
SV. MARTIN se svojí družinou a průvodem přilákal v listopadový podvečer do centra města na deset tisíc návštěvníků. Letos byla účast veřejnosti zřejmě nejvyšší v historii.
 Foto: archiv MMJ

Začátkem listopadu zahájilo občanské sdru-
žení Společně pro Vysočinu kampaň na pod-
poru referenda, v němž by měla veřejnost od-
mítnout výstavbu spalovny, přesněji zařízení 
na energetické využití odpadu (ZEVO), a pod-
pořit politiku snižování a recyklace odpadu. 
Emoce mají zvítězit nad rozumnou péčí o pro-
středí, v němž žijeme.

Jihlava stejně jako Kraj Vysočina však už řadu let 
zaujímá k odpadům jednoznačný a každému sro-
zumitelný postoj. V maximální míře je třeba ome-
zit jejich vznik a zajistit jejich recyklaci s minimál-
ním vlivem na životní prostředí. 

„Musíme ale také odpovědně rozhodnout, co udělá-
me s tou velkou hromadou odpadů, která nám každý 
den zbude. A to mluvíme pouze o komunálním od-
padu, který si sami vyprodukujeme,“ vyjádřil se pri-
mátor Jaroslavy Vymazal. V Jihlavě to představuje 
více než 10 tisíc tun odpadu ročně.

Vztahem k životnímu prostředí příkladné země 
jako Norsko či Švédsko recyklují a kompostují pa-
desát procent odpadu, i v těchto vyspělých zemích 
se druhá polovina materiálově nevyužitelného 
odpadu ve spalovnách promění v elektřinu a tep-
lo. Jihlava by se měla pokusit dosáhnout podobné 
hodnoty. 

Jihlava může nerecyklovatelný odpad ukládat 
Jihlava může nerecyklovatelný odpad ukládat na 
skládky, jejichž existence bude po roce 2025 prav-
děpodobně zakázána, ale může jej také energe-

ticky využívat v moderních spalovnách. Může si, 
resp. občané si mohou připlatit, pravděpodobně 
celkem dost, aby tento problém za město řešil ně-
kdo jiný, ten, který si odpad odveze na svou sklád-
ku nebo ke zpracování jinde. 

„Sdružení se na jedné straně viditelně vlamuje do 
otevřených dveří a na straně druhé bojuje proti dosud 
neexistujícímu projektu,“ říká primátor Jihlavy Jaro-
slav Vymazal. Podle jeho názoru v tuto chvíli není 
o čem konkrétním rozhodovat. Vůbec dosud není 
zřejmé, zda bude ZEVO v Jihlavě nutné budovat, 
natož v takové podobě, o jaké mluví aktivisté. 

„Odborníci nyní pracují na tom, jestli Vysočina 
a Jihlava spalovnu opravdu potřebují. A pokud tedy 
ano, tak jaká kapacita by byla nejvhodnější. Posled-
ní studie s kapacitou 150 tisíc tun vůbec nepočítá,“ 
upřesňuje primátor Vymazal. 

Přesto iniciativu skupiny aktivistů i politiků do 
určité míry vítá, protože by mohla přispět k větší-
mu zájmu veřejnosti o ekologické nakládání s od-
padem. Referendum, které by Jihlavu přišlo na ně-
kolik milionů korun, však nepovažuje v této chvíli 
za vhodný způsob občanské angažovanosti. 

„Dokážeme si představit výrazně efektivnější využití 
tolika peněz. Třeba pro vylepšení systému recyklace. Je 
velká škoda, že aktivisté spolu s námi nehledají reálná 
řešení našeho společného problému a namísto toho po-
pulisticky aktivizují veřejnost, která kromě rozdmýcha-
ných emocí nemá technické ani ekonomické souvislosti, 
jak problém posoudit,“ poznamenal primátor. 

Sdružení přišlo se svou kritikou systému třídění 
odpadů v Jihlavě v době, kdy zástupci města pře-
vzali ocenění v krajské soutěži ‚My třídíme nejlé-
pe‘. První místo za zpětný odběr elektroodpadů 
a druhé místo za tříděný odpad. 

„Jsme za toto ohodnocení naší práce, a především 
odpovědného chování obyvatel našeho města rádi. 
Stále se snažíme zlepšovat podmínky pro recykla-
ci. Zřizujeme nová kontejnerová stání a rozšiřujeme 
okruh tříděného odpadu,“ uvádí náměstek primá-
tora pro životní prostředí Rudolf Chloupek. Na 
příští rok město připravuje pilotní projekt svozu 
biologicky rozložitelného odpadu v příměstských 
oblastech Pávov a Zborná. 

„K třídění odpadu chceme občany motivovat i fi -
nančně, motivační program bychom rádi začali za-
vádět v příštím roce. Zatím si umím představit, že to 
může dobře fungovat u rodinných domů. Problémem 
jsou velká sídliště, kde lze někoho, kdo poctivě třídí, 
jen složitě zvýhodnit,“ vysvětluje náměstek Chlou-
pek nejnovější plány. 

Primátor Vymazal si myslí, že nalezení dlouho-
době udržitelného systému nakládání s komunál-
ním odpadem s minimálními dopady na životní 
prostředí je společným zájmem všech a že racio-
nální diskuse by neměla být zatemněna politika-
řením. Občané mohou kompetentně rozhodovat, 
až budou známa navrhovaná řešení a až budou vě-
dět, kolik je to bude stát. -tz-

Vyřeší náš problém s odpadem referendum?
Jihlava dostala cenu My třídíme nejlépe. Aktivisté kritizují nakládání s odpadem.



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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

62
34
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34
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-

19
16

201

Město Jihlava má k 31. 10. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.418 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci říjen 2013
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Služby města Jihlavy (SMJ)v listo-
padu otevřely nový sběrný dvůr na 
ulici Brtnická v Jihlavě.

Sběrný dvůr se nachází na rozloze 
950 m2 a je určený pouze občanům 
města Jihlavy, nikoliv podnikatelům.

Provozní doba ve sběrném dvoře je 
od pondělí do pátku od 9 do 17 ho-
din.

„Zdarma zde občané mohou ode-
vzdávat objemný odpad, biologicky 
rozložitelný odpad, dřevo, pneumatiky, 
kovy, nebezpečný odpad, papír, plas-
ty, barevné i čiré sklo, zářivky, výbojky 
a elektrozařízení,“ řekl mluvčí SMJ 
Martin Málek.

Výstavba sběrného dvoru byla za-
hájena v létě tohoto roku a celá stav-
ba stála 3 miliony korun. V současné 
době tedy fungují na území města 
Jihlavy již tři sběrné dvory, nacházejí 

se na ulicích Havlíčkova, Rantířov-
ská a Brtnická.

„Důvodem pro otevírání nových 
sběrných dvorů je co největší pokrytí 
bezplatných sběrných míst pro obča-
ny města Jihlavy, kde mohou celoročně 
odpad odevzdávat. Také tím chceme 
šetřit jejich čas a fi nance, aby nemuse-
li například cestovat přes celé město, 
ale mohli odevzdávat odpad v lokalitě, 
kde žijí. Věříme, že tím se bude snižo-
vat i počet černých skládek a prodlou-
ží se i životnost skládky komunálního 
odpadu v Henčově u Jihlavy. Navíc 
nám ukazují statistiky, že i díky těmto 
dvorům se snižuje množství odevzda-
ného odpadu při jarních a podzimních 
svozech, protože občané odevzdáva-
jí nepotřebné věci průběžně celý rok,“ 
doplnil Málek. -lm- 

Otevření nového sběrného 
dvoru na ulici Brtnická

V NOVÉM sběrném dvoru na ulici Brtnická mohou občané odevzdávat odpad.
 Foto: archiv MMJ

Občané Jihlavy budou mít v roce 
2014 nižší poplatek za svoz odpa-
du. Důvodem je lepší třídění. Podle 
množství odpadu, který občané Jihla-
vy vytřídí, dostává město fi nanční od-
měnu. Takto získané peníze umožňu-
jí poplatek snížit. Zatímco v letošním 
roce se v Jihlavě platilo 700 korun za 
osobu, v příštím roce se poplatek sní-
ží na 680 korun.

Poplatek se loni skokově zvedl o 200 
korun, město ale doložilo, že reál né 
náklady na svoz byly ještě o šest ko-
run na obyvatele vyšší a doplácely se 
z městského rozpočtu. Vedení města 
přislíbilo, že v případě dostatečné-
ho třídění bude moci poplatek snížit 
a svému slovu dostálo. „Náklady se dí-
ky třídění snížily na 696 korun. Navrhli 
jsme jít ale na ještě nižší částku jako mo-
tivaci pro veřejnost v třídění pokračovat 
nebo ještě zlepšit,“ uvedl náměstek 
primátora pro životní prostředí Ru-

dolf Chloupek. Zastupitelé nakonec 
schválili částku 680 korun.

Uvažovalo se o ještě nižším poplat-
ku. „Očekáváme, že se budou zvyšovat 
ceny skládkování, což se negativně pro-
mítne do poplatku. Následně by za-
stupitelstvo zase muselo poplatek na-
výšit,“ vysvětlil kompromisní řešení 
primátor Jaroslav Vymazal. „Pokud 
bude situace v odpadovém hospodář-
ství stabilní a bude se ještě více třídit, 
budeme se výší poplatku znovu zabý-
vat. Pochopitelně bychom poplatky 
raději snižovali, než zvyšovali,“ podo-
tknul primátor.

Město Jihlava v třídění patří mezi 
nejlepší na Vysočině, konkrétně elek-
troodpadu se vytřídí nejvíce právě 
v Jihlavě, vysoko si stojí Jihlava i v re-
publikovém porovnání. Občané Jih-
lavy vytřídí zhruba 25 % odpadu, vy-
spělé státy Evropy třídí až 50 %.

 -rt-

Jihlaváci třídili, budou mít 
nižší poplatek za odpad

V porovnání měst na Vysočině 
v třídění odpadu si Jihlava stojí velmi 
dobře. V kategorii měst nad 10 tisíc 
obyvatel je Jihlava na prvním mís-
tě v třídění elektroodpadu, v hlavní 
soutěži  je na druhém místě za měs-
tem Havlíčkův Brod. 

Od podzimu 2012 do konce lé-
ta 2013 jihlavští občané odevzdali 

5.634 kusů elektra, celkem Jihlava 
vytřídila 3.235 tun odpadu včetně 
kovů. Průměrně tak každý obyvatel 
města vytřídil asi 65 kilogramů od-
padu.  

„Je to ocenění jak pro město, které 
dlouhodobě a systematicky třídění od-
padu podporuje, tak obyvatel Jihlavy, 
kteří k odpadům přistupují odpověd-
ně,“ poděkoval spoluobčanům za ak-
tivitu ve prospěch životního prostře-
dí primátor Jaroslav Vymazal.

Soutěž hodnotí účast v systému 
odděleného sběru využitelných slo-
žek komunálního odpadu. Při hod-
nocení se ověřuje, jak je využívána 
sběrná síť obcí, zda se sběrné nádo-
by nevyvážejí poloprázdné nebo zda 
přeplněnost sběrných nádob nevyža-
duje změnit intenzitu svozu či počet 
a objem nádob. 

Soutěž se odehrává pod taktovkou 
Agentury Dobrý den z Pelhřimova, 
která hodnotí účast v systému oddě-
leného sběru využitelných složek ko-
munálního odpadu obcí zapojených 
do systémů Ekokom, Asekol a Elek-
trowin.

Vyhlášení devátého ročníku soutě-
že proběhlo v sídle Kraje Vysočina, 
vítězům kraj rozdělil částku 600 tisíc 
korun.   -rt-

V krajském měste se nejlépe 
třídí elektroodpad

Už ke sto tunám se blíží váha tex-
tilu, který obyvatelé Jihlavy odložili 
do nových kontejnerů a ve sběrně 
na Žižkově ulici. 

Společná aktivita města a Oblastní 
jihlavské charity začala v roce 2012, 
kdy se tímto způsobem shromáždi-
lo téměř 13 tun, letos do konce října 
veřejnost odevzdala necelých 72 tun 
textilu. 

Další aktivity v tomto směru pod-
niká Diakonie Broumov, která letos 
v Jihlavě shromáždila 18 tun textilu. 

„Nejde o třídění opadu, to je předchá-
zení vzniku odpadu. Pokud by lidé tyto 
oděvy a textil neuložili do speciálních 
kontejnerů, s největší pravděpodobnos-
tí by skončily bez využití na skládce,“ 
uvedla vedoucí odboru životního 
prostředí Katarína Ruschková. 

Textil z kontejnerů a ze sběrny je 
určen k humanitární pomoci, pro 
sociálně slabé a k dalšímu materiálo-
vému využití.

Postupně se po Jihlavě rozšiřovaly 
také velké kontejnery na parkoviš-
tích u obchodních domů. 

Speciální žluté kontejnery jsou 
umístěny na místech s vysokou kon-
centrací pohybu obyvatel, další men-
ší kontejnery jsou přímo v ulicích 
města. 

Vedle environmentálního rozměru 
má projekt ještě další nezanedbatel-
ný význam. Jihlavská charita pro za-
jištění provozu sběrny využívá osob 
zahrnutých do systému veřejně pro-
spěšné práce, případně si ve sběrně 
svoje tresty odpracují osoby, kterým 
bylo uloženo provedení obecně pro-
spěšné práce. K zajištění provozu 
sběrny je třeba pět osob.

„Je to nápad užitečný v mnoha ohle-
dech. Pomáhá potřebným, přináší 
uplatnění lidem bez práce, veřejnosti 
dává možnost zbavit se použitého šat-
stva, které nemusí končit bez užitku na 
skládce,“ ocenil přínosy projektu pri-
mátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.  -tr-

Textil neskončí na skládce

Jihlava vychovává k předcházení vzniku odpadů a třídění své obyvatele už od dět-
ského věku. Jednou z mnoha aktivit je Den Země, kde pracovníci magistrátu dě-
tem předvedli možné použití materiálu, který by se jinak stal odpadem. 

 Foto: archiv MMJ
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Druhý břeh řeky také pro volný čas 
Stezka na břehu řeky Jihlavy v uli-

ci Romana Havelky láká od jara do 
podzimu desetitisíce cyklistů, in-li-
ne bruslařů i chodců a běžců.

Možná ještě letos se začne praco-
vat na rozšíření zázemí pro volný čas 
a sport v této lokalitě - radní vybra-
li fi rmu, která může začít pracovat 
na projektu Sportovně-relaxačního 
areálu Český mlýn. 

Na dohled tenisových areálů, přes 
řeku od Vodního Ráje či obchod-
ních domů, začne postupně růst ska-
tepark, velký okruh pro in-line brus-
laře a cyklostezka, ještě větší okruh 
vznikne díky nové lávce přes řeku 
u restaurace Starka. Z nábřeží budou 
nové přístupy přímo k řece, vznik-
nou relaxační louky a hřiště pro mí-
čové sporty i pro děti.

„Má-li se město rozvíjet, mělo by se 
tak dít ve všech směrech. Je v pořádku 
usilovat o přítomnost škol, význam-
ných institucí, dalších zaměstnavate-
lů, ale město musí být zajímavé i pro 
život, lidé si musí mít kde odpočinout, 

kde trávit volný čas,“ řekl k projektu 
jihlavský primátor Jaroslav Vymazal. 
Kromě tenisu, tělocvičny a koupa-
liště se k vznikajícímu sportovně-re-
laxačnímu centru v dohledné době 
připojí i soukromá aktivita přede-
vším pro rodiny s dětmi - zábavní 
centrum Robinson.

„Budu rád, kdy se podaří vyčistit i plo-
chu u lávky za Vodním rájem, kde bý-
vala retenční nádrž. Už nyní sem chodí 
sportovat a odpočívat tisíce lidí, po roz-
šíření nabídky tady bude určitě hodně 
živo,“ dodal primátor Vymazal.

Nejnižší, jihlavskou fi rmou PSJ na-
bídnutá cena na výstavbu centra byla 
těsně pod 30 milionů, ačkoli projek-
tovaná cena byla dvojnásobná. 

V době uzávěrky NJR ještě nepro-
běhly odvolací lhůty. Pokud vše pro-
běhne bez prodlev, v zimě se bude 
prostor připravovat pro zemní práce, 
které začnou v březnu, hotovo má 
být do konce roku 2014. Město na 
stavbu získalo dotaci z ROP Jihový-
chod. -rt-

OBLÍBENÁ stezka u řeky Jihlavy se dostane i na protější břeh. V projektu Spor-
tovně-relaxačního centra Český mlýn vznikne osvětlený okruh, skatepark, sportovní 
a dětské hřiště, další lávka přes řeku a odpočinkové louky. Foto: archiv MMJ

Otevření mimoúrovňové křižovatky přes přivaděč se za město účastnili primátor 
Jaroslav Vymazal (na snímku vpravo) a náměstek pro dopravu Josef Kodet.
 Foto: archiv MMJ

Průmyslová zóna je připojena 
po sedmi letech čekání

Sedm let čekala Jihlava na plno-
hodnotné napojení průmyslové zó-
ny k dálnici D1. V roce 2006 se po-
dařilo na severu města vybudovat 
napojení průmyslové zóny ve směru 
Jihlavy, následovat měl most přes 
přivaděč a nájezd i ze směru od dál-
nice, to se ale nestalo. Mezi tím Kraj 
Vysočina vybudoval propojení od 
Heroltic (od Švábky), které z města 
odvedlo dopravu ve směru od Polné.  

Až letos na konci října mohlo Ředi-
telství silnic a dálnic zprovoznit mimo-

úrovňovou křižovatku přes přivaděč 
a nájezdovou rampu. Připojení prů-
myslové zóny je tak plnohodnotné.

Stavba odlehčuje Jihlavě zejmé-
na od nákladní dopravy a usnadní 
dopravu mezi průmyslovou zónou 
a dálnicí. Starý most v Pávově, po 
kterém se až dosud jezdilo, bude ur-
čen už jenom pro místní dopravu. 

Otevření dokončeného díla se za 
město účastnili primátor Jaroslav 
Vymazal a náměstek pro dopravu Jo-
sef Kodet. -rt-

Na zahradě Domova pro seniory 
v Jihlavě – Lesnově je otevřena posi-
lovna pod širým nebem. Šest strojů 
je určeno pro celoroční používání. 
Posiluje se pouze s vlastní hmotnos-
tí, každý si může zvolit cvičení pod-
le své kondice a zdravotního stavu. 
Stroje jsou k dispozici především 
klien tům domova, nicméně posilov-
nu může využívat i veřejnost.

Součástí dodávky v celkové hodno-
tě 320 tisíc korun bez DPH jsou čty-
ři lavičky, terénní úpravy, zpevnění 

ploch, vybudování chodníku a sou-
visející stavební práce. Vše je hraze-
no z rozpočtu města Jihlavy. Domov 
pro seniory Jihlava – Lesnov pečuje 
o 146 klientů.

Podobnou posilovnu jako v Les-
nově vybudovalo město Jihlava také 
v lesoparku Heulos, kde je v areálu 
dětského hřiště u letního kina, dru-
hým místem je Královský vršek, kde 
bylo vybudování posilovny součástí 
celkové revitalizace sídliště.

 -lm,rt-

Posilovna pod širým nebem 
nejen pro seniory

CELOROČNĚ nyní mohou posilovat senioři na Lesnově. Město pro výstavbu po-
silovny uvolnilo 320 tisíc korun. Foto: archiv MMJ

Poradna do 16. prosince
Poradna Sdružení obrany spotřebi-

telů umístěná v prostorách ŽÚ Tře-
bízského 16 v letošním roce končí 
provoz 16. prosince v 15 hodin, pro-
voz bude obnoven v příštím roce 6. 
ledna v 10 hodin. Objednat se lze 
telefonicky na 721 904 668, kontakt 
též na vejvalkova@asociace-sos.cz.
 -lm-

Jihlava ve fi nále LivCom 2013
Jihlava se na konci listopadu připojila k zástupcům z více než 60 dalších měst 

z celého světa, kteří se sešli v čínském Xiamenu na fi nále soutěže „LivCom1“ aneb 
„Město, ve kterém stojí za to žít“ pod záštitou Organizace spojených národů.

Všechny delegace včetně Jihlavy představily své město během čtyřdenního 
hodnocení před porotou složenou z expertů v oblasti řízení samosprávy a ži-
votního prostředí z celého světa.

