
NEJUŽŠÍ VEDENÍ MĚSTA A TAJEMNÍK MAGISTRÁTU. Zleva: náměstek Jaroslav Vymazal, tajemník magistrátu Lubomír Dohnal, primátor Jihlavy Rudolf Chloupek a ná-
městci Vratislav Výborný, Jaromír Kalina a Milan Kolář. Foto: Lubomír Maštera

V Jihlavě proběhlo ustavující za-
stupitelstvo. Do čela města byl zvo-
len Rudolf Chloupek (ČSSD). Jeho 
náměstky jsou Vratislav Výborný 
(ČSSD), Jaroslav Vymazal (ODS), 
Jaromír Kalina (KDU-ČSL) a Milan 
Kolář (Forum Jihlava).

Koalici uzavřela ČSSD s ODS, 
KDU-ČSL a Forem Jihlava. Koaliční 
smlouva je zveřejněna na webu města.

Vedení města má také přidělené re-
sorty, na které bude dohlížet. 

Rudolf Chloupek bude z pozice 
primátora dohlížet na ekonomiku 
města, městskou policii a na ob-
last životního prostředí, Vratislav 
Výborný povede rozvoj města a 
územní plánování, Jaroslav Vymazal 
dopravu a správu realit, Jaromíru 
Kalinovi zastupitelstvo svěřilo ob-

last správy majetku města a infor-
matiky, Milanu Kolářovi úsek škol-
ství, kultury a tělovýchovy a úsek 
sociálních věcí. 

Do Rady města Jihlavy byli zvole-
ni Martin Hyský (ČSSD), Jana No-
váková Hotařová (ČSSD), Vítězslav 
Schrek (ODS), David Beke (ODS), 
Josef Kodet (KDU-ČSL) a Karolína 
Koubová (Forum Jihlava). -tz-

Primátorem města Jihlavy 
je Rudolf Chloupek

Rozsvícení velkého 
vánočního stromu

a vánoční výzdoby města
v neděli 30. listopadu.

Vánoční nabídka akcí
ve Velké gotické síni magistrátu

na Masarykově náměstí
(více na str. 12).

Jednání zastupitelstva v pondělí 
15. prosince od 13 hodin

ve velké místnosti magistrátu.
Přenos bude vysílán 

on-line na webu města.

V Jihlavě probíhá rozsáhlá rekon-
strukce a stavba nových částí kanali-
zace. Probíhající projekt Snížení zne-
čištění ve vodních tocích ze stokové sítě 
města Jihlavy, s rozpočtem 138 mili-
onů korun, bude mít zásadní dopad 
na kvalitu vypouštěných vod, uvol-
nění zablokovaného stavebního roz-
voje a doplnění chybějící kanalizace.

Zakázka má celkem devět stavebních 
úseků. Ke konci října se pracovalo na 
třech. Na stavbě 2, kterou tvoří větev 
v Mlýnské ulici, od závodu Plastikov 
po areál Auto Dobrovolný, byly zahá-
jeny stavební práce, položena šachta 
a 30 metrů potrubí. Úsek 5 navazuje 
z Mlýnské ulice do ulice Okružní, ke 
sportovnímu areálu v ulici Na Stou-

pách. Zde byl proveden výkop a taže-
ní šachty pro vedení protlaku po ulici 
Okružní. Stavební aktivita začala také 
na deváté stavbě, v prostoru mezi sta-
rým a novým Brněnským mostem, u 
břehu řeky Jihlávky. Dodavatel provedl 
hydrologický průzkum a 14 hydrovrtů 
pro snižování hladiny podzemní vody, 
práce nutné pro výkop stavební jámy 

nově budované dešťové zdrže, probí-
hal doplňující inženýrsko-geologický 
průzkum, nutný pro zajištění stability 
stávajících nosných konstrukcí. Zaha-
jovalo se také na třetím úseku, podél 
drážního potoka, a na čtvrtém úseku, 
v Polenské ulici, kde se pokládalo ka-
meninového potrubí a budovaly šach-
ty pro provedení protlaků.  -tz-

Jihlava dává do pořádku kanalizaci



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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
 

67
41

108
62
26
88

20
-

10
-

153

Město Jihlava má k 31. 10. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.606 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci říjen 2014
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Bývalý primátor Jihlavy Jaroslav 
Vymazal ocenil archiváře a badatele 
Ladislava Vilímka a Veroniku Liško-
vou Cenou primátora statutárního 
města Jihlavy. 

Ladislav Vilímek získal cenu za pří-
pravu jedinečné publikace „I domy 
umírají vstoje“ a propagaci historie 
města Jihlavy. 

Ladislav Vilímek je autorem knihy „I 
domy umírají vstoje“, kterou před ne-
dávnem vydalo město Jihlava. Seriál o 
zmizelých domech vycházel od roku 
2012 v Jihlavském Deníku, a brzy si 
získal značnou oblibu u čtenářů. Jeli-
kož se jedná o jedinečný počin, město 
se rozhodlo projekt podpořit a uce-
lený seriál vydalo jako knihu. 

Texty, fotografi e, a především 

osobní postřehy autora představují 
čtenářům jinou Jihlavu – domy, které 
už nestojí, ulice, které nenávratně 
zmizely zase ožívají, díky autorovým 
osobním vzpomínkám. 

Sám Ladislav Vilímek knihu uvedl 
slovy: „Jihlava. Město ulic a uliček. 
Starých domů, domečků, dřevníků 
a přístřešků. Po tom po všem se mi 
stýská. O tom všem bude moje násle-
dující vyprávění.“

Kniha má 235 stran textu, doplně-
ného černobílými historickým foto-
grafi emi, ojediněle se objevují i foto-
grafi e současného stavu. 

Ladislav Vilímek se věnuje zejména 
osudům židovského obyvatelstva 
města Jihlavy a okolního regionu, 
pečuje o rejstřík s 30 tisíci osob.

Z rukou bývalého primátora Jaro-
slava Vymazala převzala Veronika 
Lišková Cenu primátora statutárního 
města Jihlavy cenu za skvělé sportovní 
výsledky a reprezentaci města Jihlavy. 

V dárkové tašce z radnice byl i 
symbol města ježek, a nově vydaná 
fotografi cká kniha Jihlavy. Veroniku 
Liškovou na cenu navrhl náměstek 
primátora Josef Kodet. Veronika Liš-

ková je členkou Sportovního klubu 
Denního a týdenního stacionáře 
Jihlava – Ježci Jihlava. Jako vítězka 
republikových her reprezentovala 
vlastní sportovní klub, město Jihlavu 
a Českou republiku na Letních Ev-
ropských hrách Speciální olympiády 
v Antverpách (9. – 21. 9. 2014) v 
bocce (italská varianta známější hry 
petanque).  -lm-

Cena primátora pro Ladislava Vilímka
Primátor udělil ceny

Cena primátora za úspěchy v bocce

CENU primátora statutárního města Jihlavy převzal od bývalého primátora 
Jaroslava Vymazala archivář a badatel Ladislav Vilímek (vlevo).

Foto: archiv MMJ

VERONIKA  Lišková získala dvě zlaté a jednu bronzovou medaili v bocce: zlatou 
medaili v soutěži týmů a v soutěži jednotlivců a bronzovou medaili v soutěži dvo-
jic. Foto: archiv MMJ

V polovině října byl otevřen opra-
vený most přes železnici v Jihlavě, v 
Pávovské ulici. Zároveň skončila uza-
vírka pod dálničním mostem, mezi 
Pávovem a Červeným Křížem. Linky 
MHD 12 a 36 se vrátily do původní 
trasy, náhradní autobusová linka X 
skončila.

Most v Pávovské ulici byl uzavřen 
z důvodu nezbytné rekonstrukce, 
provoz na mostu už byl na hranici 
bezpečnosti. Oprava si vyžádala do-
pravní omezení pro všechny účast-
níky provozu včetně chodců. Veškerá 
doprava včetně MHD byla svedena 
na objízdné trasy po dálničním při-
vaděči I/38. 

Opravený most v Pávovské ulici

Blahopřání ke stovce
Paní Helena Kyralová oslavila stovku 
(nar. 20. 11. 1914). Oslavenkyni na-
vštívili a k výjimečnému jubileu jí bla-
hopřáli primátor Rudolf Chloupek a 
náměstek primátora Jaromír Kalina. 
Stoletá dáma obdržela od města dár-
kový koš, kytici, pamětní list a tomba-
kový čtverec. -tz-

Radnice počátkem léta spustila 
Program zodpovědného nakládání 
s odpady, tedy systém, prostřednic-
tvím kterého mohou občané získat 
úlevu 65 korun na poplatku za svoz 
komunálního odpadu. Do konce lis-
topadu se do motivačního programu 
zapojilo už bezmála 6.100 Jihlaváků. 

Jedním ze způsobů zapojení je 
možnost odevzdávat odpad ve sběr-
ných dvorech. „Chtěli bychom připo-
menout, že pro získání úlevy na po-
platku je nutné donést do kteréhokoliv 
sběrného dvora odpad alespoň dvakrát 
za pololetí. Která domácnost ještě ne-
stihla jednu nebo obě návštěvy a chce 
získat slevu na poplatku, musí tak uči-
nit v průběhu prosince letošního roku,“ 
připomíná vedoucí odboru život-
ního prostředí Katarína Ruschková. 
Více než polovina zapojených si už 
obě návštěvy odbyla a má nárok na 
úlevu. 