Vítězná města v programu globálního ocenění za úspěchy v rozvoji měst-
ského prostředí byla vyhlášena po uzávěrce NJR na slavnostním předávání 
cen označených jako „zelené Oskary“. Finálového klání se zúčastní zástupci 
42 měst, 52 projektů a 6 zástupců v kategorii Bursary award. -lm-

Vliv plánu na životní prostředí 
Strategický plán rozvoje města 

podléhá hodnocení posuzování vlivů 
na životní prostředí (tzv. SEA). Vý-
stupy hodnocení SEA budou před-
staveny v úterý 17. prosince v 15.00 
hod. v zasedací místnosti zastupitel-
stva města. Bližší informace o posu-
zování vlivu strategického plánu na 
životní prostředí jsou zveřejněny na 
internetových stránkách Krajského 
úřadu Kraje Vysočina. -lm-



Od května letošního roku byl jmenován vedou-
cím ekonomického odboru magistrátu Mgr. Bc.
Jan Jaroš, DiS. Požádali jsme ho o představení se-
be a problematiky jeho práce.

Jste „novou tváří“ magistrátu, prosím krátce 
o představení se.

V Jihlavě žiji od roku 2002, jsem ženatý a mám 
dvě děti. Dcera Veronika se narodila před mě-
sícem. Jinak pocházím ze západočeského města 
Stříbro založeného v roce 1183 Vladislavem II. 
Společné s městem Jihlavou má např. to, že jde 
taktéž o bývalé královské město s bohatou hornic-
kou minulostí. 

Od roku 2005 do února 2012 jsem pracoval na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina. Své dosavadní 
zkušenosti jsem si měl možnost poté prověřit při 
mém působení na pozici vedoucího ekonomic-
kého odboru Městského úřadu v Třešti, kde jsem 
pracoval od března 2012 do dubna letošního roku 
a jsem za tu zkušenost vděčný. Od května letošní-
ho roku jsem byl jmenován vedoucím ekonomic-
kého odboru magistrátu města Jihlavy.

Pod ekonomickým odborem si každý před-
staví peníze. Co ale ve skutečnosti všechno 
děláte?

Ta představa se samozřejmě hned nabízí a je ví-
ceméně správná, neboť i v dalších činnostech, 
kterými se zabýváme, peníze nějakým způsobem 
fi gurují. Jen na ně pohlížíme pod jiným úhlem či 
v jiné rovině.

Pracujeme s nimi při přípravě rozpočtu jakožto 
fi nančního plánu a jeho změn, při zpracování zá-
věrečného účtu jako zobrazení hospodaření za 
uplynulý rok, v rámci účetnictví při administraci 
jednotlivých účetních případů a jejich vykazování 
vůči dalším institucím apod. 

To zní hodně úřednicky. Hlídáte tedy rozpo-
čet města a zpracováváte závěrečný účet?

Ano, ale nejen to. Vedeme rozsáhlou agendu 
místních poplatků, podílíme se na návrzích obec-
ně závazných vyhlášek a stanovování sazeb, úlev, 
osvobození a platbách místních poplatků. A bo-
hužel také pracujeme s pohledávkami města při 
jejich vymáhání za různými dluhy, např. z již zmí-
něných místních poplatků, pokut, neuhrazeného 
nájemného apod. To už je méně příjemnější prá-
ce. Zabezpečujeme také kapitalizaci disponibil-
ních fi nančních zdrojů, plníme daňové povinnos-
ti za město, kontrolujeme a likvidujeme cestovní 
příkazy z pracovních cest apod.

Nehovořili jsme o dotacích…
Zabezpečujeme zapracování přijatých a poskytnu-

tých dotací do rozpočtu města. Vždy následující rok 
zpracováváme fi nanční vypořádání u přijatých dota-
cí městem vůči poskytovatelům, kterými jsou třeba 
různá ministerstva. U těch poskytovaných zprostřed-
kováváme jejich průběžnou úhradu příjemci. 

Opět tomu asi nerozumím, jde o odborné 
pojmy…

Povolujeme ale také například tomboly, eviduje-
me a provádíme fi nanční kontrolu u veřejných sbí-
rek. Vyhotovuje návrhy do orgánů města při poru-
šení rozpočtové kázně příjemců dotací města.

Je toho hodně. Jak vlastně město peníze zís-
kává?

Rozpočet Jihlavy můžeme rozdělit do čtyř zá-
kladních skupin. Z těchto skupin pak se dá i dovo-
dit, jak město peníze získává. 

První skupinu tvoří daňové příjmy, které tvoří 
objemově největší příjem rozpočtu města a jsou 
při návrhu rozpočtu na následující rozpočtové ob-
dobí velice důležité. 

Dle určitého klíče, který nastavuje zákon, se 
město podílí na příjmech, které vybere stát pro-

střednictvím správce daně. 
Mluvíme o sdílených daních, jakou je daň z pří-

jmu fyzických a právnických osob, daň z přidané 
hodnoty. 

Patří sem i daň z nemovitostí, tzv. daň svěřená, 
jež patří ze 100 % městu, a správní a místní poplat-
ky. Jsou zde tedy zahrnuty poplatky, které občané 
hradí třeba na pokladnách magistrátu za konkrét-
ní úkon, a dále poplatky „za komunální odpad“, ze 
psů, z ubytovací kapacity apod., které město vybí-
rá na základě obecně závazné vyhlášky.

Co tvoří druhou skupinu?
Druhou skupinou jsou nedaňové příjmy, které 

do rozpočtu města „tečou“ v závislosti na činnosti 
města a nakládání s jeho majetkem. Jedná se např. 
o pronájmy bytových, nebytových prostor a po-
zemků, příjmy z prodeje služeb, výrobků a zboží, 
příjmy z úroků apod.

Třetí skupinu tvoří kapitálové příjmy. Jedná se 
příjmy města plynoucí do jeho rozpočtu např. 
z prodeje nemovitého a movitého majetku.

Jako poslední, ale druhé, co se jejich objemu tý-
če, jsou přijaté transfery neboli dotace. V této ob-
lasti je rozpočet města napojen na rozpočet státu 
a jeho fondy, rozpočet kraje, strukturální fondy 
Evropské unie, fi nanční mechanismus Norska 
apod. Jedná se o účelové fi nanční prostředky po-
užitelné na předem defi novaný záměr či projekt, 
např. výstavba ZOO pěti kontinentů. 

Co je pro vás „kuchařkou“, podle které se 
řídíte?

Těch předpisů je velké množství a bohužel se 
i velice často mění, což není dle mého názoru ku 
prospěchu věci. Nehledě na skutečnost, že jejich 
schválení často proběhne poměrně krátkou dobu 
před jejich plánovanou účinností a účetní jednot-
ka nemá šanci se na to připravit, nebo je schválen 
právní předpis a prováděcí normy obsahující kon-
krétní postupy a činnosti jsou schváleny třeba až 
půl roku poté. Jako každá účetní jednotka máme 
vytvořeny postupy, které upravují vnitřní směrni-
ce a nařízení.

Kam město peníze ukládá, kolik to je?
Jako správný hospodář se i město snaží zhodno-

covat fi nanční prostředky. Peníze je potřeba tak-
zvaně neustále točit. Nicméně se jedná o veřejné 
prostředky, které z mého pohledu město spíše 
spravuje než vlastní, a proto je potřeba o to více 
zvážit míru podstupovaného rizika.

Nejčastěji využívaným nástrojem jsou termí-
nované vklady poskytované bankovními domy. 
Mohu prozradit, že má město v současné době 
zřízen několikaletý, velice výhodný termínovaný 
účet, který na úrocích generuje necelých 10 mil. 
Kč ročně. Tento vklad bohužel v roce 2016 kon-
čí a nahradit ho instrumentem, který by přinášel 
stejný výnos, je spíše nereálné.

Kde všude můžete investovat? 
Teoreticky není město právními předpisy ome-

zeno, kam své volné prostředky investovat. Nic-
méně některé instrumenty či nástroje jsou ve vzta-
hu k případnému riziku a faktu, že se stále jedná 
o veřejné prostředky, vhodnější než jiné. V koneč-
né fázi ale vždy záleží na samosprávě města a jejím 
rozhodnutí. Města mají také možnost emitovat 
vlastní komunální dluhopisy.

V současné době je část prostředků soustředěna 
v investičním portfoliu, které spravuje jeho správ-
ce, a máme zřízeny termínované účty s různou do-
bou uložení fi nančních prostředků.

Každý střadatel hledá ten nejlepší způsob, jak 
peníze zhodnotit? Jak postupuje město?

Primárně bych místo odpovědi na tuto otázku 
spíše odkázal na odpovědi předchozích otázek. 
Nicméně za zhodnocení fi nančních prostředků 
lze také považovat jejich použití na velké opravy 
a rekonstrukce stávajícího nemovitého majetku, 
např. bytového a nebytového fondu, jakožto „in-
vestice“ do nemovitostí. 

Tyto fi nanční prostředky se městu mohou čás-
tečně vrátit v podobě nájmu nebo v jeho zvýšené 
výši, příp. vyššího výnosu při jejich prodeji. 

Potřeby města jsou samozřejmě jiné než soukro-
mého subjektu a nelze se chovat zcela tržně a spe-
kulovat např. při prodeji nemovitostí na budoucí 
růst cen, které ekonomická krize srazila dolů.

Co je na vaší práci nejobtížnější?
Jednoduše bych asi odpověděl uhlídat ten miliar-

dový objem fi nančních prostředků a jejich tok. 
Někdy je obtížné sdělit samosprávě i kolegům 
z ostatních odborů, na co ještě máme peníze, co 
si můžeme dovolit fi nancovat vzhledem k jejich 
představám. 

Musím být ten, co stojí nohama na zemi a ne-
podlehnout představám o vzdušných zámcích. 
Najdou se i momenty, kdy bych byl jako obyvatel 
Jihlavy pro. 

Bohužel nadchnutí se pro některé myšlenky je 
luxus, který si nemohu ze své pozice dovolit.

Jakou má občan možnost kontroly nad fi nan-
cemi města?

Občané mají právo být informováni o hospoda-
ření města a existuje několik možností kontroly 
nebo získání informací. 

Občan má možnost se např. vyjádřit k návrhu 
rozpočtu na následující rozpočtové období, který 
je zveřejněn minimálně 15 dní před jeho projed-
náváním v zastupitelstvu. 

Je možné se s dotazem obrátit na město či ma-
gistrát. Jsme samozřejmě schopni a ochotni rea-
govat na telefonický či e-mailový dotaz. 

Na webových stránkách města je zveřejněn 
schválený rozpočet i závěrečný účet města. Mož-
ností je vícero.

S jakou vizí jste nastupoval na odbor a jak se 
očekávání liší od praxe?

Svou vizi jsem částečně představil při výběro-
vém řízení a snažím se jí jít vstříc. V menší míře 
jsem měl možnost svá očekávání konfrontovat 
s praxí ještě před vlastním nástupem na magistrát, 
neboť jsem měl možnost se v období své dvoumě-
síční výpovědní lhůty setkávat s mojí předchůdky-
ní, Ing. Kosovou.

Jako jeden z prvních cílů ještě před svým ná-
stupem jsem si stanovil poznat prostředí od-
boru a magistrátu a zmapovat procesy v co nej-
kratším časovém horizontu. 

A i na základě tohoto poznávání vykrystalizo-
valy odlišnosti mezi očekáváními a skutečností, 
ale to většinou tak bývá. 

Jedním z očekávání, které se mi plní, je, že na 
této pozici budu moci zúročit své dosavadní 
zkušenosti a dále se po odborné i lidské stránce 
rozvíjet. -lm-
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Jaroš: Občan má více možností kontroly 

VEDOUCÍ ekonomického odboru magistrátu Mgr.
Bc. Jan Jaroš, DiS. Foto: Lubomír Maštera
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VÁLEČNÝ DEN VETERÁNŮ. Podobně jako v jiných zemích Evropy, i u nás se 
oslavoval v listopadu Den válečných veteránů. Vzpomínková slavnost se odehrála 
na Ústředním hřbitově v Jihlavě.

ADOPTOVALY KOČKU DIVOKOU. V rámci poznávání městských organizací 
a společností navštívily městské zastupitelky jihlavskou zoo a prohlédly si expozici 
zvířat, prezentaci zoo a zajímalo je i porovnání naší zahrady s ostatními zoo v ČR.

Z této návštěvy vznikl dobrý nápad, a sice adopce zvířete, tzn. zaplacení  stravy 
pro jedno zvíře na rok, a zastupitelky si vybraly sponzorování kočky divoké.

VÁNOČNÍ STROM STOJÍ. Po termínu naší uzávěrky Správa městských lesů do-
vezla na Masarykovo náměstí vánoční strom, který pracovníci usadili do připrave-
ného držáku v zemi a následně ho ozdobili. Společně s výzdobou města tak vznikl 
základ vánoční scény centra Jihlavy. 

VÝZDOBA V CENTRU MĚSTA. I letos město připravilo novinky ve vánoční vý-
zdobě. Celková výše investice přesahuje 350.000 Kč.

OCENĚNÁ ZUŠ. Letos dokončená rekonstrukce Základní umělecké školy v  Jihlavě 
nezůstala bez povšimnutí v prestižní soutěži Stavba roku 2013. Jednou z kategorií 
je i Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR, která letos náleží právě rekonstrukci ji-
hlavské ZUŠ. Předseda Senátu Milan Štěch osobně školu navštívil, aby zde odhalil 
desku, která udělení titulu připomíná. Škola je nově účelněji upořádána, zvýšila se 
její kapacita, budovám se vrátil vzhled z roku 1875. Město do rekonstrukce inves-
tovalo s podporou ROP Jihovýchod 80 milionů korun. Na snímku předseda Senátu 
Milan Štěch s Martinem Podzimkem, ředitelem společnosti Podzimek a synové, kte-
rá rekonstrukci prováděla.

 Stránku připravil -lm-
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Vánoční smažení působí každoročně v čistírně odpadních vod vážné 
komplikace.

více informací: www.odpadyjihlavy.cz  |  tel.: 567 167 728, 567 167 721, 567 167 710

Jihlavské
naučné                       
      (stezky)                       

zabíjačka
pivní speciality
ochutnávky pivních speciálů 
s výkladem sládka 
prodej upomínkových předmětů
exkurze zdarma v 10, 14, 16 hodin  
hudba k tanci i poslechu
vstupné zdarma

slavnostní otevření
pátek 13. 12. 2013 
od 10.00 do 17.00 
              Pivovar Jihlava

www.visitjihlava.eu
www.pivovar-jihlava.cz
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Jihlavské
Vánoce 2013
Statutární město Jihlava a ostatní pořadatelé 
zvou všechny občany a návštěvníky města na akce v Jihlavě 
a přejí příjemné prožití svátků vánočních
a vše dobré v roce 2014. 

   Jihlavská radnice   
   Velká gotická síň 
 

 2. 12.  Vánoční stromečky  |  17 hodin 
  slavnostní zahájení – Ing. Jaroslav Vymazal  |  Zdobení 

vánočních stromečků dle zvyklostí  |  Koncert žáků ZUŠ. 

  18.00  |  S HUDBOU NAPŘÍČ STALETÍMI
  Tradiční vánoční koledy, známé historické písně a sklad-

by. Účinkují členové hudební skupiny VENTUS – Jan Ve-
nas ml. – strunné nástroje a zpěv, Erika Reitschmiedová 
– harfa, zpěv.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava 

 9. 12.  VÁNOČNÍ MELODIE DĚTEM  |  18 hodin
  Koncert se kon á pod záštitou primátora statu-

tárního města Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala, tradičně 
věnovaný dětem ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava. 
Vstupné dobrovolné.  |  Spoluúčinkují děti ZŠ speciální 
– skupina Raraši.  |  Pořadatel: JSPS Melodie, http://me-
lodiejihlava.cz

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

Kateřiny a Dalibora Štruncových pod záštitou primáto-
ra statutárního města Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala.  
|  www.cimbalclassic. net. Vstupné 250 Kč – předprodej 
na TIC, Masarykovo nám. 2, Jihlava a Knihkupectví Jitka, 
Komenského ul. , Jihlava. Pořadatel: Ing. Milan Kolář

 16. 12.  ADVENT S CAMPANULOU  |  19 hodin
  Hudební putování adventem k Vánocům s Pěveckým 

sdružením Campanula Jihlava, v jehož interpretaci za-
zní historické i soudobé skladby, komponované na tex-
ty, vztahující se k tomuto svátečnímu času. Pavel Jirák 
– sbormistr, Eliška Vyhnálková – klavírní doprovod.  |  Po-
řadatel: statutární město Jihlava

 18. 12.  BrOLN  |  18 hodin
  Koncert věnovaný památce Václava Havla.  |  Vánoční 

koncert muzikantů a zpěváků souboru Brněnský orchestr 
lidových nástrojů. Kapacita míst omezena. Volné rezer-
vační lístky k vyzvednutí na TIC, Masarykovo nám. 2, Jih-
lava od 2. 12. 2013. Pořadatel: statutární město Jihlava 
a Český rozhlas Region

 20. 12.  VÁNOČNÍ KLAVÍRNÍ SETKÁNÍ  |  17 hodin
  Koncert žáků, studentů a hostů Klavírní školy MgA. Hany 

Paštykové. Koncert se uskuteční pod záštitou náměstka 
primátora statutárního města Jihlavy PaedDr. Ing. Rudol-
fa Chloupka.  |  Pořadatel: Klavírní škola Jihlava

 22. 12.  JAKUB PUSTINA a jeho hosté  |  18 hodin
  Tradiční adventní koncert.  |  Účinkují: barytonista Jakub 

Pustina, sopranistka Adriana Ferfecká (Polsko) a kla-
vírista Richard Pohl.   |  Kapacita míst omezena. Volné 
rezervační lístky k vyzvednutí na TIC, Masarykovo nám. 2, 
Jihlava od 2. 12. 2013. Pořadatel: statutární město Jihlava

 2.–31. 12.  DĚTI NA RADNICI
  Výstava prací dětí jihlavských MŠ a ZŠ ve vestibulu radnice 

u hlavního vchodu. Otevřeno dle provozní doby radnice. 

 3.–31. 12.  VÁNOČNÍ STROMEČKY 
  Výstava ozdobených stromečků ženami dle jejich zvyk-

lostí. Vestibul radnice – předprodej jízdenek MHD. Ote-
vřeno dle provozní doby.

 
  Akce pořádané statutárním městem Jihlava jsou 

bez vstupného (zdarma). 

  Změna programu vyhrazena.

       Mediální partneři:

než 100 městech a obcích celé České republiky.  |  Jde 
o tradiční celostátní akci, kde lidé společně zpívají koledy 
v předvánočním čase. Zazpívat si mohou přijít všichni ob-
čané Jihlavy bez rozdílu věku.  |  Pořádá: Jihlavský deník, 
www.ceskozpivakoledy.cz 

 12. 12.  ŽUPAN PEČE CUKROVÍ… 
  Neopakovatelné a originální předvánoční show plná písniček 

a soutěží pro děti a všechny lidi, kteří se dívají na svět 
s úsměvem v podání Divadla Mazec. V show vystoupí 
mladičká zpěvačka a bubenice Blue Gigi vč. její auto-
gramiády. Začátek v 16 hodin.  |  Pořadatel: statutární 
město Jihlava

 13. 12.  BOSCH SVAŘÁK 2013
  
  15.00 Vyskytňanka band  |  16.00 Vysočan – folklorní 

soubor  |  17.00 Videomapping – projekce na kostel sv. 
Ignáce  |  17.15 Vyskytňanka band  |  18.00 Videomapping 
– projekce na kostel sv. Ignáce  |  18.15 Janek LEDECKÝ – 
vánoční koncert  |  19.00 slavnostní řeč vedení společnosti 
BOSCH Diesel s. r. o.  |  19.10 Videomapping – projekce na 

kostel sv. Ignáce  |  19.20 OHŇOSTROJ
  V rámci akce prodej svařeného vína přímo z ledového 

baru. Celý výtěžek z prodeje poputuje na charitativní účely. 
K vidění nevídané – výroba ledových soch na místě.  |  Po-
řadatel: Bosch Diesel s. r. o

 18. 12.  VÁNOCE PRO DĚTI
  VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ „O nejhezčí vánoční stromeček“ 

a „Nejhezčí maska čerta, Mikuláše a anděla“ a vánoční 
program pro děti „Sněhánky“ s Míšou Dolinovou  |  Ma-
sarykovo náměstí, začátek v 16:30 hodin.  |  Pořadatel: 
Parolaart, s. r. o. www.parolaart.cz   |  Partneři akce: Jih-
lavské listy a statutární město Jihlava

  Vyhlášení jedenáctého ročníku soutěže O nejhezčí vánoč-
ní stromeček – kategorie mateřské školy, základní školy. 
Vyhlášení soutěže o nejhezčí masku čerta, Mikuláše a an-
děla. Po vyhlášení soutěží proběhne vánoční program pro 
děti s Míšou Dolinovou a Milanem Duchkem. Odpolednem 
provede moderátor Milan Řezníček. 