Jihlaváci mohou do sběrného dvora 
odevzdávat například bioodpad, ne-
bezpečné odpady, elektrozařízení 
nebo kovy. Jejich návštěva se za-
znamená prostřednictvím Jihlavské 
karty, nebo speciálně k tomu vydané 
odpadové karty – tímto způsobem 
se na magistrátu, na ekonomickém 
odboru, registrovaly bezmála dva ti-
síce jihlavských domácností. 

Tato podmínka pro získání úlevy 
na poplatku se netýká obyvatel, kteří 
se zapojili buď formou snížení frek-
vence vývozu odpadu, nebo zapoje-
ním se do třídění bioodpadu (zatím 
platí pouze pro Pávov a Zbornou).

Bližší informace o Programu zod-
povědného nakládání s odpady jsou 
na webu www.odpadyjihlavy.cz, 
nebo je možné se dotazovat telefo-
nicky (567 167 111), osobně nebo 
e-mailem na adrese tridime.odpad@
jihlava-city.cz. -tz-

Sleva na poplatku za svoz

Od 1. ledna 2015 budou všechny 
tři sběrné dvory v Jihlavě otevřeny, 
kromě všech pracovních dnů, i v so-
botu dopoledne. Už nyní je o sobo-
tách otevřený sběrný dvůr v Havlíč-
kově ulici, od Nového roku to bude 
platit také pro sběrné dvory v ulicích 
Rantířovská a Brtnická. -lm-

Sběr i v sobotu 

„Měření statiky mostu ukázalo velmi 
špatné výsledky. Okamžitě byl zaká-
zán průjezd kamionů,“ vysvětlil dů-
vody pro náročnou rekonstrukci 
vedoucí odboru dopravy Ján Tinka. 
Dodavatel most rozebral až na ob-
louky a znovu vybudoval. Rekon-
strukce mostu vyšla na 7,5 milionu 
korun.   -tz-

Od Nového roku bude možné ode-
vzdávat ve sběrném dvoře v Ran-
tířovské ulici nebezpečný odpad, 
stejně jako ostatních sběrných dvo-
rech v Jihlavě. Z technických dů-
vodů to nebylo dosud možné. Pře-
kážka sběru nebezpečného odpadu 
v tomto dvoře ale pominula, proto 
mohl být jeho provoz rozšířen také o 
sběr této složky. 

Nebezpečné odpady jsou například 
barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pes-
ticidy a domácí chemikálie, které ne-
patří do běžné popelnice na směsný 
odpad. Tyto odpady, nebo obaly jimi 
znečištěné, mají nebezpečné vlast-
nosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a 
životní prostředí. Proto musí být vyu-
žity, či odstraněny ve speciálních zaří-
zeních. -tz-

Sběr nebezpečného odpadu
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Primátorem Jihlava se na další 
čtyři roky stal volební lídr ČSSD 
Rudolf Chloupek. Požádali jsme 
ho o rozhovor do prvního povoleb-
ního vydání Novin jihlavské rad-
nice. Jaký jsou názory primátora 
Chloupka a občana Chloupka?

 Lubomír Maštera

Očekával jste takové volební vý-
sledky v Jihlavě?

Myslel jsem, že bude mít ČSSD 
vyšší procento hlasů, ANO překva-
pilo celostátně, ostatní strany asi do-
padly podle očekávání.

Byl jste náměstkem, nyní jste 
primátorem. Co se změní pro ob-
čana?

Dobrá otázka (smích). Vymění se 
obličej na titulce novin, že? 

Ale vážně – moje zaměření je 
trošku jiné. Předchozí primátor pan 
Vymazal dával přednost cyklotra-
sám, já to jako prioritu nemám. 
Chtěl bych být hodně vstřícný ke 
kontaktům s občany. Chtěl bych, 
abychom pořádali debaty a veřejná 
slyšení na aktuální témata tak, aby 
kontakt mezi radnicí a občany byl co 
největší a měl svůj smysl.

Každý večer usedají ke zprávám 
v televizi tisíce Jihlaváků. Dejme 
tomu, že se provalí kauza podobná 
Rathovi. Má občan právo vědět, co 
si o tom myslí „jeho“ primátor? 

Teď nevím, jakou kauzu máte na 
mysli. Myslíte celostátní kauzy?

Ano.
Víte, názor primátora a názor ob-

čana není asi totéž. Občan Chloupek 
si může něco myslet a mít na to svůj 
názor, ale pokud to řeknu jako pri-
mátor, tak to má větší dosah. Není 
kauza jako kauza.

Pokud se jedná o domněnky bez 
důkazů, a jako primátor kolikrát 
nemám více důkazů než ty, které se 
objevují ve sdělovacích prostředcích, 
mohu vyjádřit spíš svůj soukromý 
názor.

A pokud dostanete například 
na zmiňovaném setkání s občany 
dotaz na váš soukromý názor, od-
pověděl byste jako občan Chlou-
pek?

To bych se nebál. Ale platí ta vý-
hrada, o které jsem mluvil.

V minulém období do NJR, 
po rozhodnutí bývalého vedení 
města, jehož jste byl členem, opo-
zice prakticky neměla přístup. 
To změnila až novela tiskového 
zákona z konce minulého roku, 
která opozičním zastupitelům při-
znává určitá práva. Vnímáte NJR 
jako zdroj informací o dění ve 
městě, nebo také jako prostor pro 
polemiku?

Myslím si, že NJR jsou prioritně 
novinami, které by měly informo-
vat o dění ve městě a konání vedení 
města. Nezapomínejme, že se jedná 
o měsíčník. Vést polemiku po měsí-
cích je obtížné, neboť tématu se vě-

Primátor R. Chloupek: Jsem člověk 
a politik, ne Děd Vševěd

nují běžné noviny. Netrvám striktně 
na tom, že by opozice nemohla 
v NJR něco uveřejnit, ale pro živou 
polemiku jsou asi určena jiná média.

Měly by NJR například dávat 
prostor čtenářům na jejich do-
tazy? 

To je totéž v bledě modrém. Doba 
mezi položením dotazu a odpovědí 
je dlouhá. Nevidím v takovém fóru 
smysl. Ale pokud by o to občané 
stáli, nebránil bych se nějaké takové 
formě. Jen bych nerad, aby se plýt-
valo zbytečně místem na neaktuální 
problémy.

Představme si nějaký problém. 
Například výstavba mešity v Jih-
lavě. Zcela jistě by to vyvolalo 
„melu“. Jste pro to sdělit svůj 
názor veřejnosti před konečným 
rozhodnutím a připustit tak mož-
nost polemiky, nebo preferujete 
vyjádřit až konečné rozhodnutí 
vedení města?

Moje odpověď souvisí s mojí odpo-
vědí na otázku o občanovi a primá-
torovi. Konkrétně v případě otázky 
mešity si dovedu představit referen-
dum. Pokud se bude jednat o měst-
ské peníze, vyslechnu si návrh a bu-
deme posuzovat, kolika lidí se návrh 
dotkne. 

Jde mi spíš o to, zda se budete 
vyjadřovat veřejně k dotazům, 
i když ještě nebude rozhodnuto. 

Aby občan věděl, jak smýšlí o pro-
blému jeho primátor…

Víte, člověk potřebuje nějaký čas 
na to, aby si to v hlavě srovnal. Navíc 
nebudu rozhodovat jen já, takže ur-
čitá zdrženlivost je na místě.

Trochu mi uhýbáte s odpovědí…
Vím. Pokusím se to ukázat na pří-

kladu. Když si postavím špatně 
domek, je to můj problém. Když se 
jako primátor rozhodnu nebo vyjád-
řím špatně, pak bych za to měl nést 
odpovědnost.

Takže v té své praxi musíte 
přesně vážit, co je názor sou-
kromý, a názor primátora…

Přesně tak. 

Řekněme, že jsem typický občan 
města – k volbám nechodím 
a o dění na radnici se nezajímám. 
Najednou zjistím, že za okny mi 
povede rušná silnice. Začínám 
nadávat a podepisuji petici proti. 
Copak byste mi vzkázal?

Co bych vám vzkázal? (Smích). 
Může to být i obráceně: koupíte si 
domek a nepodíváte se do územního 
plánu, takže vám kolem povede ob-
chvat města. Takže bych vám poradil 
jistou opatrnost. Měl byste se pídit 
po informacích.

No, a když v tom domku bydlím 
již desítky let?

Každé město se nějak rozvíjí. Určitě 

by se nemělo stát, že byste se nemohl 
dostat k informacím o plánované vý-
stavbě. Pokud se člověk zajímá, co 
se kolem něho děje, tak se o stavbě 
dozví. Otázkou je, co s tím dělat?

A o to mi jde. Petice?
Děje se to často. Odpovídáme, že 

vše se připravilo v souladu se záko-
nem a zájmem města, včetně poskyt-
nutí informací. Uvědomme si, že Jih-
lava je historické město. A prakticky 
nelze stavět bez omezení zájmů ně-
kterých občanů v dané lokalitě. Od-
pověď, že je mi jedno, kudy ta auta 
budou jezdit, hlavně ať to není pod 
mými okny, sice hodně vypovídá 
o autorovi, ale řešení nepomůže. 