 19. 12.  POUTNÍCI – COUNTRY VÁNOCE
  Vánoční koncert z oblasti country hudby, swingu, folku 

a koledy pro bluegrassové nástroje. Nebude scházet i 
slavná Panenka, české a moravské koledy. Součástí kon-
certu bude i křest nového CD „Country Vánoce“. Začátek 
v 17 hodin.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava

 20. 12.  STAROČESKÉ VÁNOCE
  Vánočně laděný kabaretní pořad plný vánočních zvyků, 

tradic, scének s vánoční tématikou a českými koledami 
od 16 hodin. Účinkuje Divadlo „M“ Praha. Pořad vhodný 
pro děti i dospělé.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava

  1. 1. 2014

  SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
  
  Komponovaný ohňostroj v provedení ohňostrůjce Leo 

Válka, rodáka z Jihlavy v 17.30 hodin. Novoroční zdra-
vice primátora statutárního města Jihlavy Ing. Jaroslava 
Vymazala.  |  Od 17 hodin podáváme občanům „svařák“ 
pro zahřátí.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava

  Od 5. do 23. 12. 2013 po dobu prosincového 
jarmarku reprodukovaná hudba – vánoční pís-
ně a koledy (horní náměstí) od 9 do 18 hodin. 

   

  Masarykovo náměstí   
 27. 11. –21. 12.  

 STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
 Tradiční charitativní akce pro děti z dětských domovů, 

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

1. 12.  ROZSVÍCENÍ velkého vánočního stromu

 a vánoční výzdoby města
 15.30–18 hodin  |  1. adventní neděle

15.30  animační program nejen pro děti s Milanem Řezníčkem  
|  představení projektu Strom splněných přání, zpívání vá-
nočních koled  |  vyhlášení podmínek soutěže o nejkrás-
nější vánoční stromeček. Info: www.jihlavskelisty.cz

16.00 vystoupení skupiny Megafon z Brna (Acappella&Rock). 
Mužský vokální kvartet, vybrané pop a rockové hity dopl-
něné o vánoční písně. 

16.45 rozsvícení vánočního stromu a výzdoby města  |  Zdravice 
primátor statutárního města Jihlavy Ing. Jaroslava Vyma-
zala

17.00 vánoční koncert Michala Hrůzy
 Pro zahřátí nejen svařák, ale i otevřené ohně a římské 

svíce.  |  Zajišťuje: Hitrádio Vysočina a statutární město 
Jihlava

5. 12.  MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
 Masarykovo náměstí, začátek v 17:00 hodin  |  Pořa-

datel: Parolaart, s. r. o. , www.parolaart.cz  |  Partneři 
akce: Jihlavské listy a statutární město Jihlava.  |  Zá-
bavné odpoledne pro děti plné písniček a soutěží. Petra 
Černocká si zve jednotlivě děti na pódium na soutěže. 
V pořadu vystupuje s Jiřím Pracným. Přijdou i Miku-
láš s andělem s nadílkou pro děti a proběhne soutěž 
o nejhezčí masku Mikuláše, čerta a anděla. 

 5.–23. 12. PROSINCOVÝ VÁNOČNÍ JARMARK
 Pořadatel: Služby města Jihlavy, kontakt: Libor Paúr, tel. 

777 719 639, www.smj.cz. Od 8–18 hodin v dřevěném 
městečku v horní části náměstí.  |  Pouze 5. 12. jarmark 
i ve spodní částí náměstí od 8–18 hodin – vlastní stánky. 

6. 12.  TAJEMSTVÍ STŘÍBRNÉ VLOČKY
 Vánoční klasická pohádka na staročeské motivy s živě 

zpívanými koledami. V pohádce vystoupí čertík Alík, Luci-
fer, sedlák Koblížek, selka Kulihrášková a nebude chybět 
ani andílek. Hraje Liduščino divadlo z Prahy. Začátek 
v 16 hodin.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava

11. 12.  VÁNOCE S VYSOČANKOU
 Koncert dechové hudby z Brtnice v 16.30 hodin.  |  Pořa-

datel: statutární město Jihlava 

 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
 Od 18:00 hodin na Masarykově náměstí v Jihlavě.  |  Pro-

gram začíná v 17:45 hodin na podiu na náměstí – zpívat 
bude dětský sbor Gaudiumz jihlavské ZUŠ a zahraje žes-
ťové kvinteto ZUŠ. V 18 hodin se zapojíme do celostátní-
ho zpívaní pěti koled, které ve stejnou dobu zazní ve více 

Informace: Magistrát města Jihlavy, odbor školství a kultury (tel 567 167 438), 

Turistické informační centrum (tel. 567 167 158–9)  |  www.jihlava.cz

www.jihlava.cz



Uplynulý rok byl v oblasti kanalizací a vodovodů 
velmi rušný. S předsedou představenstva a pro-
vozním ředitelem městské obchodní společnos-
ti Jihlavské vodovody a kanalizace ( JVAK) Jiřím 
Benáčkem jsme období zrekapitulovali a hovořili 
také o ceně vodného a stočného pro rok 2014.

Loni touto dobou žilo město tím, že se při-
pravovalo na ukončení svého členství ve Svazu 
vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK). 

Městem se šířily obavy, že vystoupením města ze 
SVAK přestane téci voda nebo že se alespoň zvý-
ší její cena. Radnice občany uklidňovala, že se nic 
takového nestane. Kromě pravidelného každo-
ročního navýšení její ceny se opravdu nic nestalo. 
Většina z vás proto na loňské události nejspíš za-
pomněla. 

Z pohledu města se však situace s koncem 
roku radikálně změnila. Město vystoupilo 
ze SVAK proto, aby si své vodovody a kana-
lizace mohlo provozovat samo, a za tím úče-
lem si založilo specializovanou městskou 
fi rmu – Jihlavské vodovody a kanalizace, a. s. 
( JVAK). 

Jihlava počítala s tím, že SVAK splní svou po-
vinnost a do konce ledna vydá městu vodovody 
a kanalizace a další vodárenskou infrastrukturu na 
území města Jihlavy. 

Podle vlastních stanov, a také podle usnesení 
vlastní valné hromady (4.12.2012), měl SVAK vy-
dat Jihlavě její majetek. Pro občana to není zrov-
na přehledné, v souhrnu jde o majetek za více než 
jednu miliardu korun. Svazek tedy měl vydat ma-
jetek v ceně asi 341 mil. Kč, k němuž Jihlava pře-
vedla na SVAK právo hospodaření, dále majetek 
v ceně asi 85 mil. Kč, který město do SVAK vlo-
žilo, dále vydat Jihlavě privatizovaný majetek Ji-
homoravských vodovodů a kanalizací na území 
města v ceně asi 1,1 miliardy korun. Svazek měl 
Jihlavě také vydat majetek na jejím území vybu-
dovaný a nabytý, také vyplatit Jihlavě podíl z pe-
něžitého majetku svazku ve výši asi 52 mil. Kč, 
vyplatit Jihlavě podíl z ceny svého obchodního 
podílu ve Svazu VKMO, s. r. o., ve výši cca 35 mil. 
Kč a konečně vyplatit Jihlavě podíl ze zhodnocení 
majetku svazku mimo území Jihlavy.

Valná hromada SVAK také rozhodla, že Jihlava 
vyplatí svazku podíl ze zhodnocení majetku na 
svém území a podíl z ceny nabytého majetku na 
území Jihlavy.

SVAK byl a je velmi majetná organizace, Jih-
lava při svém odchodu měla nárok na vydání 
a vyplacení velmi hodnotného majetku. Jaká 
je skutečnost?

SVAK nic z toho, co valná hromada odhlasova-
la, neučinil. Spolu s tím SVAK ani nesdělil Jihlavě, 
jak vysokou částku bude od Jihlavy požadovat za 
zhodnocení majetku.

Jihlava se pak domáhala vydání svého 
majetku s právem hospodaření u krajského 
úřadu. Jaký byl výsledek?

Přes odpor SVAK byla Jihlava úspěšná, Krajský 
úřad Kraje Vysočina uložil SVAK vydat Jihlavě její 
majetek s právem hospodaření v ceně 341 mil. Kč 
a SVAK tak nakonec, asi po devíti měsících, uči-
nil. 

Jihlava se musela domáhat vydání také svého 
vloženého majetku. Přes stejný odpor SVAK byla 

Jihlava opět úspěšná, krajský úřad uložil svazu vy-
dat Jihlavě, což se začátkem října opravdu stalo.

Domáhá se Jihlava u krajského úřadu něja-
kých dalších svých práv, resp. majetku?

V současné době se Jihlava domáhá v řízení 
u krajského úřadu zaplacení svazkem částky 52 
milionů Kč a 35 milionů Kč. To jsou fi nance, se 
kterými by Jihlava mohla ve svém rozpočtu počí-
tat na opravy vodovodů a kanalizací. 

S vydáním majetku SVAK otálel tři čtvrtě 
roku. Co se dělo po tu dobu, než ho k činu 
„donutil“ krajský úřad?

Po celou tu dobu majetek provozovala VO-
DÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. 
(VAS), a platila z něj nájemné ve výši 3.798.281,- 
Kč měsíčně. Potíž spočívala v tom, že VAS platila 
toto nájemné nikoliv vlastníkovi, tedy Jihlavě, ale 
svazku. A ten odmítl Jihlavě toto nájemné z její-
ho majetku vydat. Další potíž spočívala v tom, že 
SVAK sice nájemné od VAS pobíral, nebyl však 
ochoten opravovat a ani neprováděl opravy havá-
rií na těch vodovodech a kanalizacích, ze kterých 
pobíral nájemné. Jihlava tyto havárie opravova-
la sama a na své náklady. Nespokojenost občanů 
s následky havárií se totiž zákonitě, byť paradoxně, 
neobracela vůči SVAK, ale vůči radnici. 

Předseda předsednictva SVAK ale veřejně 
prohlásil, že SVAK s tímto provozováním nemá 
co do činění. 

Zapomněl dodat, že s provozováním sice ne, ale 
s nájemným ano, a nemalým. Jihlava se proto mu-
sí domáhat v řízení u Okresního soudu v Ji hlavě 
zaplacení částky ve výši 26.587.967,- Kč jako ná-
jemného za měsíce únor až srpen 2013 z jejího 
majetku, který jí SVAK nevydal, ale pobíral z něj 
nájemné. 

Kdo tedy provozuje jihlavský majetek a co 
z toho má?

Ačkoliv SVAK nakonec vydal Jihlavě část její vo-
dohospodářské infrastruktury (v ceně 426 mil. Kč 
z celkové ceny 1,526 miliardy Kč), i nadále ji pro-
vozuje VAS. 

Jihlava požádala SVAK i VAS, aby jí umožni-
ly provozovat její majetek, byla však odmítnuta. 
SVAK spolu s VAS Jihlavě nabídly, že provozování 
bude i nadále zajištovat VAS, a to podle smlouvy 
mezi SVAK a VAS s tím, že VAS bude Jihlavě vy-
plácet její podíl na nájemném, které si mezi sebou 
smluví SVAK a VAS, a Jihlava si bude infrastruk-
turu opravovat sama na své náklady. 

Návrh SVAK a VAS město v současné době po-
suzuje. Občané mohou k návrhu zaujmout své 
vlastní stanovisko, návrh je k dispozici na webové 
stránce města www.jihlava.cz v sekci Vystoupení 
Jihlavy ze SVAK Jihlavsko. Na posouzení tohoto 
návrhu není nic právně složitého. Postačí, když si 
každý občan představí sám sebe na místě Jihlavy 
a na místě SVAK a VAS sousedy, kteří mu dluží 
peníze, a se kterými proto nemá dobré vztahy. 

K takovému návrhu však bylo zásadní mít 
technický audit vodovodu a kanalizace pro 
veřejnou potřebu, který na žádost Ji hla vy minis-
terstvo zemědělství (7. 3. 2013) opravdu vy hlá-
silo. A jaké je zjištění auditu?

Cílem bylo především ověřit skutečné nákla-
dy na výrobu pitné vody. Údaje, na základě nichž 
auditoři zpracovali technický audit, tedy i údaje 
o nákladech VAS na výrobu surové vody, jim po-
skytovala sama VAS. 

A zjištění?
Audit kromě jiného zjistil, že VAS vykazuje na 

každý kubík vyrobené pitné vody o 9,40 Kč vyš-
ší náklady, než je reálné i při nejvýhodnějších po-
čtech pro VAS, a při střízlivých počtech pak tento 

rozdíl činí 13,90 Kč na kubík. Tento rozdíl pak či-
ní při roční výrobě vody 4 mil. m3 až 55.600.000,- 
Kč. SVAK i VAS tento nález technického auditu 
ponechaly bez jakékoliv reakce.

To je, diplomaticky řečeno, podivuhodné. 
Může s tím někdo něco udělat? Působí to 
dojmem nějakého zájmu, propojenosti.

SVAK je spoluvlastníkem VAS, předseda před-
sednictva SVAK je také 1. místopředsedou dozor-
čí rady VAS, stejně jako místopředseda předsed-
nictva SVAK je také členem představenstva VAS. 
SVAK má tedy reálnou možnost ovlivňovat chod 
a hospodaření VAS jako smluvního provozovatele 
SVAK, a také ho následně efektivně kontrolovat.

To byl náhled do uplynulých událostí a sou-
vislostí, popište prosím současnost. 

SVAK sice vydal Jihlavě část jejího majetku, ale 
větší část dosud zadržuje. Ačkoliv SVAK vydal 
Jihlavě část jejího majetku, všechny jihlavské vo-
dovody a kanalizace dále provozuje VAS, a to bez 
souhlasu a proti vůli Jihlavy.

VAS podle závěrů technického auditu nadhod-
nocuje své náklady na výrobu surové vody pro vo-
dovody a kanalizace navrhovatele, a v důsledku 
toho snižuje nájemné a nedůvodně navyšuje vod-
né, s ním i stočné.

Za této situace ovšem Jihlava nemá reálnou 
možnost ovlivňovat výši vodného a stočného 
pro své obyvatele? 

Je to tak. O výši vodného a stočného pro obyva-
tele Jihlavy nerozhoduje vedení města, rozhoduje 
se o ní jinde, a to ve SVAK a ve VAS.

To je stav bezmoci.
Jihlava ve spolupráci se společností JVAK vyvíjí 

veškeré možné úsilí, aby se domohla vydání svého 
zbylého majetku na SVAK, a aby se dále domohla 
možnosti provozovat svůj majetek a rozhodovat 
tak o výši vodného a stočného pro obyvatele Jih-
lavy.

Jsme optimisté, věříme, že se Jihlava brzy domů-
že svých práv. Vedení města se rozhodlo projed-
nat na zastupitelstvu v prosinci návrh výše vodné-
ho a stočného pro rok 2014. Podmínkou realizace 
městského vodného a stočného však i nadále zů-
stává, aby Svaz vydal Jihlavě všechen její vodohos-
podářský majetek a aby VAS umožnila Jihlavě pro-
vozovat její majetek ve vlastní režii. 

Za městskou společnost mohu závazně uvést, 
že rozhodně nemáme důvod nadhodnocovat na-
še náklady na výrobu vody. Proto z pohledu spo-
lečnosti JVAK by mohlo vodné a stočné klesnout 
o tu částku, o kterou VAS nedůvodně navyšovala 
své náklady na výrobu vody. -rt, lm-
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Kolik bude stát voda v Jihlavě příští rok?

Jiří Benáček,
ředitel městské obchodní 
společnosti Jihlavské 
vodovody a kanalizace ( JVAK)

Návštěvnický rekord Zoo 
Jihlava překonán

Zoologická zahrada Jihlava – nejnavštěvova-
nější turistický cíl na Vysočině – pokořila první 
listopadový víkend návštěvnický rekord. Ten je 
z roku 2009, kdy prošlo branami jihlavské zoo cel-
kem 267.283 návštěvníků (k 31. 12.). Letos se to 
podařilo už začátkem listopadu – v sobotu 2. 11. 
v dopoledních hodinách, do konce roku tedy bu-
de číslo ještě vyšší. Důvodem jsou nově otevřené 
expozice a nové druhy zvířat, ale i teplé a slunečné 
počasí letošního léta a podzimu. V neposlední řa-
dě také tematické akce a programy, které zoo pro 
své návštěvníky pravidelně chystá.

K rekordním prázdninám (kdy zoo navštívilo 
rekordních 132.492 lidí v průběhu července a srp-
na) se přidal i říjen – zatímco průměrná říjnová 
návštěvnost z minulých let se pohybovala kolem 
10.000, letošní se vyšplhala na 18.122. -rt- 
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Pohotovostní služba zubních lékařů – prosinec 2013
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

1. Ne MUDr. Fučík Přemysl Kostelec 87, PSČ 588 61, tel. 567 573 016

2. Po MUDr. Pivničková Taťjana Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 579

3. Út MUDr. Plucarová Vlasta Masarykova 445, 588 56 Telč, tel. 567 213 169

4. St MUDr. Policarová Marie Masarykova 445, 588 56 Telč, tel. 567 213 173

5. Čt MDDr. Policarová Marie Masarykova 445, 588 56 Telč, tel. 567 213 173

6. Pá MUDr. Pollaková Silvia Kamenice, 588 23 Kamenice 405, tel. 567 273 380

7. So MDDr. Gurková Dana třída Legionářů 1470/9, 586 01 Jihlava, tel. 567 210 390

8. Ne MUDr. Hlávka Jindřich nám. 9. května 675, 588 22 Luka nad Jihlavou, tel. 567 219 588

9. Po MDDr. Procházková Martina Prodentica, s.r.o., Křivá 1, 586 01 Jihlava, tel. 602 479 225

10. Út MDDr. Skotáková Petra Slavíčkova 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 210 991

11. St MUDr. Suchánková Ludmila nám. Svobody 77, 588 32 Brtnice, tel. 567 216 139

12. Čt MUDr. Stavárková Pavlína Strojírenská 9, 586 01 Jihlava, tel. 567 132 545

13. Pá MUDr. Šánová Lenka Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 575

14. So
MUDr. Hobzová Macková 

Martina
Vrchlického 2497/57, 58601 Jihlava,tel. 567 155 020

15. Ne MUDr. Hořejší Eva J. Hory 1050, Třešť, tel. 567 224 184

16. Po MUDr. Šimek Petr Varhánkova 227, 588 13 Polná, tel. 567 212 218

17. Út MDDr. Provázek Václav Stonařov 70, 588 33 Stonařov, tel. 567 319 385

18. St MUDr. Štumar Miloš Svatojánská 431, 58856 Telč-Staré Město, tel. 567 223 818

19. Čt MUDr. Šulc Milan Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 570

20. Pá MUDr. Švandová Anselma Zrzavého 4259/12, 586 01 Jihlava, tel. 604 246 650

21. So MUDr. Vašek Zdeněk Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 234 450

22. Ne MUDr. Hrdinová Libuše
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., 

Vrchlického 50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

23. Po MUDr. Nestrojilová Jarmila třída Legionářů 1470/9, 586 01 Jihlava,  tel. 567 301 917

24. Út
MUDr. Chytková Věra(nutno 

ověřit na níže uvedeném čísle)
Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 573

25. St MUDr. Kadličková Veronika Dobronín 343, 588 12 Dobronín, tel. 567 217 216

26. Čt MUDr. Kazdová Zdenka Varhánkova 227, 588 13 Polná, tel. 567 212 736

27. Pá MUDr. Valenová Libuše Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 580

28. So MUDr. Kostková Monika Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 574

29. Ne MUDr. Kotíková Vladimíra Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 575

30. Po MUDr. Vaněk Tomáš Slavíčkova 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 210 991

31. Út MUDr. Hrdličková Jitka Znojemská 825/62, 586 01 Jihlava, tel. 567 307 757

Pohotovostní služba zubních lékařů 
je zajišťována: 
℡  PO – PÁ od 15:00–9:00 hod.
℡ SO, NE a svátky od 8:00–12:00 hod. j1

2-
zu

bZ

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Aktuálnost přehledu prosím 
NUTNĚ ověřte na recepci Nemocnice Jihlava, 
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
tel. 567 157 111

Služby města Jihlavy začaly s rozvě-
šováním vánočních ozdob v ulicích 
města. Důvodem zdržení  instalová-
ní nové vánoční výzdoby byl termín 
její dodávky. Nové vánoční převěsy 
mají bílou barvu, takže korespondu-
jí s již stávající modrou výzdobou, 
která byla před časem také nově do 
města pořízena. 

Vánoční strom určený na Masa-
rykovo náměstí by měl být od sou-
kromníka z ulice Vojanova. Na strom 
se zavěsí 27 kusů modrých světel-
ných řetězů v celkové délce 540 me-
trů. Další ozdobou vánočního stro-
mu budou svítící i nesvítící ozdoby  
v počtu 72 kusů. Ozdobí se také svě-
telným řetězem živý strom naproti 
City Parku. Řetězy již rozvěšené na 
lípách kolem morového sloupu bu-
dou svítit po celé vánoční období. 