Ještě jeden příklad. Bydlím nad 
Heulosem a ruší mne koncerty. 
Volám hygienu a městskou poli-
cii a všemožně se snažím takovou 
kulturu zarazit. Co se mnou?

Pokud žijete v blízkosti míst, kde se 
takové akce pořádají, je na místě ur-
čitá tolerance. Podívejte se například 
na oslavy sv. Martina. 

Pochopitelně je na náměstí hluk. 
Ale je to akce pro všechny Jihlaváky 
a návštěvníky. Bydlet v centru má své 
výhody, ale také nevýhody.

Stejné je to s koncerty. 
Důležité je hledisko přiměřenosti. 

Jistě by nebylo vhodné zatěžovat 
nadměrně hlukem, ale jednou za čas 
se to dá vydržet. 

Mluvíme o koncertech v pivo-
varu?

Ano. Pár lidem vadily, ale zase byla 
celá řada dalších lidí, kteří takovou 
formu kultury uvítali. Ale mluvíme 
nejen o pivovaru. Mám osobní zku-
šenost s koncerty na Pančavě. Pokud 
člověk věděl, že o půlnoci koncert 
skončí, nebyl problém. Jiné ovšem 
je, pokud někoho napadne třeba vy-
pálit o půlnoci ohňostroj. 

Takže kulturu do města chceme, 
nechceme udělat z Jihlavy mrtvé 
město.

Ale musíme dbát na přiměřenost.

Jak pohlížíte na normy, které ja-
koby předem vylučovaly pořádání 
akcí?

Jsou stanoveny tak, že by se do 
nich nevešlo vůbec nic. Bylo by 
fajn, aby obce měly pravomoc 
podobnou té, že může prodlou-
žit dobu konání akce, která by 
umožnila krátkodobě překročit 
například úroveň hluku. Byla by 
to záruka toho, že chtěnou akci 
nezlikviduje nějaký škarohlíd s od-
kazem na nesmyslnou normu. 

Jak byste odpověděl těm, kteří 
si myslí, že je to jedno, kdo vede 
město – stejně se problém předá 
úředníkům, a ti něco navrhnou? 
Zkuste popsat, jak by vypadala 
Jihlava dnes, kdyby ji minulé čtyři 
roky řídila opozice?

Tak to si opravdu nedovedu před-
stavit. (Smích). To je jednoduché, 
být v opozici, protože nemusím spl-
nit to, co slibuju. 

(Pokračování na str. 4)

PRIMÁTOR Jihlavy Rudolf Chloupek, ČSSD, 63 let, v minulém obobí náměstek 
promátora Foto: Lubomír Maštera
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(Dokončení ze str. 3)
Jedna strana mince je něco chtít 

a mít nápady, druhá strany mince je 
mít na to fi nance. Je to srážka s reali-
tou, která se jmenuje městský rozpo-
čet. 

Můžete být konkrétní?
Tak třeba MHD pro někoho za-

darmo. A jsou města, která to zavedla. 
Jenže – ne každé město má stejné pří-
jmy a priority. Jsou například města 
lázeňského typu, která mají příjmy 
jinde, a ty si pak mohou leccos dovo-
lit. Ale dovedu si výhledově předsta-
vit, že i Jihlava si bude moci dovolit 
jízdné zadarmo pro některé kategorie.

Ptal jste se, jestli to není jedno, kdo 
město povede. Není to jedno, pro-
tože vedení města by mělo nastavit 
směr, kterým se to město bude ubí-
rat. V konkrétních věcech pak by měli 
dávat podklady pro rozhodování ve-
dení města odborníci.

Koaliční smlouva by měla zabez-
pečit jednadvacet hlasů z potřeb-
ných devatenácti. Přitom jste opět 
dali přednost ODS, která v minu-
lém období řešila dva své odpad-
líky – pana Janderku a pana Dršatu. 
Co vás nejvíc vedlo k zamítnutí 
koalice s ANO? Jak moc je koalice 
z tohoto pohledu „křehká“?

S ANO byl hned od počátku pro-
blém, když se tradiční strany rozhodly 
s ANO nejednat. My (ČSSD) jsme 

tohle vyhranění neměli, ale chtěli 
jsme vytvořit vyváženou koalicí z lidí, 
kteří o vedení města mají reálné před-
stavy, kteří jsou známí a pro Jihlavu již 
něco udělali.

Uvažovali jsme o koalici s ANO 
a Fórem, ale to by dalo jen dvacet 
hlasů, a navíc by taková koalice byla 
hodně riskantní. 