„Letos jsme  při jejich zavěšování dě-
lali estetické úpravy v podobě rozmístě-
ní řetězů na všechny větve. V loňském 
roce se řetězy věšely jenom jako celko-
vý obal do korun stromů,“ řekl mluvčí 
SMJ Martin Málek. Vánoční výzdo-
ba bude také rozšířená na spodní 
část Masarykova náměstí, kde bu-
de umístěna na stožáry veřejného 
osvětlení. 

Stavět se bude také zvonička, 
ohrádka a 40 vánočních stromečků. 
Tyto stromečky v termínu od 28. 11. 
do 29. 11. budou zdobit děti z MŠ 
a ZŠ v Jihlavě. Následně se vyhlásí 
nejkrásněji ozdobený stromeček. Po-
řizovací hodnota nových vánočních 
ozdob přišla na 815.000 korun. Hru-
bý odhad nákladů SMJ spojených 
s pracemi ohledně vánoční výzdoby  
vychází na  180.000 korun. Rozvěšo-
vání vánoční výzdoby v ulicích měs-

ta Jihlavy potrvá do 29. 11. 2013.  
Vánoční strom se slavnostně roz-

svítí společně s vánoční výzdobou 
a vesničkou 1. 12. 2013 okolo 18  
hodiny. Součástí předvánoční poho-
dy bude také vánoční jarmark v re-
žii SMJ, který potrvá od 5. 12. do 
23. 12. 2013. Otevřeno bude zhruba 
40 dřevěných stánků a prodejní do-
ba trhovců bude denně od 8:00 do 
18:00 hodin. Na vánočním jarmar-
ku se bude prodávat zboží různého 
druhu, ale i s vánoční tématikou. Ná-
vštěvníci budou mít možnost si zde 
zakoupit například svíčky, medovi-
nu, punč, formičky na cukroví, jmelí,  
vyřezávané betlémy, dřevěné hračky, 
vánoční ozdoby, vánoční stromky, 
ryby a další zboží. 

Kromě vánočního jarmarku  bude 
také bohatý kulturní program v po-
době Mikuláše, koled, pohádek, Vá-
noc s Vysočankou, kapelou Poutníci, 
Staročeských vánoc, podávání svařá-
ku atd. Vánoční adventní akce orga-
nizuje odbor školství, kultury a tě-
lovýchovy města Jihlavy s dalšími 
organizacemi. Slavnostní ohňostroj 
je naplánován již tradičně na Ma-
sarykovo náměstí na 1. 1. 2014 od 
17.30 hodin. Vánoční výzdoba defi -
nitivně zhasne na Tři krále dne 6. 1. 
2014 a následně se začne s jejím po-
stupným odstraňováním. 

Předběžně město bude program 
a s tím spojené náklady stát 350–370 
tisíc korun (odbor školství, kultury 
a tělovýchovy). Dalších 330 tisíc ko-
run je vyhrazeno na odboru dopravy 
na montáž a demontáž vánočního 
osvětlení, převěsů do ulic a jejich 
provoz (energie).  -lm-

Vánoční výzdoba ulic Jihlavy

Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města Jihlavy
Zastupitelé rozdělovali dotace

(Redakčně kráceno – pozn. redakce)

Usnesení č. 289/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e 
uzavření Smlouvy o úvěru do vý-

še 50 mil. Kč s Českou spořitelnou, 
a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 
Praha 4 dle přílohy č.j.: MMJ/
EO/3396/2013.

Usnesení č. 314/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e 
změnu části usnesení č. 579/12-ZM 

ze 14. zasedání Zastupitelstva města 
Jihlavy konaného dne 11. 12. 2012 tý-
kající se poskytnutí dotace Jihlavské-
mu spolku amatérských fi lmařů takto:

Zastupitelstvo města Jihlavy schva-
luje poskytnutí dotace v rámci okru-
hu: VÝZNAMNÉ KULTURNÍ 
AKCE na projekt v oblasti kultura – 
subjektu:

Jihlavský spolek amatérských fi l-
mařů 2.166.000 Kč

na realizaci projektu: 17. Meziná-
rodní festival dokumentárních fi lmů 
Jihlava 2013

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-

jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na propagaci, na autorské poplatky 
(OSA, aj.), na dopravu a ubytování 
účinkujících a aktérů souvisejících 
s projektem, na materiálové náklady 
včetně nákupu drobných cen (do vý-
še 1 000 Kč/ks) a odměn (nikoliv fi -
nančních), na dopravu fi lmových ko-
pií, na překlady a tlumočení.

a schvaluje
provedení rozpočtového opatření 

v rámci schváleného rozpočtu Statu-
tárního města Jihlavy:

zvýšení tř. 5 běžné výdaje
§ 3319 Záležitosti kultury – příspěv-

ky a transfery o částku 500 tis. Kč
a zvýšení tř. 8 Financování – zapojení 

fi nančních prostředků z Fondu měs-
ta Jihlavy na podporu sportu, kultury 
a sociální oblasti ve výši 500 tis. Kč

a  u k l á d á
vedoucímu odboru školství, kultu-

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnu-
tí dotace evidované pod č. 252/OŠK-
T/13.

Usnesení č. 324/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s c h v a l u j e 

poskytnutí fi nančního daru
Sdružení Linka bezpečí 50.400 Kč
Ústavní 95, 181 02 Praha 8
na provoz Linky bezpečí v roce 

2013.

Usnesení č. 325/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace z fi nančních pro-

středků ze sázkové činnosti subjek-
tům:

HC Dukla Jihlava, s. r. o. 
1.700.000 Kč

na činnost společnosti – náklady na 
sportovní materiál a jeho opravy, roz-
hodčí, doprava na zápasy, pronájem 
sportovních zařízení, náklady spo-

jené s ubytováním hráčů, zdravotní 
prohlídky, léky, registrace, přestupy, 
hostování (admin. poplatky), odmě-
ny hráčům dle hráčských smluv

FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. 
1.700.000 Kč

na úhradu nákladů spojených s čin-
ností juniorské soutěže a správou 
fotbalového areálu Jiráskova ul. 69 
– mzdové náklady včetně zákon-
ných odvodů a plateb z vyplacených 
mzdových prostředků zaměstnanců, 
honoráře a odměny rozhodčích, tre-
nérů, doprava, ubytování rozhodčích, 
sportovců vč. soustředění a zdravotní 
péče, pronájmy prostor, energie, ma-
teriál a vybavení, služby.

 (Pokračování na str. 24)
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Ještě v letošním roce by měla začít 
oprava a přestavba budovy Domu 
dětí a mládeže v Brněnské ulici. 

„Rekonstrukce zvýší kapacitu objek-
tu, výrazně zlepší jeho technický stav 
a podmínky pro návštěvníky kroužků,“ 
uvedl pro tisk primátor Jaroslav Vy-
mazal. 

Při rozsáhlé rekonstrukci se počítá 
s nástavbou jednoho podlaží s učeb-
nami a výtvarným ateliérem, v půd-
ních prostorách vznikne vestavba, 
do nové přístavby bude umístěn ta-
neční sál. Budova bude zateplena 
a získá bezbariérový přístup, dojde 
na výměny elektroinstalace a rozvo-
dů vody a tepla. „Náklady na rekon-
strukci byly podle projektu odhadnuty 
na 42 milionů korun, vítěz výběrového 
řízení však stavbu uskuteční za 25,3 
milionu korun bez DPH,“ uvedl k vý-

běrovému řízení na dodavatele pri-
mátor Vymazal novinářům. Městu 
se na akci podařilo získat dotaci z re-
gionálního operačního programu ve 
výši 85 procent. 

Dům dětí a mládeže dosud fungo-
val ve dvou budovách v Brněnské 
ulici. „Objekt určený k opravě je vy-
stěhovaný, činnost kroužků se podařilo 
umístit do druhé budovy a do dalších 
nebytových prostor pronajatých na do-
bu rekonstrukce,“ řekl Tomáš Koukal 
z městského odboru školství.

Zájmové kroužky v Domě dětí 
a mládeže navštěvuje kolem tisícov-
ky dětí. Jihlava je zřizovatelem orga-
nizace, provoz ročně dotuje přibližně 
jedním milionem korun. S dokonče-
ním rekonstrukce se počítá v únoru 
2015. -rt-

DDM čeká rekonstrukce

Město Jihlava pokračuje v projektu 
Zoo pěti kontinentů. Poslední dokon-
čenou částí je pavilon primátů, který-
mi se už prohání hbití mangabejové, 
kočkodani a dočasně gibboni.

Také expozice Asie jde do fi nále. 
Dřevěný domek vyrůstá na rozvali-
nách khmérského chrámu Angkor-
wat v severním Laosu. Mimo jiné ji 
budou obývat erbovní zvířata jihlav-
ské zoo - giboni zlatolící. 

Zatím v základech je poslední, nejná-
ročnější stavba „exotária“, velkého tro-

pického pavilonu především pro plazy 
ve stylu džungle s bujnou vegetací, vo-
dopádem a řekou s krokodýly. Expozi-
ce bude dokončena příští rok. 

Zoo pěti kontinentů je velký pro-
jekt města Jihlavy s rozpočtem asi 
135 milionů korun. S velkým úspě-
chem se setkali noví obyvatelé - tro-
jice žirafích samců v expozici afric-
kých kopytníků, hotová a přístupná 
je také australská farma a expozice 
hyen. Zoo letos zaznamenává re-
kordní návštěvnosti. -tz-

V jihlavské zoo je otevřený 
další pavilon veřejnosti

JIHLAVSKÁ zoo se letos představila návštěvníkům novými expozicemi, nyní je 
dokončen pavilon primátů. Foto: archiv MMJ

Jihlavská kapela Čardáš Klaunů re-
kapituluje první, ale velmi intenzivní 
rok existence. Rok fungování oslaví 
hned po Štědrém dni 25. prosince 
2013 od 19.30 v Soul Music clubu 
v Jihlavě. Bude to speciální večer pl-
ný kostýmů a převleků, kapela před-
staví novou pódiovou show a vyzývá 
své fanoušky, aby podpořili atmosfé-
ru mejdanu a přišli v maskách. 

„Potěšilo by nás, kdyby návštěvníci 

dorazili v převlecích. Za klauna, nebo 
spíš za šaška nemusí být jen postava 
s červeným nosem. Což takhle cele-
brity, politici, sportovci…,“ nabádá 
ke kreativitě a zároveň k zamyšlení 
zpěvák Mirek Paleček. V rámci večera 
bude vyhlášena cena Miss Klaun, na 
vítěze čekají zajímavé ceny.

Spolu s Čardášem zahrají další dvě 
kapely, Homoguru z Brna a Doscon-
nexion z Třebíče. -rt-

Na koncert v kostýmu klauna

Jihlava – město v srdci 
Vysočiny

Fotograf Vladimír Kunc pokřtil 
novou obrazovou publikaci Jihlava 
– město v srdci Vysočiny. Více než 
200 fotografi í ukazuje krásy města ve 
všech ročních obdobích. Autor, po-
važovaný spíše za krajináře, do nové 
knihy zařadil i reportážní fotografi e. 
Knihu doplnil textem Miloš Tajovský, 
texty jsou ve třech jazycích. Město 
Jihlava připravuje vydání vlastní foto-
grafi cké publikace v roce 2014. -rt- 

Cestování městskou hromadnou 
dopravou v Jihlavě bude plynulejší 
a přesnější. Umožní to tzv. telemati-
ka. 

„Telematika sleduje pomocí GPS po-
hyb vozidel ve městě, prostřednictvím 
dispečinku na dopravním podniku 
dává přednost v křižovatkách tak, že 
jim nechá běžet zelenou v jejich pru-
hu. Stejně tak ale může vůz MHD po-
zdržet v zastávce, pakliže z dat, které 
systém sbírá, je jasné, že vůz do další 
zastávky přijede včas,“ vysvětlil fun-
gování systému primátor Jaroslav 
Vymazal.

Technologie se bude umisťovat na 
patnáct světelně řízených křižovatek 
a přechodů, do 62 vozidel MHD se 
budou instalovat satelitní moduly, 
jejichž údaje bude zpracovávat do-
vybavený dispečink Dopravního 
podniku města Jihlavy. Součastně 
jde o rekonstrukci křižovatek, kde 

MHD bude mít přednost před ostatními
budou např. nové kabely, řadiče 
a úsporná LED svítidla.  Systém se 
bude postupně instalovat a uvádět 
do života asi rok a půl.

„Nejedná se o absolutní přednost au-
tobusů a trolejbusů v Jihlavě, ale o kon-
cepční práci na systému MHD ve městě 
tak, aby hromadná doprava v Jihlavě 
mohla fungovat stejně efektivně jako 
ve vyspělých evropských městech,“ uve-
dl dopravní inženýr města Zdeněk 
Dvořák.  

Preferenci vozidel MHD využívají 
už ve Zlíně, Brně a Ostravě, samo-
statnou kapitolou je Praha, kde je 
nejrozvinutější síť pruhů pouze pro 
hromadnou dopravu. 

Radní v listopadu posuzovali na-
bídky uchazečů o dodávku telema-
tiky do Jihlavy, nejnižší cenu 16,2 
milionu korun nabídla fi rma Cross 
Zlín. Projektovaná cena přitom byla 
25,5 milionu korun. Město na pro-
jekt získalo 85 % dotace EU. -rt-

MHD ve městě bude řízena pomocí GPS a spolupracujících semaforů.
 Foto: archiv MMJ

Zimní údržba ve městě Jihlava za-
čala od 1. listopadu na základě ob-
jednávky magistrátu města. Ukon-
čení zimní údržby je stanoveno na 
31. 3. 2014.

„Zimní údržba bude spočívat v za-
jištění sjízdnosti a schůdnosti místních 
komunikací. K posypu se smí používat 
písek nebo kamenná drť. Je zakázáno 
používat popel, škváru, domovní od-
pad a jiné hmoty znečišťující komuni-
kace nebo ovzduší,“ řekl mluvčí Slu-
žeb města Jihlavy (SMJ) Martin 

Málek.
Údržba se týká  místních komuni-

kacích I., II., III. a IV. třídy ve vlast-
nictví města podle schváleného po-
řadí důležitosti.

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

Po skočení spadu sněhu nebo vy-
tvoření námrazy:
■ I. pořadí důležitosti – do 4 hodin
■ II. pořadí důležitosti – do 12 hodin
■ III. pořadí důležitosti – po ošetře-

ní komunikací I. a II. pořadí, nejpoz-
ději však do 48 hodin.

SMJ udržují cca 500 km místních 
komunikací I., II. a III. třídy včetně 
chodníků (spadají do komunikací 
IV. třídy). Pracovníci SMJ budou ta-
ké zajišťovat ruční čištění schodišť, 
přechodů pro chodce a ostatních 
ploch. Na tuto práci bude operativ-
ně připraveno nastoupit až 40 lidí. 
Magistrát města vyčlenil prozatím 
na zimní údržbu místních komuni-
kací 16 mil. Kč,-.  -lm-

Plán zimní údržby komunikací
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Občanské sdružení Nebojte se po-
licie otevírá od února 2014 druhý 
ročník Policejní akademie pro senio-
ry. Jedná se o sérii na sebe navazují-
cích besed se seniory, na kterých jsou 
jednak upozorňováni na různá rizika, 
která jim v běžném životě hrozí, a jed-
nak jsou senioři při besedách i připra-
vováni, jak se těmto rizikům bránit. 

„Druhý ročník navazuje na Policejní 
akademii pro seniory, která byla úspěš-
ně realizovaná v letošním roce. Novin-
kou druhého ročníku bude to, že počet 
besed se zvýší z dvaceti na dvacet čtyři 
a besedy budou rozděleny do dvou po-
loletí (od února do května a od září do 
prosince),“ řekl Antonín Křoustek, 
předseda o. s. Nebojte se policie. 

Na policejní akademii se mohou 

přihlásit jednak noví zájemci (bě-
hem besed se budou probírat i té-
mata, která byla diskutována v prv-
ním ročníku) a jednak i senioři, 
kteří absolvovali první ročník, pro-
tože k diskuzi jsou připravena i té-
mata nová. 

Mezi nejzávažnější z nich patří pro-
blematika ochrany zdraví, majetku 
(včetně podmínek nutné obrany 
a krajní nouze), ochrana před podo-
mním prodejem (i když je v Jihlavě 
zakázán) a pořád ještě stále hrozící 
rizika při účasti na předváděcích ak-
cích. 

„Probírat budeme ale i problematiku 
seniorů v dopravě a ohrožení seniorů při 
domácím násilí. Nově budeme diskuto-
vat i o zdravém životním stylu a napří-

klad i zásadách poskytnutí první pomo-
ci při zranění. Daleko větší prostor bude 
v letošním ročníku věnován tentokrát již 
aktivnímu nácviku sebeobrany seniorů 
při jejich napadení. Tak, jako v prvním 
ročníku, bude účastníkům akademie 
poskytnuta bezplatná právní a organi-
zační pomoc při řešení jejich svízelných 
životních situací,“ doplnil Křoustek.

Během akademie se její účastní-
ci budou moci seznámit daleko lé-
pe s činností policistů Policie ČR 
a strážníků Městské policie Jihlava, 
protože akce je připravována v úzké 
spolupráci s těmito složkami. I druhý 
ročník Policejní akademie pro senio-
ry je podporován Krajským úřadem 
Kraje Vysočina a městem Jihlavou.
 -lm-

2. ročník Policejní akademie pro seniory
Kdo se může přihlásit: 
senior z Jihlavy starší 60 let

Jak se může přihlásit:
telefonicky na tel. čísle 724 954 926
e-mailem:
nebojtesepolicie@seznam.cz

Do kdy se může přihlásit: 
do 15. ledna 2014

Začátek akademie: 
čtvrtek 6. 2. 2014 v aule Vysoké 
školy polytechnické v Jihlavě, 
ul. Tolstého.

Účastnický poplatek: 
100,- Kč za obě pololetí.

V ulicích Osvobození, Šrámkova 
a Arbesova v části města Jihlava – He-
lenín proběhla rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení. V ulicích Osvobození 
a Šrámkova bylo před rekonstrukcí 
zastaralé osvětlení ve špatném tech-
nickém stavu, navíc bylo na stožárech 
vzdušného vedení nízkého napětí.  
Převážná část ulice Arbesova veřejné 
osvětlení dokonce neměla. 

„Při rekonstrukci jsme staré osvětlení 
nahradili moderními LED svítidly, kte-
rá mají nižší spotřebu. Šetří rozpočet 
města a životní prostředí. Lepší osvět-
lení ulic přispěje i k bezpečnosti dopra-
vy,“ uvedl primátor Jihlavy Jaroslav 
Vymazal. 

V Heleníně bylo při rekonstruk-
ci umístěno 33 svítidel veřejného 
osvětlení na samostatných stožárech, 
z toho 21 svítidel je nahrazeno a 12 
svítidel je vybudováno nově. Stávají-
cí vzdušné vedení je nahrazeno zem-
ním vedením. 

Stavební práce na projektu probí-
haly od června do konce září 2013, 
zhotovitelem projektu byla fi rma 
E.ON Servisní, s. r. o. Celkové nákla-
dy akce činily asi 2,3 milionu korun.

Akce byla podpořena dotací z Fon-
du Vysočiny v rámci projektu „Roz-
voj vesnice 2013 – Rekonstrukce ve-
řejného osvětlení – ul. Osvobození, 
Šrámkova, Arbesova, Jihlava – Hele-
nín“ ve výši cca 145 tis. Kč. -rt-

V Heleníně je nové osvětlení

MODERNÍ LED svítidla nahrazují 
po Jihlavě zastaralé typy osvětlení. Mají 
nižší spotřebu a šetří životní prostředí.
 Foto: archiv MMJ

Vedoucí odboru dopravy Magistrátu města 
Jihlavy Jan Tinka upozorňuje na termín po-
vinné 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 po-
vinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uply-
nutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské 
průkazy pozbývají platnosti (v souladu s novelou 
zákona č. 119/2012 Sb.). 

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 mi 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

Jihlava je třetím nejbezpečnějším krajským městem
Česká pojišťovna již desátým rokem monitoruje bezpečnost na silnicích 13 

krajských a 59 okresních měst naší republiky a dvakrát ročně sestavuje žebří-
ček ČP Indexu bezpečnosti. Žebříčku krajských měst po prvním pololetí le-
tošního roku, podobně jako v polovině i na konci roku 2012, vévodí Karlovy 
Vary. Jihlava skončila na třetím místě za Pardubicemi. -lm-

Policisté v Kraji Vysočina šetřili od 
začátku letošního roku do konce říj-
na 161 případů úvěrových podvodů. 
Je to o 72 případů více než za stejné 
období v roce 2012. Policistům se 
daří tuto trestnou činnost v téměř 90 
procentech objasnit.

Ve většině případů se jedná o uve-
dení nepravdivých údajů při samotné 
žádosti o úvěr. Narůstá počet lidí, kte-
ří si v minulosti půjčili od bankovních 
i nebankovních ústavů peníze a zjisti-
li, že nejsou schopni úvěry splácet. 

Důvodů je mnoho. Někteří přišli 
o zaměstnání, jiní měli neočekáva-
né výdaje a mnoho dalších důvodů. 
Důsledek je pouze jediný – plateb-
ní neschopnost dlužníka. Lidé tyto 
situace řeší různě. Někteří se snaží 
s věřiteli domluvit například na niž-
ších splátkách a problém řeší včas. 
Spousta lidí ale vzniklý problém od-
kládá a začíná jej řešit až tehdy, kdy 
věřitel hrozí exekucí za nesplacený 

úvěr a podobně. Poté sáhnou po nej-
rychlejším způsobu řešení, a to je ve 
většině případů zažádat o další půjč-
ku s tím, že takto získanými penězi 
splatí předchozí úvěr. 

Potíž je v tom, že pokud dlužník při-
zná v žádosti svoji skutečnou fi nanční 
situaci, nemusí jeho žádosti peněžní 
ústav vyhovět. Lidé proto do žádostí 
uvádí různé zkreslené údaje o svých 
příjmech, případně falšují potvrzení 
o výši příjmů od svých zaměstnavate-
lů nebo uvádějí zaměstnavatele, u kte-
rého nepracují. Neuvědomují si, že již 
tímto jednáním naplňují skutkovou 
podstatu trestného činu úvěrového 
podvodu, za který hrozí až dvouletý 
trest odnětí svobody.

Velmi často si lidé půjčují peníze 
právě v nadcházejícím období vá-
nočních svátků. Pokud později úvěr 
nesplácí, prověřuje věřitel fi nanční 
situaci dlužníka za pomoci údajů, 
které dlužník uvedl. -lm-

Nebezpečí při uzavírání úvěrů



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 8. 1. 2014 

s uzávěrkou žádostí dne 
6. 1. 2014 (v 17.00 hod.)

pronajmout nebytové prostory: 

– nebytové prostory ve 3. NP domu Masaryko-
vo nám. 9 v Jihlavě, býv. kanceláře, 91,50 m2, 
min. roční nájemné po slevě 75.000,- Kč
– nebytové prostory v 1. NP domu Masaryko-
vo nám. 23 v Jihlavě, býv. prodejna sportovní-
ho vybavení a potřeb pro snowboarding a ska-
teboarding, 84,00 m2, minimální roční nájemné 
187.320,- Kč
– nebytové prostory v 1. NP domu Komenské-
ho 27 v Jihlavě, býv. boutique a svatební salon, 
84,30 m2, minimální roční nájemné 159.074,- Kč

Výběrovým řízením formou 
dražby dne 19. 3. 2014 
s uzávěrkou žádostí dne 

17. 3. 2014 (v 17.00 hod.)

prodat nemovitosti: 

– 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. 288/100 v k.ú. Pávov o výmě-
ře 963 m2, orná půda, pozemek se nachází v čás-
ti Nový Pávov ve vzdálenosti cca 100 m od sil-
nice vedoucí přes obec Pávov ve směru na obec 
Antonínův Důl, pozemek je zastavitelný a lze na 
něm realizovat stavbu rodinného domu při re-
spektování zatížení pozemku věcnými břemeny 
a ochrannými pásmy, které se vztahují k již exis-
tujícím inženýrským sítím situovaným na tomto 
pozemku, minimální kupní cena pozemku činí 
800.000,- Kč
– pozemek p.č. 186/6 v k.ú. Vysoká u Jihla-
vy o výměře 5.132 m2, ovocný sad, pozemek se 
nachází 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 obhospodařování na základě 
uzavřené nájemní smlouvy, minimální kupní ce-
na 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
– objekt bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 81/2 – 

zastavěná 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 (objekt je volný) ve dvorním traktu do-
mu Brněnská 15 v Jihlavě, minimální kupní cena 
750.000,- 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

– rodinné domy č.p. 1 v Jihlavě, ul. Strojírenská 
or.č. 1 na pozemku st. p.č. 2/1 – zastavěná plocha 

a nádvoří, č.p. 2 v Jihlavě, ul. Strojírenská or.č. 3 
na pozemku st. p.č. 2/3 – zastavěná plocha a ná-

dvoří, č.p. 3 v Jihlavě, ul. Strojírenská or.č. 5 
na pozemku st. p.č. 2/4 – zastavěná plocha a ná-
dvoří s pozemky st. p.č. 2/1, st. p.č. 2/3, st. p.č. 
2/4 a dále pozemky p.č. 301/4 – ostatní plocha, 
neplodná půda, st. p.č. 2/20 – zastavěná plocha 
a nádvoří, st. p.č. 2/22 – zastavěná plocha a ná-
dvoří, st. p.č. 2/23 – zastavěná plocha a nádvoří 
a pozemek p.č. 455 – ostatní plocha, jiná plocha 
v k.ú. Staré Hory, minimální kupní cena činí cel-
kem 3.750.000,- Kč

prodat volné bytové jednotky: 
– bytové jednotky v domě Matky Boží 16 v Jihlavě:
č. 1240/1 ve 2. NP, 1+1, 52,60 m2, minimální 
kupní cena činí 705.000,- Kč
č. 1240/4 ve 3. NP, 1+1, 53,70 m2, minimální 
kupní cena činí 690.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 1290/1 ve 2. NP domu 
Palackého 31 v Jihlavě, 2+1, 94,90 m2, minimál-
ní kupní cena činí 920.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 1093/1 v 1. NP domu 
Kosmákova 1 v Jihlavě, 2+1, 52,30 m2, minimál-
ní kupní cena činí 680.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 56/1 v 1. NP domu Br-
něnská 5 v Jihlavě, 2+1, 62,20 m2, minimální 
kupní cena činí 750.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 649/2 ve 2. NP domu Čaj-
kovského 48 v Jihlavě, 2+1, 75,10 m2, minimální 
kupní cena činí 780.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 177/2 v 1. NP domu Sráz-
ná 29 v Jihlavě, 2+1, 60,20 m2, minimální kupní 
cena činí 520.000,- Kč
– bytové jednotky v domě Na Vyhlídce 1 v Jihlavě:
č. 255/3 v 1. NP sekce A, 2+1, 51,00 m2, WC kó-
je v místnosti záchodových kójí, minimální kupní 
cena činí 710.000,- Kč, 
č. 255/7 ve 2. NP sekce A, 1+1, 34,60 m2, WC 
kóje v místnosti záchodových kójí, minimální 
kupní cena činí 420.000,- Kč
č. 255/14 v 1. NP sekce B, 2+1, 46,50 m2, WC 
kóje v místnosti záchodových kójí, minimální 
kupní cena činí 540.000,- Kč
č. 255/21 ve 3. NP sekce B, 1+kk, 23,50 m2, WC 
kóje v místnosti záchodových kójí, minimální 
kupní cena činí 310.000,- Kč 
– bytovou jednotku č. 3067/2 v 1. NP domu So-
kolovská 8 v Jihlavě, 2+1, 49,20 m2, společné 
WC, minimální kupní cena činí 480.000,- Kč
– bytové jednotky v domě U Hlavního nádraží 
11 v Jihlavě:
č. 2355/1 v 1. NP, 1+1, 33,00 m2, společné WC na 
chodbě, minimální kupní cena činí 300.000,- Kč, 
č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m2, společné WC na 
chodbě, minimální kupní cena činí 300.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 3440/3 ve 2. NP domu 
Pod Rozhlednou 19 v Jihlavě, 2+1, 57,10 m2, 
společné WC, minimální kupní cena činí 
590.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 1897/7 ve 3. NP domu 
Žižkova 29 v Jihlavě, 2+1, 54,10 m2, minimální 
kupní cena činí 730.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 1685/4 ve 2. NP domu 
Žižkova 5 v Jihlavě, 1+1, 21,60 m2, minimální 
kupní cena činí 235.000,- Kč

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

Nabídka na prodej nemovitostí a volných jednotek bude rozšířena a příslušné záměry budou zveřejněny na www.jihlava.cz.
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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Zastupitelé rozdělovali dotace
(Dokončení ze str. 15)
Dotace u těchto subjektů je určena 

na čerpání nákladů v r. 2013
a  s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření:
zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost – 

příspěvky a transfery (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy)

o částku 3.400 tis. Kč
a zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků z 

Fondu města Jihlavy na podporu 
sportu, kultury a sociální

oblasti ve výši 3.400 tis. Kč
a  u k l á d á
vedoucímu odboru školství, kultu-

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 

Smluv o poskytnutí dotace. 

Usnesení č. 326/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace z fi nančních 

prostředků ze sázkové činnosti sub-
jektům:

Sportovní klub Jihlava, o. s.  
563.000 Kč

na náklady na opravy a údržbu, 
energie, materiál a vybavení

Tělocvičná jednota Sokol Bedři-
chov 563.000 Kč

na náklady na opravy a údržbu, 
energie, materiál a vybavení

Tělocvičná jednota Sokol v Jihla-
vě 274.000 Kč

na náklady na opravy a údržbu, 
služby spojů, energie, materiál a vy-
bavení a služby 

Tenisový klub ČLTK Jihlava 
43.000 Kč

na náklady na materiál a vybavení.
Dotace u těchto subjektů je určena 

na čerpání nákladů v r. 2013
a  s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření:
zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost – 

příspěvky a transfery (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy)

o částku 1,443.000 Kč
a zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků z 

Fondu města Jihlavy na podporu 
sportu, kultury a sociální

oblasti ve výši 1,443.000 Kč
a  u k l á d á
vedoucímu odboru školství, kultu-

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 386/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e 
název ,,Purmerendská“, ,,Užhorod-

ská“, ,,Heidenheimská“ pro nové 
ulice v k.ú. Horní Kosov dle přílohy 
č.j.: MMJ/ORM/1398/2013, JID: 
104151/2013/MMJ.

Usnesení č. 387/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
u r č u j e 
členy osadního výboru 
paní Lenku Honovou
pana Bc. Patrika Finka
pana Jaroslava Zelenku
pana Miroslava Maixnera
pana Martina Hricka
a zároveň
volí předsedou osadního výboru pa-

na Bc. Patrika Finka

Usnesení č. 407/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace z fi nančních pro-

středků ze sázkové činnosti subjektu:
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s. r. o. 

705.000 Kč
na dokrytí dotace na ztrátu z pro-

vozu objektu E. Rošického 6 v Ji-
hlavě na rok 2013 – na náklady na 
opravy a udržování, praní a čištění, 
školení, vzdělávání, úklid.

Ing. Jaroslav Vymazal
primátor 

Ing. Josef Kodet
náměstek primátora
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Hokejisté Dukly Jihlava se zatím 
v dosavadním průběhu 1. ligy drží 
v horních patrech tabulky. Přestože 
je téměř od začátku sezony dopro-
vází řada drobnějších, ale i dlouho-
dobějších zranění, téměř pravidelně 
bodují. 

Na druhou Olomouc ztrácí k uzá-
věrce vydání Novin jihlavské rad-
nice ke dni 26. listopadu pouhé dva 
body, naopak čtvrtý Havlíčkův Brod 
zaostává za Jihlavou o jediný bod. Po 
odehrání pětadvaceti kol, tedy bez 
jediného zápasu v polovině základní 
hrací části, mají oproti loňské sezo-
ně o osm bodů více. Loni byla Dukla 
po stejném období na pátém místě 
tabulky.

Za období od posledního vydání 
NJR odehrála Dukla devět zápasů. 
V nich čtyřikrát dokázala zvítězit 
v základní hrací době, jednou zvítě-
zila po prodloužení, jednou prohrála 
po samostatných nájezdech a třikrát 
odešla ledu po základní hrací době 
poražena.

30. listopadu hrála na severu Čech 
v Ústí nad Labem a s týmem, který 
letos patří k největším zklamáním li-
gy, prohrála – 3:2. O tři dny pozdě-
ji se na Horáckém zimním stadionu 
představil lídr soutěže Mladá Bole-
slav. V pohledném zápase domino-
vali domácí. Od začátku zápasů ved-
li až 4:1 – konečný výsledek vyzněl 
jednoznačně pro Jihlavu – 5:2.

Hned v dalším kole zajížděla Jihla-
va do Olomouce, které patřila dru-
há příčka tabulky. Po dvou třetinách 
byl stav 1:1, ale Dukla se ve třetí čás-
ti prosadila třikrát a domácí pouze 

jednou. Konečný výsledek vyzněl 
tedy lépe pro hráče z Vysočiny – 4:2 
a Dukla se posunula na druhé místo 
v tabulce.

9. listopadu přijely do Jihlavy Čes-
ké Budějovice. Nejvyšší letošní ji-
hlavská návštěva 3. 112 diváků vi-
děla strhující boj o každý metr ledu. 
Nakonec se z těsného vítězství 2:1 
radovala Dukla. Následovaly dva zá-
pasy s regionálními soupeři.

Nejprve hrála Jihlava v Havlíčkově 
Brodě. Dukla po první části vedla 
1:0, ale domácí ve druhé části dvě-
ma góly obrátili skóre. Ve třetí části 
hosté vyrovnali a byli mírně lepším 
celkem. Jenže v předposlední minutě 
rozhodli zápas Rebelové a Dukla tak 
prohrála – 3:2.

Následovalo jihlavské derby s Tře-
bíčí. Hosté po dvou třetinách vedli 
2:0, Dukla ve třetí části vyrovnala 
a zápas pokračoval v prodloužení. 
V něm se nerozhodlo, takže došlo 
k samostaným nájezdům. V nich byli 
šťastnější hosté, kteří si z Jihlavy od-
vezli výhru – 3:2 SN.

Hořkou pilulku museli jihlavští ho-
kejisté spolknout v polovině listo-
padu v Šumperku. Na sever Moravy 
odjelo pouze šestnáct hráčů, v prů-
běhu hry trenérská dvojice Petr Vlk 
a František Zeman přišla o další tři 
hráče. Jihlava utrpěla zatím nejvyšší 
letošní prohru – 6:2.

Chuť si jihlavští hokejisté spravili 
o čtyři dny později v domácím zá-
pase s Kadaní. Po jednoznačném 
průběhu zápasu zvítězili vysoko - 
6:2.

V zatím posledním zápase hrála 

Dukla drží v tabulce třetí místo

V polovině ledna 2014 bude Kraj 
Vysočina hostit Hry VI. zimní olym-
piády dětí a mládeže. Jihlava bude 
spolu s Havlíčkovým Brodem dějiš-
těm ledního hokeje. 

„Volba byla jednoznačná. Mladí 
sportovci musí dostat příležitost zasou-
těžit si na profesionálních sportoviš-
tích. Jihlava i Havlíčkův Brod nabízí 
ideální podmínky nejen pro vrcholový 
sport, ale i pro odpočinek. Města jsou 
navíc blízko sebe a nehrozí tedy žádné 
časové prodlevy při přesunech,“ uvedl 
Milan Kastner, člen organizačního 
týmu olympiády, s tím, že Jihlava 
poskytla pro olympijské turnaje obě 
ledové plochy Horáckého zimního 
stadionu. 

Program a rozlosování jednotlivých 
turnajů bude k dispozici na konci ro-
ku na www.olympic.cz/odm2014. 
Na těchto webových stránkách bu-
dou postupně zveřejňovány olym-
pijské novinky. Vstup na všechna 
utkání je zdarma.

Hry olympiády dětí a mládeže ko-
pírují svým pojetím atmosféru tra-
dičních olympijských her. Talentova-
ní sportovci reprezentující vysílající 
kraje tak v lednu osobně zažijí nástup 
výprav na stadionu, složení olympij-
ského slibu, vztyčování vlajky včetně 
zapálení olympijského ohně. 

Projekt ODM se stal praktickou 
demonstrací olympismu a skuteč-
ným svátkem sportu mladých spor-
tovců. 

Kromě hokeje proběhnou v rám-
ci Her soutěžní klání v těchto spor-
tech: alpské lyžování, běžecké ly-
žování, biatlon, lyžařský orientační 
běh, krasobruslení, rychlobruslení, 
snowboard. Umělecky zaměření žáci 
se poměří v korespondenční výtvar-
né soutěži a ve hře na akordeon.

Mladí sportovci dostanou příleži-
tost zasoutěžit si  např. ve Vysočina 
Areně v Novém Městě na Moravě 
(běžecké lyžování, biatlon, lyžařský 
orientační běh), kde úspěšně pro-
běhlo mistrovství světa v biatlonu, 
na Fajtově kopci ve Velkém Mezi-
říčí (alpské lyžování, snowboard) a 
nebo na zimním stadionu ve Žďáře 
nad Sázavou (rychlobruslení, kraso-
bruslení) a Havlíčkově Brodě (lední 
hokej). -lm-

Kdy? 
19. ledna 2014. 

Kde? 
V Havlíčkově Brodě. 

Hry VI. zimní olympiády 
dětí a mládeže

Pětice prvoligových fotbalistů FC 
Vysočina – Tomáš Josl, Lukáš Ma-
sopust, Karol Karlík, Tomáš Marek a 
Haris Harba – v doprovodu tiskové-
ho mluvčí Miroslava Fukse navštívila 
v listopadu Základní školu Jungman-
nova v Jihlavě.

Tělocvična školy zaplněná žáky, je-
jich pedagogy a asistenty se rozezně-
la hymnou FC Vysočina a roztles-
kávačky školy se ujaly zahájení akce. 

Následovala více než hodinová bese-
da. Žáci byli zvídaví, pokládali hrá-
čům mnoho dotazů. Ti jim ochotně 
na všechny odpovídali. 

Po besedě následovala intenzivní 
autogramiáda fotbalistů. Hráči měli 
připravené svoje kartičky a plakáty 
mužstva, na které se podepisovali. 

Závěr celé velmi zdařilé akce byl 
věnován fotografování jednotlivců i 
tříd s fotbalisty. -lm-

Fotbalisté besedovali ve škole

FOTBALISTÉ FC Vysočina zavítali na ZŠ Jungmannova a hodinu odpovídali 
na dotazy dětí. Foto: archiv MMJ

MICHAL DŮRA S v červeném patří v letošní sezoně k posilám jihlavského týmu. 
Na svém kontě má zatím čtrnáct kanadských bodů za tři góly a jedenáct asistencí. 
 Foto: Vladimír Šťastný

Dukla na severu Čech proti silným 
Litoměřicím. Ještě tři minuty před 
koncem Jihlava vedla 1:0, ale domácí 

stihli v závěru vyrovnat. V prodlou-
žení získala Dukla bod navíc záslu-
hou Veleckého – 2:1 pp.   –vš-

Konec podzimní části letošního roč-
níku Gambrinus ligy fotbalistům FC 
Vysočina hrubě nevyšel. Ve třech dů-
ležitých listopadových utkáních proti 
Brnu, Ostravě a Příbrami, tedy konku-
renci v boji o záchranu, získali jediný 
bod a klesli na poslední místo tabulky.

Výkon Jihlavanů ve zmíněných 
zápasech měl k optimální podobě 
hodně daleko. Herní a výsledková 
krize navíc vyvrcholila ostudným de-
baklem 0:5 v Příbrami. „Nerozumím 
tomu. Na hřišti se dělo něco úplně jiné-
ho, než na co jsme se připravovali a co 
jsme chtěli hrát. Mám z toho velmi špat-
ný pocit,“ řekl vysočinský trenér Fran-
tišek Komňacký, jehož dva dny po 
výprasku vedení klubu poslalo (odvo-
lalo) do 2. prosince na dovolenou. 

„Hlavou se mi honí všelijaké myšlen-
ky. Může se stát, že budu odvolán, ale 
já sám v tomto okamžiku nehodlám 
utíkat z boje,“ podotkl bezprostřed-
ně po utkání Komňacký, po jehož 
boku skončil rovněž asistent Josef 
Vrzáček. „Obdrželi domácí úkol, aby 
vypracovali analýzy výkonů mužstva 
plus jednotlivých hráčů,“ dodal tisko-
vý mluvčí klubu Miroslav Fuks.

V posledním utkání podzimu na 
domácí půdě proti Slovácku (29. 11. 
od 18 hod. – vstup zdarma) povede 
A-tým FC Vysočina v roli hlavního 
kouče Petra Rady. 