Jiné modely uvažovaly o komunis-
tech, ale s těmi také nikdo nechtěl do 
koalice. Tedy ANO a komunisti měli 
prakticky nulový koaliční potenciál.

Navíc, představy ANO byly trochu 
nadčasové, chtěli množství změn na 
funkcích vedoucích odborů magis-
trátu atd. Nepopírali, že chtějí ovlád-
nout ekonomiku města.

Takže věříte, že roky vydržíte?
Věříme. I když obměna je docela vý-

razná, ať se to již týká rady, nebo i za-
stupitelstva. 

Jak vnímáte jako politik onu hra-
nici možného a morálního? Tedy 
– zákon jsem neporušil, ale k mo-
rálce to má daleko? Například pl-
nění volebních slibů?

Byl jsem volebním lídrem jihlavské 
ČSSD podruhé a snažil jsem se vo-
lební program sestavovat reálně. Ne-
zapomeňme však, že koaliční partneři 
mají také své představy. 

Výsledkem je určitý kompromis, 
a není fér pak svalovat určitý posun 
v konání na pokleslou morálku. Proto 

nemůžete postavit volební program 
na vzdušných zámcích, což zahrno-
val mimochodem i program ANO. 
Pokud tedy nyní musíme z některých 
našich slibů ustoupit díky kompro-
misu, je férové to říct teď, na začátku 
naší práce.

Jaký je váš názor na chápání 
trestně právní odpovědnosti vyso-
kých politiků?

To mne hodně štve, že na vládní 
úrovni, na ministerstvech, se penězi 
hýří. Přijde mi docela zvláštní, když 
se nyní „šlape“ po samosprávách, že 
se na ministerstvech některé zakázky 
přidělují bez výběrových řízení. Kolik 
již bylo starostů malých obcí v problé-
mech kvůli hospodaření?! 

Ale opět bych varoval před paušali-
zací. Nyní napadá pan Babiš ministra 
zdravotnictví Němečka za předra-
žený nákup, ale dokážeme to opravdu 
přesně posoudit? 

Pojďme s příkladem do Jihlavy – 
vyhřívaný trávník FC Vysočina. Po-
miňme otázku, jestli do krajského 
města patří vrcholový fotbal, a podí-
vejme se na argumenty, že se vyhří-
vaný trávník dal pořídit za polovinu 
ceny. Ano, dal, ale jaké kvality? A už 
padají trestní oznámení atd. A to mi 
hodně vadí. Lidé si zvolili své zastu-
pitele, a ti by měli rozhodovat na zá-
kladě expertiz.

Jestli někdo něco přihraje svému ka-
marádovi, nebo se chce obohatit, ať za 

to nese odpovědnost, to je jasné.
Nebo Teniscentrum. Existovaly tři 

právní názory, že nemusela být vy-
hlášena veřejná soutěž, ale protože si 
jeden pan radní myslel něco jiného, 
podal trestní oznámení. Jenže jak 
jinak se chcete rozhodnout, když ne-
jste stavař nebo odborník na danou 
oblast, než na základě posudků 
znalců? Není to tak, že vedení města 
je nějaký Děd Vševěd.

Presumpce neviny a kauza ná-
městka Pospíchala. Jak moc to z va-
šeho pohledu poškodilo jihlavskou 
ČSSD?

Nevidím do hlav voličů a neumím 
říct, kolik z nich se rozhodlo ČSSD 
nevolit z tohoto důvodu. Myslím si, 
že presumpce neviny by se měla ctít. 

Druhou věcí je to, jaké důsledky vy-
vodí postižený. Jen on totiž ví, jak to 
doopravdy bylo. A jestliže jsou takové 
prokazatelné důkazy, měl by odstou-
pit z funkce hned.

Kauza náměstka Pospíchala vygra-
dovala k závěru volebního období, tak 
řešit něco razantně již nedávalo smysl. 

Samozřejmě je ve hře i fi nanční 
otázka – pro někoho je zastávaná 
funkce důležitým ekonomickým sti-
mulem, pro jiného tomu tak není. 
Takže ve hře je potom i lidský pro-
blém, jestli kvůli podezření opustit 
funkci a vystavit například rodinu 
do problémů, když věříte, že jste ne-
vinný.

Opravené schody z Jakubského náměstí do Heulosu jsou opět otevřené. 
Parkán (směrem k penzionu Mahler v Brněnské ulici) a nově vybudovaný 
průchod do Heulosu z Hluboké ulice zatím ještě budou uzavřeny.