Listopadové výsledky: Brno – 
Ji hlava 1:0 (0:0), Jihlava – Ostra-
va 0:0, Příbram – Jihlava 5:0 (3:0)  
 -cio-

Jihlava padla na chvost 
a vyměnila kouče 
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do 2. 12. 
VÝSTAVA STRA NGERS TO CI-

TIZEN – Irská emigrace v konti-
nentální Evropě

MěK Jihlava
Městská knihovna, Hluboká 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

do 15. 12. 
MILAN MACHÁČEK: LISTÍ SE 

DO BAREV ODÍVÁ
Výstava fotografi í.
Kavárna Dena, Fibichova 28
do 31. 12. 
VLADISLAV „HÁŠA“ HAMRŠ-

MÍD – OLEJOMALBY“
„Krajiny, abstrakce, portréty, zátiší, 

uličky v plenéru nebo podle před-
lohy, vlastní fantazie tužkou, tuhou, 
pastelem či kombinovanou techni-
kou, ale především malování olejem 
na plátno – to je jeden z mých nej-
větších koníčků.“ 

Antikvariát Jihlava – Čajovna & 
Bar, Brněnská 8

do 5. 1. 
HELENA KROTKÁ – VIZUÁL-

NÍ TRA NSFORMACE FUNE-
RÁLNÍHO PROSTORU

Projekt Vizuální transformace fu-
nerálního prostoru jihlavské výtvar-
nice a pedagožky se zabývá tématem 
paměti a její pomíjivosti a má výraz-
ně regionální charakter. 

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

do 7. 1. 
VÁCLAV ROŽÁNEK
Monotypy, 100 let od narození.
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10
do 7. 1. 
REKLAMY
Výstava Výtvarného oboru ZUŠ 

Jihlava.
Divadlo Na Kopečku, Psychiatric-

ká nemocnice, Brněnská 54
do 10. 1.  
OLDŘICH KULHÁNEK /ne/

známe prostředí 
Grafi ka a fotografi e MARTINA ŘÍ-

HY z posledního atelieru a litografi c-
ké dílny O. Kulhánka. 

M+K galerie, Čajkovského 33
do 12. 1.  
HRA ČKY ZE STARÉ PŮDY
Výstava provázející světem hraček 

od časů prababiček a pradědečků až 
po současnost.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

do 17. 1.  
RICHARD LOSKOT: DETAIL
Galerie Půda, Joštova 27

do 26. 1.  
KK3 – KLUB KONKRETISTŮ – 

INTERA KTIVITA
Smyslem výstavy Konkrétní pod-

zim 2012 je ukázat v návaznosti na 
předchozí počiny, že tvorba nesoucí 
se na linii úsporného vyjadřování, 
geometrie, konceptu a Nové citlivos-
ti je stále životaschopná a má co na-
bídnout současnému divákovi. 

OGV, Komenského 10
do 9. 2.  
JOSEF BULANT
Josef Bulant je nepřehlédnutelnou 

výtvarnou osobností Jihlavy druhé 
poloviny 20. století.

OGV, Masarykovo nám. 24
do 28. 2. 
KLAUDIE ŠINDELÁŘOVÁ: 

FOTOGRA FICKÉ OBRA ZY 
Sloučení fotografi e a kresby či malby.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
do 28. 2. 
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

do 30. 6.  2014
LUBO KRISTEK: SVĚDECTVÍ 

O DUŠI 
Foyer Horáckého divadla Jihlava ve 

2. poschodí
prosinec 
ZVINO VA AFRICA 
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
prosinec  
ETIOPIE – PRA VĚKÉ OMO
(fotografi cká výstava Radky a Da-

vida Švejnohových) Infocentrum 
– místnost za pokladnou hlavního 
vstupního areálu.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
29. 11. – 26. 1.  
PHOTOGRA PHIA NATURA  

2013
Jubilejní X. ročník tradiční fotografi c-

ké soutěže, tentokrát na téma Přírodní 
poklady Českomoravské vrchoviny.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

30. 11. – 30. 1.  
VÝSTAVA PRA CÍ DĚTÍ ZŠ SPE-

CIÁLNÍ
Galerie Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22
2. 12. – 31. 12. 
DĚTI NA RA DNICI
Výstava prací dětí jihlavských MŠ 

a ZŠ ve vestibulu radnice u hlavního 
vchodu.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1 

3. 12. – 31. 12. 
VÁNOČNÍ STROMEČKY 
Výstava ozdobených stromečků že-

nami dle jejich zvyklostí. Vestibul rad-

nice – předprodej jízdenek MHD. 
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1
4. 12. – 13. 1. 
VÁNOCE 
Výstava prací žáků výtvarného obo-

ru ZUŠ Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1
4. 12. – 11. 1. 
ELIŠKA  MATOUŠOVÁ: 
SVĚTLO A STÍN
Rodačka z Havířova, která dnes se 

svou rodinou žije v Krucemburku na 
Vysočině, je známou malířkou. 

Vernisáž: 3. 12. v 17 hodin. 
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4
6. 12. – 12. 1.  
ATELIÉR DENISY KRA USOVÉ 

– VÝSTAVA STUDENTSKÝCH 
PRA CÍ

Vernisáž 5. 12. v 17hod.
OGV, Masarykovo nám. 24
10. 12. – 19. 1.  
PODZIMNÍ SKLIZEŇ
Fotografi e studentů Střední umělec-

ké školy grafi cké v Jihlavě, 2011-2013.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55

Hluboká 1, www.knihovna-ji.cz

9. 12. v 17.00 
OBČAN VLASTA BURIAN 
Přednáška Bc. Reginy Havránkové.
12. 12. v 17.30  
CESTY
Vánoční recitál Bohumily Sarno-

vé Horkové z její literární a malířské 
tvorby. Hosté: Marie Michálková – 
housle, Karel Podškubka – kytara.

13. 12. v 10.00
OCHRA NA SENIORŮ PŘI 

PŘED VÁDĚCÍCH AKCÍCH A PO-
DOMNÍM PRODEJI 

Seminář
Program: Europe Direct – Jana 

VEJSADOVÁ, Eurocentrum Jihla-
va – Martin FIŠER, zástupce ERÚ: 
R. TŘÍSKOVÁ, referentka oddělení 
ochrany spotřebitele. Prezentace do-
kumentu „Šmejdi“,Lukáš ZELENÝ 
a Jana FIALOVÁ, právní poradci ča-
sopisu dTest.

Počet míst je omezen, registrace na 
telefonním čísle 731 447 172 nebo 
na e-mailu europe.direct@rrav.cz.

Komenského 22
VELKÁ SCÉNA

2. 12. 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 kterém stojíme? Důležité je ne-
bát se a tiše s Alenkou prostoupit 
tím zrcadlem… A hned zjistíme, že 
ten svět „tam“ je trochu převrácený 
vzhůru nohama a žijí tam bytosti, 
které mají sice jiná pravidla, ale to 
pochopí každý, kdo trochu sní. 

mimo předpl.
3. 12. v 19.00
W. Allen: Prokletí nefritového 

škorpiona 

Komedie. Oslava šéfových naroze-
nin a večírek se zdánlivě nevinnou 
hypnotizérskou seancí naprosto pře-
vrátí naruby život úspěšnému a ma-
zanému vyšetřovateli z New Yorské 
pojišťovny C. W. Briggsovi… Tato 
komedie divákům nabízí nepřetrži-
tou linii chytrých, nevtíravých replik 
a naprostých dějových zvratů a sa-
mozřejmě typický Allenův humor 
protkaný řadou neuvěřitelných gagů.

H /2/
4. 12. v 19.00
DEN POLICIE ČR
zadáno
5. 12. v 19.00
W. Shakespeare: Hamlet
Tragédie. Na ponurých, vichry bičo-

vaných hradbách dánského Elsinoru 
se nad ránem zjevuje princi Hamletovi 
duch jeho zesnulého otce a vyzývá ho 
k pomstě zákeřné královraždy. Od této 
chvíle se princ pokouší srovnat s novou 
skutečností, a sice že strýc Claudius je 
ve skutečnosti nejspíš vrahem, že ani 
matka není bez viny a všichni okolo 
jen lhostejně přihlížejí…

L /2/
6. 12. v 18.00
D. Wasserman – M. Leigh: Muž 

z La Manchy
Muzikál. Klasické „divadlo na diva-

dle“. Cervantes je zatčen a uvězněn 
vojáky španělské inkvizice poté, co 
sehrál komediální divadelní předsta-
vení, které zesměšňovalo španělskou 
vládu. Cervantesovi spoluvězni by si 
rádi rozdělili jeho majetek, ale autor 
se zoufale snaží zachránit rukopis 
svého posledního díla. A aby si vězně 
získal, uspořádá s jejich přičiněním 
představení své nové komedie o ide-
alistickém rytíři Donu Quijotovi.

zadáno
7. 12. v 19.00
W. Allen: Prokletí nefritového 

škorpiona
E /2/
9. 12. v 19.00
W. Allen: Prokletí nefritového 

škorpiona 
A /3/
10. 12. v 19.00
A. N. Ostrovskij: Deník ničemy
11. 12. v 19.00
W. Allen: Prokletí nefritového 

škorpiona
O /2/
12. 12. v 19.00 
W. Shakespeare: Hamlet 
F /2/
13. 12. v 19.00 
A. N. Ostrovskij: Deník ničemy
Satirická komedie. Nadmíru 

aktuál ní je tento nemilosrdný sati-
rický vhled do salónů vysoké rus-
ké společnosti konce 2. poloviny 
19. století. Doba se mění, ale lidé 
zůstávají… Touha po moci, touha 
vybřednout z šedi průměrnosti, to 
vše provází mladého ambiciózního 
Glumova, který se rozhodne využít 
nevzdělanosti, hlouposti a neschop-
nosti mocných a postoupit na spo-
lečenském žebříčku o nějaké příčky 
výš. Bohužel si při tom píše deník…

K /2/
17. 12. v 10.00
W. Shakespeare: Hamlet
zadáno
18. 12. v 19.00
W. Allen: Prokletí nefritového 

škorpiona
KV /3/



Komenského 22
20. 12. v 9.30
D. Wasserman – M. Leigh: Muž 

z La Manchy
zadáno
28. 12. v 19.00
A. N. Ostrovskij: Deník ničemy
G /2/

MALÁ SCÉNA
3. 12. v 17.00
K. Dušková a spol.: Vánoční punč
Hra o narození Ježíška v netradič-

ním podání. V nebi mají všichni na-
pilno, chystají se na příchod nového 
života. Nebeská čekárna je plná Andě-
lů, kteří jako malé děti o Štědrém dni 
nedočkavě vyhlížejí, kdy se na obloze 
rozzáří první hvězda, kdy se otevřou 
dveře zamčeného pokoje a oni stanou 
před třpytícím zázrakem Vánoc.

mimo předpl.
4. 12. v 19.30
B. Hrabal – P. Palouš: Ostře sle-

dované vlaky
Divadelní podoba slavné novely Bo-

humila Hrabala, kterou proslavil os-
carový fi lm Jiřího Menzela. Tragiko-
medie tělesného a lidského dospívání 
Miloše Hrmy na malém středočeském 
nádraží v období protektorátu, tragi-
komedie o milování a hrdinství…

mimo předpl.
7. 12. v 17.00
K. Dušková a spol.: Vánoční punč
mimo předpl.
9. 12. v 17.00
K. Dušková a spol.: Vánoční punč
mimo předpl.
11. 12. v 17.00
K. Dušková a spol.: Vánoční punč
mimo předpl.
12. 12. v 19:30 P. 
Vogel: Nejstarší řemeslo
Do 15 let nevhodné. Tragikomedie 

o ženách, kterým nezbývá než dřít do 
roztrhání těla. V úvodu hry zastihne-
me pětici starých žen kdesi v New Yor-
ku, kde se přes polední pauzu sluní na 
lavičkách v parku. Stařenky probírají 
témata, přiměřená jejich věku a du-
ševnímu rozpoložení, ale zvolna v nás 
začíná sílit podezření, že titul Nejstarší 
řemeslo, ač je to na první pohled vy-
loučeno, se vztahuje právě k nim… 

mimo předpl.
14. 12. v 19.00
K. Dušková a spol.: Vánoční punč
mimo předpl.
16. 12. v 9.00 a 10.30
V. Peška: O perníkové chaloupce 

aneb Jenom jako
Dramatizace klasické pohádky, 

jejímž principem je hraní si na po-
hádku. Vše se děje „jenom jako“, te-
dy i děje strašidelné a kruté, které se 
díky tomuto principu stávají legrační 
a hravé. Takové jsou i pohádkové po-
stavy, které nejenom pobaví a potěší 
malého diváka, ale i samotné herce.

mimo předpl.
18. 12. v 17.00 
K. Dušková a spol.: Vánoční punč
mimo předpl.
19. 12. v 17.00 
V. Peška: O perníkové chaloupce 

aneb Jenom jako
zadáno
21. 12. v 10.00 
K. Dušková a spol.: Vánoční punč
mimo předpl.
21. 12. v 17. 00 
U. Hub: Tučňáci na arše
Komedie pro teenagery. Usměvavý, 
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3. 12. v 19.00 
ONDŘEJ HAVELKA  A JEHO 

MELODY MAKERS si tentokrát 
troufají na ještě kratší PERLY 
SWINGU.

6. 12. v 19.00 
JAKUB SMOLÍK
Tradiční koncert v tradičním čase – 

Vánoce se blíží… 
11. 12. v 19.00 
VÁNOČNÍ TURNÉ PETRA  

BENDE 
Nevídaná show s nádechem vánoční 

atmosféry, která láká davy nadšených 
posluchačů už patnáct let. Hosté: Ro-
man Dragoun, Pavel Helan, cimbálová 
muzika Grajcar a dětský pěvecký sbor. 

12. 12. v 19.00 
PAVEL VÍTEK: VÁNOČNÍ DÁ-

REK
Koncertní program, ve kterém za-

zní největší hity, evergreeny a vánoč-
ní koledy.

14. 12. v 15.00 a 18.00 
VÁNOČNÍ SHOW CHECK MY 

DANCE! vol. 1
Vystoupení všech tanečníků Street 

Busters. 
15. 12. v 19.00 
„VÁNOČNÍ KONCERT“
Pořádá Filharmonie G. Mahlera.
17. 12. v19.30 
PETR NIKL
Tvůrčí a osobní přístup pozname-

nává celou plodnou uměleckou drá-
hu tohoto všestranného umělce. 

Brněnská 29

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

TURNAJ
21. ročník turnaje pro smíšená druž-

stva neregistrovaných hráčů. Podmín-
ka min. dvě ženy na hřišti. Každý den 
samostatný turnaj. Prezence od 8.00 
hodin v hale SK JI, Okružní ulice. 
Startovné 900 Kč za družstvo. Nut-
no se přihlásit do 22. 11., přihlášky 
na www.ddmjihlava.cz, napravnik@
ddmjihlava.cz.

10. 12. v 15.00 
VÁNOČNÍ TURNAJ V „HOL-

LYWOOD“
Zábavný turnaj v karetní hře pro 

jednotlivce. Prezence v 15.00 hod 
v DDM JI, Brněnská 29, přezutí s se-
bou. Startovné 30 Kč. Přeneste se 
do role hollywodského producenta 
a pomocí scénářů a fi lmových hvězd 
vydělejte velké peníze.

11. 12. v 17.00
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DDM 

JI
Přehlídka zájmových hudebních 

a tanečních útvarů DDM JI. Divadlo 
Na Kopečku od 17.00 hod. Pro rodi-
če i širokou veřejnost.

18. 12. v 15.00 
VÁNOCE V DOMEČKU
VÁNOČNÍ ARA NŽOVÁNÍ, BALE-

NÍ DÁRKŮ, VÝROBA OZDOB, VÁ-
NOČNÍ ZVYKY, KOLEDY APOD.
Na DDM JI, Brněnská 29 od 15.00 
hodin. Příspěvek na materiál 40 Kč.

23. 12. v 9.00 
FLORBALOVÝ TURNAJ TRO-

JIC
Místo konání: tělocvična DDM JI, 

Brněnská 46 od 9.00 hod. Počet hrá-
čů 2+1(+náhradník). S sebou přezu-
tí, výstroj. Kat.: do 11 let a 12-15 let. 
Nutno se přihlásit do 20. 12.: rychet-
sky@ddmjihlava.cz, startovné 30 Kč.

ale i poučný a také biblický příběh 
o třech tučňácích, kteří přežijí poto-
pu světa. Jak to udělají a zda jim v tom 
pomůže Bůh, se dozvíte z představení 
určeného všem věkovým kategoriím, 
zejména pak teenagerům. 

mimo předpl.
30. 12. v 10.00
K. Dušková a spol.: Vánoční punč
mimo předpl.
30. 12. v 17.00 
K. Dušková a spol.: Vánoční punč
mimo předpl.

Brněnská 54

3. 12. v 19.00
ACH, TA NĚHA NAŠICH DAM! 
Francouzská černá komedie. Pořá-

dá a hraje DS NaKop Tyjátr Jihlava 
v režii Petra Soumara.

4. 12. v 17.00
V PŘEDVÁNOČNÍ ČAS…
Taneční vystoupení pořádá taneční 

obor ZUŠ Jihlava.
10. 12. v 19.30 
ŽALMAN a spol. 
Vstupné 250 Kč.
11. 12. v 8.30 a 10.00 
PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA
Vánoční příběh pro děti MŠ, ZŠ 

hraje Divadlo MINARET Praha.
11. 12. v 17.00 
Vánoční vystoupení dětí DDM 

Jihlava
12. 12. v 17.30 a 19.00 
Rozsvícení vánočního stromu 

před DNK v 17.30 hodin
DEVÍTKA  2013 – vánoční koncert 

v 19.00 hodin.
15. 12. v 15.00
VÁNOCE NA KOPEČKU
Živý betlém, zdobení perníčků, pro-

dej výrobků... a také přines dáreček 
pod náš stromeček a odneseš si jiný.

Pohádka O ZAPOMNĚTLIVÉM 
ANDĚLÍČKOVI Hraje Divadlo Pro 
Malý Praha.

17. 12. v 16.00 a 17.30 
Vánoční besídka žáků ZŠ Havlíč-

kova Jihlava

Tyršova 12, tel. 734 586 402

1. 12. v 19.00 
Milan Uhde: VÝBĚRČÍ
Už to mohlo být, nebýt lidí.Byl už 

letos u vás výběrčí? Nač si dát pozor? 
Jak se dá bránit proti výběrčímu? 
Hraje: Kryštof Čeřovský. 

4. 12. v 19.30 
PLOVÁRNA
Soubor (bra)Tři v tricku. Pohybo-

vá humoreska.Představení je volně 
inspirováno novelou Rozmarné léto 
Vladislava Vančury. 

6. 12. v 19.30 
HUKOT 4 (A PŮL)
De Facto Mimo. Radioaktivní gro-

teska.
Hrají: Martin Kacafírek, Michal 

Kouba, Jiří Varhaník, Martin Kolář, 
Hynek Stehlík, Jakub Vyvážil, Michal 
Pokorný, Karolína Koubová a Marké-
ta Ketnerová. 

7. 12. v 19.30 
HUKOT 4 (A PŮL)
11. 12. v 19.30
HUKOT 4 (A PŮL).
12. 12. v 19.30 
PÁN S KA MÉLIEMI
Buranteatr. Známý romantický pří-

běh se tentokráte odehrává očima 
milovníka dámy s kaméliemi – Ar-
manda Duvala. 

13. 12. v 17.00 a 19.00 
HORÁCKÉ VÁNOCE
„Na Svatého Martina kouřívá se 

z komína“ nebo „Svatý Martin přije-
de na bílém koni“ – tak tohle slýchá-
váme často. To vše a další „Martinské 
zvyky“ vám předvedou soubory Pra-
mínek, Šípek a Vrabčátka ve svém 
předvánočním vystoupení. 

14. 12. v 18.00
NEZMAŘI a Symfonický orches-

tr ZUŠ Uničov
Tradiční předvánoční koncert s vá-

nočním punčem a Nezmary.
20. 12. ve 21.00 
VÁNOČNÍ AMBIENTNÍ KON-

CERT S MYTHEMATICOU
Unikátní audiovizuální projekt My-

thematica má na svědomí Daniel Špa-
ček. 

22. 12. ve 13.30 a 15.15 
PŘEDVÁNOČNÍ VYSTOUPE-

NÍ DĚTSKÉHO TANEČNÍHO 
KLUBU 4.S.E.

25. 12. ve 21.00 
20. ročník VÁNOČNÍHO KON-

CERTU
V jubilejním ročníku se na Vás 

chystají zejména ti, kteří u toho by-
li už od počátku, plus nová, leč už 
zavedená krev ostatních, co dorost-
li nebo prostě šli už tolikrát kolem: 
D.A.D., Apple Spokesman, D.N.A., 
Zero Number One, Divná doba, 
Venca Mlynář a jeho zrniny.

27. 12. v 19.00 
Voxtet + Two Towers HULU 

Jazz Jazz, swing, vokály.

Jarní 22 – Horní Kosov

7. 12. v 10.00 
ČERTOVSKÉ DOVÁDĚNÍ s Mi-

kulášskou nadílkou
14. 12. v 10.00
POHÁDKY A PÍSNIČKY PRO 

KLUKY A HOLČIČKY
Zábavné pohádkové představení.
21. 12. v 10.00 
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁ-

ZEJÍ
Vánoční písničky a soutěže.
25. 12. v 16.00
VÁNOČNÍ POHLAZENÍ
Živě zpívané koledy, vánoční zvyky, 

cukroví a svařené víno.
28. 12. v 10.00 
Dětský SILVESTR 
Zábavná silvestrovská show pro děti.

Žižkova 15
18. 12. v 16.00 
VÁNOČNÍ TANEČNÍ PŘED-

STAVENÍ HUDEBNÍ ŠKOLY YA-
MAHA

Tolstého 2, tel. 567 571 671
1. 12. v 19.00 
Michaela Gübelová: DRUHÝ 

BŘEH
Představení Studia DVA. Příběh 

neobyčejného života jedné obyčejné 
Terezy. Hrají: Eva Holubová, Zuzana 
Bydžovská, Tereza Gübelová a Vladi-
mír Javorský. 



Brněnská 29
26. 12. v 9.00 
DVOUGENERA ČNÍ STOLNÍ 

TENIS 
Tradičně na Štěpána od 9.00 hod. 

v hale SK – stolní tenis (pod autobu-
sovým nádražím). Pro děti a jejich ro-
diče a prarodiče. Startovné 60,- za pár. 
Kategorie do 11 let + rodič a do 16 let 
+ rodič.

27. – 28. 12. v 9.00 – 12.00
KUFROVÁNÍ S DDM JIHLAVA
Start po oba dny od 9.00 do 12.00 

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

Komenského 20, tel. 736 265 817

15. 12. v 10.00 
ADVENTNÍ SETKÁNÍ RODIN 

S DĚTMI a malým divadýlkem
20. 12. v 19.00 
ADVENTNÍ JAZZOVÝ KON-

CERT 
Kostel Povýšení sv. Kříže.
23. 12. v 18.00 
ADVENTNÍ POZPĚVOVÁNÍ 

pro zpěváky i nezpěváky

Čajovna & Bar, Brněnská 8

3. 12. v 18.00 
JAKEŠOVÁ, ŠTĚPÁNKA  – ŠA-

MANISMUS AND
Vedle často diskutovaného šamanis-

mu z povodí Amazonky a tropických 
oblastí je neprávem opomíjen také ša-
manismus horských oblastí. Přednáší: 
Štěpánka Jakešová (CK Livingstone). 

5. 12. v 18.00 
JURKOVIČ, PAVEL – PROČ 

K NÁM TAK RÁD JEZDÍ DALAJ-
LÁMA?

Dalajlámův vztah k České repub-
lice a jeho návštěvy u nás. Přednáší: 
Pavel Jurkovič. 

10. 12. v 18.00 
FILMOVÉ DOKUMENTY A BE-

SE DA s českou etnografk ou a tibe-
toložkou Zuzanou Ondomišiovou. 

19. 12. v 18.00
KA M ZMIZELI STAŘÍ MAYO-

VÉ? 
Civilizační kolaps ve světle vědy. 

Přednáší: Zuzana Marie Kostičová. 

Jana Masaryka 20

1. 12. v 15.00 a 14. i 17. 12. v 17.00
Revival
Komedie / Česko / 116min, BIO 

RÁJ / 80,- / 12+
„Jsme horší, než si myslíte“. Filmo-

vá skupina Smoke hraje ve složení 
Miroslav Krobot jako kytara, Bolek 
Polívka jako basa, Karel Heřmánek 
u kláves, Marián Geišberg jako zpě-
vák. Smoke, to byli čeští Rolling Sto-
nes. Za nejasných okolností se ale 
v roce 1972 rozpadli. Každý z nich 
má teď za sebou svůj život a svůj 
vlastní příběh. Jejich pohnutky k oži-
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vení kapely Smoke jsou tedy různé 
– peníze, touha po ztracené slávě, 
touha pomoci kamarádovi, anebo se 
ještě jednou pořádně odvázat.

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

1. 12. v 15.30
Letadla
Animovaný / USA / 92min / da-

bing / 80,-
Z oblačných výšin světa fi lmu Auta 

přilétají Letadla, animovaný kome-
diálně-dobrodružný snímek nabitý 
akcí, ve kterém se nám představuje 
Prášek, práškovací letoun s velkým 
srdcem a rychlými křídly, jenž sní 
o tom, že se zúčastní nejúžasnějšího 
leteckého závodu kolem světa.

Režie: K. Hall / Mluví: Kryštof 
Hádek, Petr Pelzer, Tomáš Racek

1., 22., 30. 12. v 17.00 a 27. 12. 
v 19.30
Lásky čas
Romantická komedie / Velká Bri-

tánie / 123min / 110,- / 12+
Stojíte poprvé tváří v tvář své budou-

cí životní lásce a chcete jí říct větu, po 
které se do vás nadosmrti zamiluje. 
V drtivé většině případů to poděláte. 
Tim, hrdina romantické komedie Lás-
ky čas, má to štěstí, že tyhle zásadní ži-
votní momenty může opakovat.

Režie: R. Curtis / Hrají: Do-
mhnall Gleeson, Rachel McAdams, 
Bill Nighy

1., 3., 7., 10. – 11., 28. 12. v 17.30 
a 4., 17. – 18. 12. ve 20.00
Příběh kmotra
Drama, Th riller / ČR / 99min / 

110,- 
Film Příběh Kmotra je inspiro-

ván bestsellerem Jaroslava Kmenty 
Kmotr Mrázek. Tvůrci fi lmu přiná-
šejí velký příběh lásky, lásky k peně-
zům. František Vedral, na první po-
hled 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, 
Kryštof Hádek

1., 3. 12. v 19.30 a 8. 12. v 17.30 
Konzultant
Krimi, Th riller / USA / 111min / 

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 vi-
dinu pohádkových zisků, ale zároveň 
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

1., 3., 7. 12. ve 20.00, 2. 12. 
v 19.30, 4. 12. v 17.30, 19., 23., 
27., 28. 12. a 22. 12. v 15.00
Křídla Vánoc
Drama, Komedie / ČR / 110min / 

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

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

Režie: K. Babinská / Hrají: Richard 
Krajčo, Vica Kerekes, David Novotný

2. a 3. 12. v 17.00
Jen 17
Milostné drama / Francie / 94min 

/ titulky / 100,- / 15+
Portrét sedmnácitileté dívky bě-

hem čtyř sezón a čtyř písní….
Studentka Isabelle během léta v ji-

hofrancouzském letovisku absolvuje 
svou první sexuální zkušenost. Prázd-
ninová epizoda je však jen začátkem 
příběhu zvídavé dívky, která se po ná-
vratu do Paříže začne za peníze schá-
zet s nejrůznějšími staršími muži.

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

2. 12. v 17.30
Gravitace
Sci-Fi, Th riller / USA / 91min / 

3D, titulky / 100 / 12+
Během zdánlivě rutinní výpravy do 

kosmu dojde ke katastrofě. Loď je zni-
čená a Stone a Kowalsky zůstanou ve 
vesmíru sami, odkázáni jeden na druhé-
ho a směřujíc dál do temného vesmíru. 
Hluboké ticho dává oběma jasně naje-
vo, že ztratili jakékoli spojení se Zemí… 
a tím i jakoukoli šanci na záchranu.

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

4. – 5. 11. v 19.30
Rozchod Nadera a Simin
Drama / Iran / 120min / FK, titul-

ky / 80,- 
Simin nezbývá, než požádat o roz-

vod. Jedinou zbraní matky a manžel-
ky v iránské společnosti je vyčkávat. 
Jenže Nader, který se má náhle sám 
starat o dceru i otce, selhává a zaplé-
tá se do problémů se zákonem. Co 
mělo být jen zkouškou vztahu se br-
zy prohloubí v opravdové drama. 

Režie: A. Farhadi / Hrají: Leila Ha-
tami, Peyman Moaadi, Sarina Farhadi 

4. 12. 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

4. 12. v 19.30 a 8., 10., 29. 12. ve 
20.00
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

5. a 8. 12. v 17.00
Rozkoš
Tragikomické melodrama / ČR / 

111min / PREMIÉRA  / 110,- / 15+
Každá posedlost nás dříve či později 

dovede k zániku, pokud nad ní ztra-
tíme nadhled, pokud se jí necháme 
uvláčet. Jenomže jedině při tom „vláče-
ní“ – i přes všechny odřeniny a šrámy, 
můžeme na několik málo okamžiků 
dojít k nalezení jedinečné ROZKOŠE 
– a o co jiného v životě vlastně jde? 

Režie: J. Rudolfová / Hrají: Jana 

Plodková, Martin Myšička, Jaroslav 
Plesl, Jan Budař

5. 12. v 17.30 a 11. 12. ve 20.00
Hunger Games: Vražedná po-

msta
Dobrodružný, Sci-Fi / USA / 

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

ger Games, který po celém světě vy-
dělal 700 milionů dolarů. Vítězství 
Katniss a Peeta v 74. ročníku Hun-
ger Games zažehly napříč Zeměmi 
Panemu jiskru vzpoury proti moc-
nému Kapitolu. To už je velmi pádný 
důvod pro Kapitol, aby se obou hr-
dinů pokusil zbavit. A navíc se blíží 
jubilejní 75. ročník her.

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

5., 6., 20. 12. v 19.30, 7. 12. 
v 17.00 a 21. 12. v 17.30
Přijde letos Ježíšek?
Komedie / ČR / 100min / PRE-

MIÉRA  / 130,- 
Vánoční čas umí přinášet podivuhod-

né příběhy, vtipné historky i nostalgii. 
Přijde letos Ježíšek? je příběh dvou ro-
din, které se rozhodly, že Vánoce jsou 
prostě od toho, aby se konaly dobré 
skutky, přání se plnila za každou cenu,  
a aby na zázraky věřily nejen děti.

Režie: L. Kny / Hrají: Josef Abr-
hám, Libuše Šafránková, Václav Po-
stránecký

5. 12. ve 20.00, 6. 12. v 17.00, 7., 
15. a 16. 12. v 19.30
Kapitán Phillips
Th riller / USA / 134min / titulky / 

120,- / 15+
Kapitán Philips je komplexní stu-

dií přepadení americké nákladní lodi 
Maersk Alabama somálskými piráty, 
ke kterému došlo v roce 2009. Reži-
sér Paul Greengrass nám v něm svým 
unikátním pohledem nabízí kombi-
naci napínavého thrilleru a pohled na 
širokou škálu důsledků globalizace.

Režie: P. Greengrass / Hrají: Tom 
Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad Ab-
dirahman

6. 12. 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 příšerkou. 
A všichni přeci vědí, že ty nejlepší pří-
šerky pocházejí z Univerzity pro příšer-
ky. Ale hned během prvního semestru 
na univerzitě se začnou Mikeovy plány 
hroutit, když mu cestu zkříží příšerkov-
ské eso James P. Sullivan, řečený Sulley, 
který je na strašení přirozený talent.

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

7. 12. v 15.00
Kameňák 4
Komedie / ČR / 88min / 100,- / 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

7. – 8. 12. v 15.30
Pohádky pod stromeček
Pásmo Vánočních pohádek / ČR / 

72min / BIJÁSEK / 50,- 
Jak šli nadělovat, Vánoce u zvířátek, 

Divoké sny maxipsa Fíka – O Váno-
cích, Veselé Vánoce anebo Karlíkovo 
zimní dobrodružství, Pan Tau nadě-
luje, Hvězda Betlémská
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8. 12. v 19.30 a 9. 12. v 17.00
Bella Mia
Drama / ČR, Polsko / 93min / 100,- 
Ty krávy byly ve všech ohledech 

šílené. Vzepřely se tragickému konci 
na jatkách, kam je poslalo podezření 
z BSE (tedy nemoci šílených krav) 
a prchly svému farmáři Pazderovi do 
hlubokých lesů na úpatí Jizerských 
hor. Jeden z nejlepších českých sce-
náristů současnosti, Marek Epstein 
se nechal inspirovat krátkou novino-
vou zprávou, jejímiž hrdinkami byly 
krávy, které dokázaly rok přežít v „di-
vočině“, a stvořil silný a dobrodružný 
příběh, který je především o lásce.

Režie: M. Duba / Hrají: Petr For-
man, Igor Orozovič, Zuzana Norisová

9. 12. v 17.30
Th or: Temný svět
Sci-Fi / USA / 111min / 3D, da-

bing / 130,- / 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

9. – 10. 12. v 19.30
Komorník
Drama / USA / 132min / titulky / 

100,- 
Příběh Cecila Gainese (Forest Whi-

taker), který pracoval jako komorník 
v Bílém domě a obsluhoval sedm prezi-
dentů mezi roky 1952 až 1986. Během 
několika desetiletí v Bílém domě byl 
při tom, když se tvořily dějiny USA, od 
války ve Vietnamu a hnutí za občanská 
práva až po atentát na Martina Luthera 
Kinga a Johna F. Kennedyho.

Režie: L. Daniels / Hrají: Forest 
Whitaker, John Cusack, Lenny Kravitz

9. 12. ve 20.00
Transport z ráje
Drama, Válečný / Československo 

/ 93min / FK / 80,- 
Je podzim 1944. Do terezínského 

ghett a přijíždí na inspekci generál SS 
Knecht. Právě tam probíhá natáčení fi l-
mu Vůdce daroval Židům město, jímž 
chtějí nacisté přesvědčit světovou ve-
řejnost o spokojeném životě lidí židov-
ského původu, kteří jsou do Terezína 
sváženi z celé Evropy. Vyhrává orchestr, 
děti si hrají a na domech jsou štíty růz-
ných neexistujících obchodů a kaváren.

Režie: Z. Brynych / Hrají: Zdeněk 
Štěpánek, Josef Abrhám, Jiřina Štěp-
ničková

10. 12. v 17.00 a 11. 12. v 19.30
Sviňák
Drama, Komedie, Krimi / Itálie / 

97min / titulky / 100,- / 15+
Hlavní herec – skotský zkorumpo-

vaný policista Bruce Robertson, je 
posedlý sexem a kokainem. Měl by 
vyšetřovat vraždu, ale překáží mu 
vlastní podivínství, zvyk zahrávat 
si s kolegy a opravdu miluje ženy. 
O Robertsna se stará jeho part´ák 
Ray Lennox a šéf Bob Toal. 

Režie: J. S. Baird / Hrají: James 
McAvoy, Imogen Poots, Jamie Bell

11. 12. v 17.00
Zmizení
Krimi, Th riller / USA / 150min / 

titulky / 100,- / 15+
thriller o pátrání po dvou zmizelých 

děvčatech, který je napínavý až k nesne-
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sení. Keller Dover čelí asi nejhorší noční 
můře každého rodiče, jeho šestiletá dce-
ra Anna a její kamarádka Joy jednoho 
večera na Díkuvzdání zmizí. Jejich hle-
dání nebere konce, hodiny se vlečnou 
a dívky jsou stále pohřešovány.

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

11. 12. v 15.00 
Křídla Vánoc 
Drama, Komedie / ČR / 110min / 

100,- / 12+ 
BABY BIO >>> MAMINKY a TA-

TÍNKOVÉ, vyrazte i vy se svými 
nejmenšími DO KINA! Pro děti bu-
de v sále připraven koberec s hračka-
mi a pro vás fi lm. Do sálu si vezmete 
vše, co budete potřebovat a po celou 
dobu projekce bude v sále přítmí. 
Film poběží se sníženou hlasitostí. 
Kočárky vám ve foyer POHLÍDÁ-
ME a vy se můžete jít BAVIT. <<<

12., 21. a 28. 12. ve 20.00, 13., 
17., 20., 23, 27 12. v 16.45, 14. 
a 15. 12. ve 13.30, 23. 12. v 19.30
Hobit: Šmakova dračí poušť
Fantasy / USA / 160min / PRE-

MIÉRA , dabing / 110,- 
Hobit: Šmakova dračí poušť líčí dal-

ší dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka 
na jeho společné pouti s čarodějem 
Gandalfem a třinácti trpaslíky vede-
nými Th orinem Pavézou. Vydali se 
na výpravnou cestu, jejímž cílem je 
získat zpět Osamělou horu a ztracené 
království trpaslíků Erebor.

Režie: P. Jackson / Hrají: Ken Stott , 
Orlando Bloom, Evangeline Lilly

12., 14. – 16., 18., 21. a 30. 12. 
v 16.45, 13., 20. 12. ve 20.00, 24. 
12. v 10.00
Hobit: Šmakova dračí poušť
Fantasy / USA / 160min / PRE-

MIÉRA , 3D, dabing / 150,- 
Hobit: Šmakova dračí poušť líčí dal-

ší dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka 
na jeho společné pouti s čarodějem 
Gandalfem a třinácti trpaslíky vede-
nými Th orinem Pavézou. Vydali se 
na výpravnou cestu, jejímž cílem je 
získat zpět Osamělou horu a ztracené 
království trpaslíků Erebor.

Režie: P. Jackson / Hrají: Ken Stott , 
Orlando Bloom, Evangeline Lilly

12., 19. 12. v 19.30, 14., 15., 27. 
12. ve 20.00 a 22. 12. ve 20.30
Hobit: Šmakova dračí poušť
Fantasy / USA / 160min / PRE-

MIÉRA , titulky / 110,- 
Hobit: Šmakova dračí poušť líčí dal-

ší dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka 
na jeho společné pouti s čarodějem 
Gandalfem a třinácti trpaslíky vede-
nými Th orinem Pavézou. Vydali se 
na výpravnou cestu, jejímž cílem je 
získat zpět Osamělou horu a ztracené 
království trpaslíků Erebor.

Režie: P. Jackson / Hrají: Ken Stott , 
Orlando Bloom, Evangeline Lilly

12. – 13. 12. v 17.00, 14. – 15. 
a 21. 12. v 15.00, 24. 12. v 10.30
Ledové království
Animovaný, Komedie / USA / 

109min / dabing / 120,- 
Nebojácná a věčně optimistická Anna 

se vydává na velkolepou výpravu v do-
provodu drsného horala Kristoff a a jeho 
věrného soba Svena, aby nalezla svou 
sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila 
království Arendelle do věčné zimy.

Režie: Ch. Buck, J. Lee / Hrají: Te-
reza Martínková, Andrea Elsnerová, 
(Monika Absolonová zpěv), Ondřej 
Brzobohatý

13. 12. v 19.30, 15. 12. v 17.00 
Klauni
Drama o komedii / ČR / 120min / 

120,- / 12+
Na počátku kariéry vytvořili 

OSKA R, MAX a VIKTOR klaun-
skou skupinu Busters. Jejich klauni-
ády představovaly ostrůvky svobody 
uprostřed nehybné bažiny rezignace 
v komunistickém režimu bývalého 
Československa. Pak se však mezi 
třemi klauny cosi vážného odehrálo. 
Jak se ukáže, národem milovaní klau-
ni se mezi sebou nedokážou vystát.

Režie: V. Tauš / Hrají: Oldřich Kai-
ser, Jiří Lábus, Didier Flamand

16. 12. v 17.00
Husiti
Komedie, Animovaný / ČR / 

85min / 80,-
Co když se klíčová pasáž našich dě-

jin 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 Žižka víc než jen jedno zdravé oko? 
Komedie hravě boří mýty o husitské 
éře, když na piedestal historie místo ka-
zatele a vojevůdce staví dva neskutečné 
poplety, kteří se proti své vůli stali hrdi-
ny své doby. Jen to nikdo neví.

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

16. 12. ve 20.00
Kluk na kole
Drama / Belgie, Francie / 87min / 

FK, titulky / 80,- 
Příběh dvanáctiletého Cyrila, kte-

rého otec umístí do dětského domo-
va. Chlapec nepřestává věřit, že se 
k otci vrátí, ale ten už žije nový život. 
Při jednom ze svých útěků za otcem 
se Cyril seznámí s kadeřnicí Saman-
thou, která se rozhodne, že se o něj 
začne starat. Dokáže ale Cyril při-
jmout její lásku? A jak jeho příchod 
změní život Samanthě? Budou ti dva 
schopní spolu žít ve vzájemné důvě-
ře nebo je čeká ještě složitá cesta?

Režie: J.P. Dardenne a L. Darden-
ne / Hrají: Th omas Doret, Cécile De 
France, Jérémie Renier

17. 12. v 19.30
Plán útěku
Akční, Th riller / USA / 115min / 

titulky / 100,- / 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

18. 12. v 17.00
Donšajni
Komedie / ČR / 102min / BIO RÁJ 

/ 80,- / 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, kteří 
žijí svůj život opeře navzdory.