Oprava schodiště je součástí projektu, který řeší regeneraci veřejných pro-
stranství v historicky cenném jádru města Jihlavy, v městské památkové re-
zervaci. Jedná se o zprůchodnění další části hradebního parkánu, konkrétně 
v úseku od ulice Brněnská po Jakubské náměstí, a dále zpřístupnění nevyu-
žívaného prostoru při ulici Hluboká, včetně vybudování nového průchodu 
z centra města do lesoparku Malý Heulos. Projekt obsahuje vybudování no-
vého chodníku a vybavení území potřebným mobiliářem, herními a nauč-
nými prvky pro děti a potřebnými schodišti.  -lm-

S velkým zájmem veřejnosti se se-
tkalo listopadové žehnání opravené 
kapličky v Heleníně, části města Jih-
lavy. Na malou slavnost, která ofi ci-
álně ukončila kompletní renovaci 
památky, dorazila o pozdním stře-
dečním odpoledni stovka lidí. Slav-
nostnímu rázu akce přispělo vystou-
pení jihlavského pěveckého sdružení 
Campanula. Kapličku požehnal farář 
Ivan Petr Božik z farnosti U kostela 
sv. Jakuba. Za investora opravy, jihlav-
skou radnici, k přítomným promluvil 
primátor města Jaroslav Vymazal.

Pod lesem v prudkém svahu stojí 
kaplička se sochami Panny Marie, 
Ježíška a andělů bezmála sto let. V 
posledních letech upadla takřka do 
zapomnění, poškozená, posprejo-
vaná, porostlá lišejníkem a zarostlá 
v zeleni nebyla z nejbližší cesty ani 
vidět. Radnice ale v posledních le-

tech, kromě oprav velkých památek, 
investuje také do obnovy drobněj-
ších památek, jako jsou boží muka, 
křížky, sochy. Do seznamu se tak 
dostala i kaplička v Heleníně. „Tyto 
menší památky dodávají zákoutím 
města atmosféru, lidé k nim mají 
blízký vztah. Jsem rád, že se podařilo 
na renovaci najít peníze. Přeji obyva-
telům i kapličce, aby byla dlouho v po-
řádku, aby se jí vyhýbali vandalové a 
přinášela lidem radost a klid,“ uvedl k 
dokončené renovaci bývalý primátor 
Jaroslav Vymazal.

Jihlavská radnice v posledních le-
tech nechala zrenovovat více podob-
ných drobnějších památek, například 
křížek na vrchu Větrník, studánku a 
sochu na Skalce, boží muka, kříž a 
kapličku v Kosově, sochu madony s 
dítětem ve Strojírenské ulici, nebo 
kříž u dubu v polích u Heroltic. -tz-

Žehnání kapličky přilákalo stovku lidí 

KA PLIČKA  v Heleníně se v péči restaurátorů proměnila. Původně špinavý a po-
čmáraný objekt je vyčištěný a ošetřený proti povětrnostním vlivům, zničené sochy 
Panny Marie s Ježíškem a andělů jsou opět kompletní, rozpadlé schodiště je zpět 
na svém místě, opravena je i masivní lavice z kamení a dřeva. Práce prováděl re-
staurátor Otakar Marcin se spolupracovníky. Celkově přišla oprava kapličky jih-
lavskou radnici asi na 750 tisíc korun. Foto: archiv MMJ

Do Heulosu po schodech
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INTERNET

Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz

50 Mbit/s

25 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

50
25
8
4

391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

37 TV stanic
27 rádiových stanic
videorekordér na 40 hodin
sledování pořadů až 30 hodin zpětně

w
w

w
.m

-s
o

ft
.c

z/
tv

www.m-soft.cz

Nabídka platí pro všechny zákazníky M-SOFTu, kteří platí 
za internetovou linku minimálně 250 Kč vč. DPH.

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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Od března 2015 se v Jihlavě rozšíří 
svoz biologicky rozložitelného odpa-
du, a to v části města Slunce. „Bude 
se jednat o nádobový sběr, kdy obyva-
telé této městské části budou moci svůj 
odpad z domácností i zahrad odevzdá-
vat do hnědých kontejnerů,“ avizuje 
vedoucí odboru životního prostředí 
Katarína Ruschková. Této novince 
se budeme věnovat v dalších vydá-
ních NJR. Připravuje se i setkání s 
obyvateli lokality, kde budou zástup-
ci radnice informovat zájemce o po-
drobnostech svozu bioodpadu.