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

18. 12. v 19.30
Nejvyšší nabídka
Romantický / Itálie / 124min / ti-

tulky / 90,- / 12+
Virgil se nikdy nedokázal sblížit s ji-

ným člověkem, není schopný s ně-
kým spolupracovat a v životě se neza-
miloval do žádné ženy. Jeho okolí jej 
tedy považuje za výstředního – génia, 
světově uznávaného znalce v oblasti 

výtvarného umění a starožitností.
Režie: G. Tornatore / Hrají: Geof-

frey Rush, Jim Sturgess, Donald Su-
therland

19., 20., 29. 12. v 17.30 a 21., 22., 
23. 12. ve 14.30
(20., 22. a 23. je fi lm ve 3D)
Putování s dinosaury – fi lm ve 3D
Dobrodružný, Rodinný / USA / 

81min / dabing / 125,- (děti 100,-), 
3D 150 (děti 130,-) 

To, co jste si mohli zatím jen před-
stavovat, se stává skutečností a vaše 
cesta do druhohor může začít. Zaži-
jete putování s dinosaury v dobách, 
kdy vládli Zemi. Jejich cesta začíná 
před 70 miliony let na Aljašce, kdy je 
každý rok dlouhá a temná zima nutí 
v tisícihlavých stádech k stěhování 
z jejich domovů za potravou na jih.

Režie: B. Cook, N. Nightingale / 
Mluví: Ondřej Brzobohatý, Michal 
Holán, Hana Kusnjerová

7. 11. v 17.00, 10. – 11. 11. 
v 17.30 a 12. 11. v 19.30
Pygmejovia – Děti džingle
Dokument / SR / 52min / FK / 80,- 
Dva slovenští přátelé – fotograf Ivan 

Bulík a kameraman Pavol Barabáš – se 
vydali do rovníkové Afriky, aby zde na-
točili dokument o Pygmejích, jednom 
z posledních národů, který doposud 
žije tradičním způsobem života.

Režie: P. Baráš 
21. – 22. 12. v 19.30
Frajeři ve Vegas
Komedie / USA / 105min / titulky 

/ 110,- 
Celoživotní přátelé se na stará kolena 

rozhodnou zapomenout na svá stará 
kolena, a ve jménu slavných společ-
ných mejdanů to ještě jednou roztočit. 
Jeden z nich, zapřisáhlý starý mládenec 
chystá překvapivou svatbu a to je ideál-
ní příležitost. Cíl? Jak jinak. Las Vegas.

Režie: J. Turteltaub / Hrají: Robert 
De Niro, Michael Douglas, Morgan 
Freeman

22. 12. v 16.45
Spící krasavice
Balet / Rusko – Moskva / 155min / 

250,- 
Nesmrtelnou pohádku o Šípkové 

Růžence vypráví balet Spící krasavice 
ve vskutku velkorysém stylu odráže-
jícím balet carského dvora 19. století. 
V Čajkovského melodické hudbě oží-
vají krásné valčíky, tanec dobré Šeříko-
vé víly, zlé víly Carabosse, ale i dalších 
pohádkových bytostí, jako Briliantové 
víly, Safírové víly; Kocoura v botách, 
Červené karkulky, či Modrého ptáka.

Klasické nastudování s úžasnými 
výkony tanečníků Bolšoj baletu v jed-
nom z technicky nejnáročnějších bale-
tů vůbec. Spící krasavice, balet typický 
pro rukopis svého choreografa Mária 
Petipy, je podívanou pro celou rodinu.

Hudba: P. I. Čajkovskij / Choreo-
grafi e: M. Petipa, J. Grigorovič

23. 12. v 15.00
Šmoulové 2
Komedie / USA / 105 minut / da-

bing / 80,-
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, Ol-
dřich Vlach
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23. 12. ve 20.00
Big Lebowski
Komedie / USA / 110min / FK, ti-

tulky / 80,- / 12+
Jeff rey Lebowski je králem fl ákačů 

celého amerického západního po-
břeží. Práce ani jakékoliv povinnosti 
v jeho životě nehrají téměř žádnou 
roli. Županový status quo se však 
jednoho dne drasticky změní: do by-
tu se mu vloupají dva mafi áni a po-
močí mu jeho oblíbený tepich.

Hrají: Jeff  Bridges, John Goodman, 
Steve Buscemi 

24. 12. ve 13.00
Ať žijí duchové
Pohádka / Československo 1977 / 

80min / ZDARMA
Hrdiny veselé dětské hudební kome-

die jsou chlapci a děvčata, kteří vytáh-
nou do boje proti některým dospělým 
ze své obce, když chtějí proměnit starý 
hrad v zemědělský objekt. Za vydatné 
pomoci DUCHů obývajících zchátra-
lou budovu se jim podaří dosáhnout 
cíle – hrad je opraven a předán do péče 
dětí... AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ! 

Režie: O. Lipský / Hrají: Vlastimil 
Brodský, Lubomír Lipský, Jiří Sovák

24. 12. ve 23.59
Adéla ještě nevečeřela
Krimi, Komedie / Československo 

1977 / 105min / ZDARMA
Detektivní komedie líčí souboj svě-

tově proslulého a nepřekonatelného 
detektiva Nicka Cartera s ďábelským 
botanikem baronem von Kratzma-
rem a jeho masožravou rostlinou 
ADÉLOU.

Režie: O. Lipský / Hrají: Miloš Ko-
pecký, Naďa Konvalinková, Rudolf 
Hrušínský

28. – 29. 12. v 15.30
Niko 2
Animovaný, Komedie/ Finsko / 

75min / dabing / 110,-
Sobík Niko opět musí řešit své 

trable. Tentokrát se Niko vydává na 
záchranou misi svého nevlastního 
bratra, který je unesen zlými orly. Na 
své cestě samozřejmě potkává spous-
tu nových přátel, se kterými není 
nouze o legraci. Niko a jeho přátelé 
musí přijít s plánem na záchranu, po-
daří se jim zdolat všechny překážky?

Režie: K. Juusonen 
28. 12. v 19.30 a 29. 12. v 17.00
Walter Mitt y a jeho tajný život 
Dobrodružná komedie / USA / 

114min / titulky / 120,- 
Walter Mitt y, nesmělý a věčně snící 

fotoeditor časopisu Life, se ve svém 
jednotvárném životě jen těžko po-
tkává s realitou, a proto raději žije 
ve svém vysněném světě. V něm se 
mění na dokonalého romantického 
hrdinu bojujícího za lepší, spravedli-
vější svět.

Režie: B. Stiller / Hrají: Ben Stiller, 
Sean Penn, Kristen Wiig

29. – 30. 12. v 19.30
Nymfomanka, část I. 
Erotický / Dánsko / 110min / ti-

tulky / 90,- / 18+
Dlouho očekávaný nový snímek 

dánského „enfant terrible“ Lars von 
Triera. V jeho eroticky laděném fi l-
mu se objeví v hlavní roli Charlott e 
Gainsbourg, které budou sekundo-
vat Willem Dafoe, Stellan Skarsgård 
a Shia LaBeouf. Chybět nebude ani 
Uma Th urman!

Režie: Lars von Trier
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30. 12. ve 20.00
Co kdybychom žili společně
Tragikomedie / Francie, Německo 

/ 96min / FK, titulky / 80,- / 12+ 
Annie, Jean, Claude, Albert a Jean-

ne jsou nerozlučnými přáteli více než 
čtyřicet let. Když jim paměť i srdce 
začínají pomalu vypovídat službu 
a na obzoru je přízrak domova dů-
chodců, vzepřou se a rozhodnou se 
žít společně. Nápad je to přinejmen-
ším bláznivý.

Režie: S. Robellin / Hrají: Geral-
dine Chaplin, Jane Fonda, Claude 
Rich, Pierre Richard, Guy Bedos, 
Daniel Brühl

Mostecká 10

13. 12. ve 21.00 
TOTÁLNÍ NASAZENÍ
Koncert.
14. 12. ve 21.00 
VIGO + 365
Koncert.
20. 12. ve 21.00 
VLASTA HORVÁT
Koncert. 
21. 12. 
CHRISTMAS ENEMA PARTY:-

Gutalax, Deoag, Mincing Fury, Spi-
neless Fuckers, Agressive Tyrans

26. 12. 
ROCKOVÉ VÁNOCE
Hrají: Soustrast, Dr.triceratops, 

Deathward
31. 12. 
SILVESTR V KLUBU JEŽEK
Hraje DJ Haji. 

Masarykovo nám. 25
6. 12. ve 20.00 
ST. NICOLAUS IN DA HOUSE-

TES /pl/ 
18. 12. ve 20.00 
OKA ZA crew uvádí
Kontroll –Androš cílenej mezi oči.
Tomáš Palucha – melancholické 

kytary INAU – Slovo je základ.

Žižkova 15

6. 12.   
Lipstick R´n´B Party feat. 
7. 12. v 15.00  
MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA  

PRO DĚTI!
Tradiční mikulášská diskotéka pro 

nejmenší.
7. 12.  
SNOWBITCH Game of Skate + 

Best trickLive: STRA IGHT / DJ 
BENJAHNEK / DJ KA RIKA ZE

13. 12.   
ADVENT APPLE PLEX 2013
14. 12. ve 20.30 
Street Busters: CHECK MY 

DANCE! Aft erparty
20. 12.   
Vibez Music feat. / Safi r (Soul-

dier) & EF Beat (live drum´s)
21. 12. ve 21.00 
STO ZVÍŘAT LIVE!

24. 12. 
TRA DIČNÍ VÁNOČNÍ NARO-

ZENINY
25. 12.  
ČARDÁŠSKÉ VÁNOCE
Disconnexion, Homoguru a Čar-

dáš klaunů
27. 12. 
VLADIMIR 518 / James Cole / 

DJ Mike Trafi k
28. 12.  
Madfi nger a FUNKYSHIP live!
31. 12. 
SOULVESTR 2013
Oslavte s námi vstup do Nového ro-

ku na tradičním Soulvestr mejdanu! 

třída Legionářů 15

5. 12. v 18.00 
LA LORRA INE
Soirée s Grégorym.
12. 12. v 18.00 
JEU AU TAROT
Soirée s Laëtitií.

1. 12. v 18.00 
ADVENTNÍ KONCERT: Michal 

Hromek Consort
Kytara, fl étny, perkuse, zpěv. 
Evangelická fara, Vrchlického 1
4. 12. ve 20.00
FLAMENCO naživo
Na kytaru zahraje Rodrigo Fernán-

dez, tančí a zpívá Pavla Šilhavá. Ná-
sleduje otevřená jam session. 

Čajovna Kuba a Pařízek, Masary-
kovo nám. 

11. 12. v 18.00
VÁNOČNÍ KYTAROVÝ KON-

CERT 
Koncertní sál ZUŠ Jihlava, Masary-

kovo nám. 16
11. 12. v 19.00 
GOSPELOVÉ VÁNOCE – Nate 

Brown & Th e Washington Gospel 
Singers (USA)

Kostel sv. Ignáce
14. 12.   
CHINA BLUE
Koncert. Hatt rick Bar Jihlava, Bře-

zinova 144
16. 12. v 17.00
VÁNOČNÍ KONCERT DPS 

ZVONEČEK JIHLAVA 
Tradiční vystoupení dvou příprav-

ných oddělení a koncertního sboru.
Hotel Gustav Mahler 
18. 12. v 18.00 
1. VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ 

JIHLAVA
Koncertní sál ZUŠ Jihlava, Masary-

kovo nám. 16
18. 12. v 18.00 
VÁNOČNÍ KONCERT PS 

FOER STER
Tradiční vánoční koncert Smíšené-

ho pěveckého sboru Foerster Sokola 
Jihlava. 

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4 
19. 12. v 18.00
2. VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ 

JIHLAVA
Koncertní sál ZUŠ Jihlava, Masary-

kovo nám. 16
21. 12. v 18.30 
II. CHARITATIVNÍ KONCERT
Pro Společnost pro podporu lidí 

s mentálním postižením v Jihlavě.
Vstupné 50 Kč. Vystoupí: ZUŠ Jihla-

va, ZUŠ Třešť, ZUŠ Telč…
Minoritský kostel Nanebevzetí 

Panny Marie
21. 12.  
NOISE, JARDA HYPOCHON-

DR A DIVNÁ PARTA
Koncert. 
Hatt rick Bar Jihlava, Březinova 144
24. 12. ve 24.00 
Půlnoční koncert – Jakub Jan Ry-

ba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Kostel sv. Ignáce z Loyoly
26. 12. v 17.00 
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ CAMPA-

NULA JIHLAVA
Vánoční koncert. Program: Jakub 

Jan Ryba – Česká mše vánoční „Hej, 
mistře“ 

Kostel sv. Ignáce z Loyoly 
28. 12. v 18.00 
VÁNOČNÍ KONCERT MELO-

DIE
Ve svátečním vánočním programu 

spolu s Melodií zazpívají dětské pě-
vecké sbory Gaudium při ZUŠ Jihla-
va, Telčísla při ZUŠ Telč s doprovo-
dem symfonického orchestru ZUŠ 
Jihlava a jako host vystoupí student-
ky tanečního oboru ZUŠ Jihlava. 

Kostel Povýšení sv. Kříže

3. 12. v 17.00 
JIHLAVSKÝ RENESANČNÍ DŮM
Přednáší Ivan Žlůva.
Muzeum Vysočiny
5. 12. v 17.00 
UGANDA – perla subsaharské 

Afriky
Cestování terénním autem po jed-

né z nejkrásnějších zemí černého 
kontinentu. S cestovatelem Davidem 
Švejnohou.

Vzdělávací centrum PodpoVRCH, 
Zoo Jihlava

10. 12. v 17.00
HVĚZDA NAD BETLÉMEM 

aneb Co přivedlo mudrce
Přednáší Miloš Podařil z Jihlavské 

astronomické společnosti
Muzeum Vysočiny
11. 12. v 18.00 
CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁ-

NÍ: ŠVÝCARSKO
V posluchárně P3 Vysoké školy po-

lytechnické Jihlava. 
16. 12. v 18.00
Olga Žáková: UKRA JINA
Prstem po mapě aneb přednášky 

o cizích zemích. 
Sál centra multikulturního vzdělá-

vání o. s., Masarykovo nám. 34
17. 12. v 17.00 
MINULÉ ŽIVOTY I. – CESTA
Sam Fujera.
Natural Centrum, náměstí Svobody.

30. 11. – 1. 12. v 10.00 
ADVENTNÍ DÍLNY V ZOO
Výroba dárků, přáníček i vánočních 

dekorací z přírodních materiálů. 
Vzdělávací centrum PodpoVRCH, 

zoo Jihlava
1. 12. v 10.00 
TRA DIČNÍ MIKULÁŠSKÉ BRU-

SLENÍ
Akce pro děti, na které bude čekat 

Mikuláš, čert i anděl. 
Vstup: zdarma.
Nová hala Horáckého zimního sta-

dionu, tzv. Zimáček 



5. 12. – 23. 12. od8.00
PROSINCOVÝ VÁNOČNÍ JAR-

MARK
6. – 8. 12. 
PEKLO 2013 aneb Přijďte se bát 

do podzemí! 
8. 12. v 15.00 
VÁNOCE S KAMARÁDY
Kamarádi spolu s dětmi očekávají 

příchod Královny Zimy, sněhuláci 
zahrají pohádku o lenosti a dokonce 
se změní v Marfušu a Mrazíka. Po-
hádka o vánočním kaprovi všechny 
dojme, ale vzápětí se objevuje Krá-
lovna Zima a celé hlediště ji vítá 
písničkou „Už padá sníh“, kterou se 
děti během představení naučí. Spo-
lečné zdobení vánočního stromečku 
a zpěv klasických vánočních koled 
je působivým závěrem představení.

Kino Dukla, Velký sál Reform

10. 12. v 9.00
Pohádkové úterky: DĚDA 

MRÁZ
Kavárna – cukrárna Dena, Fibi-

chova 28

12. 12. 
BAREVNÉ VÁNOCE KRAJE 

VYSOČINA
Prezentace práce příspěvkových 

organizací Kraje Vysočina (domo-
vy pro seniory, ústavy sociální péče 
a krajské školy), prostor budou mít 
i dětské domovy a sdružení pomá-
hající handicapovaným lidem.

Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57

13. 12. v 10.00 
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ JIH-

LAVSKÝCH NAUČNÝCH STE-
ZEK: Pivovarská naučná stezka, 
naučná stezka Hudební osobnosti 
Jihlavy, naučná stezka Jihlavská 
pevnost

Nádvoří Pivovaru Jihlava, Vrch-
lického 2

14. 12. ve 14.00 
VÁNOČNÍ MUZICÍROVÁNÍ 

S CIMBÁLEM 
Svařené víno, dětský punč, …
Kavárna – cukrárna Dena, Fibi-

chova 28 
17. 12. v 18.00 
OZVĚNY EKOFILMU – Po-

slední evropští divocí koně
V srdci Evropy, v bezpečí lesnatých 

mokřadů, žijí poslední divocí koně 
na evropském kontinentu. 

Vzdělávací centrum PodpoVRCH, 
zoo Jihlava

24. 12. ve 22.00 
ŠTĚDROVEČERNÍ VĚŽ
XXI. ročník. Vyhlídková věž kostela 

sv. Jakuba v době od 22.00 do 24.00 
hodin. Vyhlídka na noční a zimní Jih-
lavu, troubení koled v podání dechové 
hudby „Lučanka“ z Luk nad Jihlavou, 
slavnostní střelba z replik středově-
kých ručních palných zbraní. 

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

pomenout staré vánoční zvyky.
Parkán u Brány Matky Boží 
27. – 29. 12. v 16.00 
VÁNOČNÍ VEČERNÍ PRO-

HLÍDKY ZOO
Speciální večerní prohlídky po 

zimní zoo s průvodci spojené se 
zábavným programem. 

Areál zoo
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2. 12. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC Be-

nátky nad Jizerou 
1. liga ČR 2013/2014. 
Horácký zimní stadion. 
7. 12. v 10.00 a 14.00 
ŠSK DEMLOVA JIHLAVA – Vo-

lejbal Tábor
VOLEJBAL – soutěž juniorek
Hraje se v tělocvičně ZŠ Demlova 

v Jihlavě, v 10 a 14 hodin.
7. 12. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC Slo-

van Ústečtí Lvi 
1. liga ČR 2013/2014. 
Horácký zimní stadion.
 8. 12. v 15.30 
BC VYSOČINA – Basketbal Olo-

mouc
Basketbal – 1. liga mužů.
Sportovní hala na ulici E. Rošické-

ho v Jihlavě.
14. 12. v 10.00 a 14.00 
TJ SOKOL BEDŘICHOV – SK 

Třebín 
VOLEJBAL – soutěž juniorek.
Sportovní hala TJ Sokol Bedřichov 

na ul. Sokolovská.
14. 12. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

Olomouc 
1. liga ČR 2013/2014. 
Horácký zimní stadion 
18. 12. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC Re-

bel Havlíčkův Brod
1. liga ČR 2013/2014. 
Horácký zimní stadion 
20. 12. v 17.00 – 20.00 
Jihlavský ZUMBA Marathon
3 × 45 minut plných tance s profe-

sionálním instruktorem. 
ZŠ Seifertova, Seifertova 5.
22. 12. v 10.00 
BC VYSOČINA – SAM BŠM Brno
Basketbal – Liga U19.
Sportovní hala na ulici E. Rošické-

ho v Jihlavě.
31. 12. v 10.45
SILVESTROVSKÝ BĚH V JI-

HLAVĚ 
22. ročník. Okruh 1200 m vedený 

Smetanovými sady a přilehlými uli-
cemi. 

Prezence: 9.30 – 10.30 hod. na Ho-
ráckém zimním stadionu

Start: 
10.45 hod. příchozí muži, ženy 

a nejmladší žáci a žákyně (7 – 9 let); 
11.00 hod. ostatní startující.

Horácký zimní stadion.

1. 1. 
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA 

ŠAC BERK – RUDNÝ 
Trasy: min. 5 km 
Přesunový prostředek – kočárek, 

pěší, lyže, cyklo.
Start: z libovolného místa, cíl: Šac-

berk – Rudný u torza rozhledny 
14.00 – 15.00 hod. 

e-mail: mila_bradova@volny.cz
1. 1. v 10.00 
HLEDÁME SKORCE VODNÍHO 
Tradiční ornitologická vycházka. 

Sraz na mostě ve Starých Horách 
(restaurace Venuše) v 10.00 hodin. 

Jaroslav Kněžíček, tel. 731 888 321.
 Změna akcí vyhrazena!
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Beletrie
O čem ženy mlčí 

Abulhawa, Susan, 1967- Jitra v Dženínu 
Alexander, Cassie Měsíční směna 
Asher, Bridget Láska v Provenci 
Azzarello, Brian 100 nábojů. Smrt je mým řemeslem 
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