Bioodpad nyní plní kontejnery se 
směsným odpadem asi z jedné polo-
viny. Snahou města je oddělit biood-
pad, který má po zpracování v kom-
postárně další využití, od směsného 
odpadu, který nyní končí bez využití 

na skládce. Do hnědých popelnic na 
bioodpad patří z domácnosti např. 
zbytky potravin rostlinného původu, 
slupky, zbytky pečiva, kávový a čajo-
vý odpad včetně papírových fi ltrů, 
použité papírové ubrousky, či sko-
řápky vajec. Ze zahrady lze do ná-
doby uložit trávu a seno, plevel, listí, 
slámu, košťály, drcené větve, části 
keřů, skořápky ořechů apod. Do 
kontejneru na bio rozhodně nepatří 
zbytky masa, kosti, pomazánky, va-
řené těstoviny a další složky, které se 
třídí jinak – plasty, sklo, papír, kovy, 
textil, elektro, barvy a laky, stavební 
odpad, oleje apod. 

Všechny informace o odpadovém 
hospodářství v Jihlavě můžete získat 
na jednom místě, na adrese www.od-
padyjihlavy.cz. -tz-

Bioodpad se bude 
třídit i na Slunci

Každý z nás má jistě doma nějaký 
nefunkční vysloužilý elektrospo-
třebič, který už jen zabírá místo. 
Ale jak s tímto elektrozařízením 
naložit? 

Vysloužilá elektrozařízení pod-
léhají tzv. zpětnému odběru, který 
zajišťují výrobci elektrozařízení pro-
střednictvím kolektivních systémů. 
Z míst zpětného odběru jsou elek-
trozařízení odvážena do zpracova-
telských zařízení, kde jsou rozebírá-
na a jsou z nich odstraněny součásti 
obsahující nebezpečné látky. Zbylé 
části jsou drceny a tříděny a výsledný 
materiál je využitelný při výrobě no-
vých produktů. Jedno z takovýchto 
zpracovatelských zařízení se nachází 
i na území Jihlavy. 

Pokud máte v plánu pořídit si 
místo již nefunkčního nové obdob-
né elektrozařízení, můžete použité 
elektrozařízení odevzdat při jeho 
nákupu, prodejce je povinen od vás 
elektrozařízení v rámci zpětného od-
běru bezplatně odebrat. Odevzdání 
použitého elektrozařízení u prodejce 
nemusí být vázáno pouze na nákup 
nového zboží. V případě, že je pro-
dejní plocha alespoň 400 m2, jsou 
prodejci povinni odebírat elektro-
zařízení, jejichž vnější rozměry ne-
přesahují 25 cm, a to bez ohledu na 
výrobní značku nebo podmínku ná-
kupu nového zboží.

Pro občany Jihlavy představuje 
další možnost, jak naložit s vyslou-
žilým elektrozařízením, jeho bez-
platné odevzdání některém ze sběr-
ných dvorů, které jsou tzv. místy 
zpětného odběru, provozovanými ve 
spolupráci s kolektivními systémy. 
Ve sběrných dvorech je možné ode-
vzdat velká elektrozařízení (lednice, 

pračky, sporáky apod.), malá elek-
trozařízení (vysavače, žehličky, varné 
konvice apod.), ale i baterie, aku-
mulátory, zářivky a výbojky, které 
též podléhají zpětnému odběru. 
Důležité je, aby elektrozařízení bylo 
kompletní, tedy aby mělo všechny 
technologické součástky. Vysloužilá 
elektrozařízení je možné odevzdá-
vat ve sběrných dvorech i v rámci 
Programu zodpovědného nakládání 
s odpady, a dosáhnout tak na úlevu 
z místního poplatku za systém naklá-
dání s komunálními odpady pro rok 
2015. Podmínkou je registrace do 
Programu a návštěva sběrného dvora 
alespoň dvakrát do konce roku 2014. 
V rámci Programu je možné ve sběr-
ném dvoře odevzdat, kromě vyslou-
žilých elektrozařízení, i kovy, nebez-
pečné odpady, objemný odpad nebo 
biologicky rozložitelný odpad. 

Malé elektrospotřebiče a baterie je 
také možné odevzdat do červených 
stacionárních kontejnerů, kterých 
je na území Jihlavy umístěno již 22, 
a město bude dále tuto síť sběrných 
míst rozšiřovat. Lokality, kde jsou 
tyto kontejnery v současnosti umís-
těny, naleznete na webových strán-
kách www.odpadyjihlavy.cz  v sekci 
obecné informace. 

Vysloužilá elektrozařízení, baterie, 
akumulátory, ani zářivky a výbojky, 
v žádném případě nepatří do směs-
ného komunálního odpadu, který 
končí na skládce, kde může násled-
ně dojít k uvolňování nebezpečných 
látek do životního prostředí. Vše lze 
odevzdávat ve sběrných dvorech, 
které jsou místy zpětného odběru.

Hana Škapová,
Odbor životního 

prostředí magistrátu

Vysloužilá elektrozařízení 
do popelnice nepatří

JEDENÁCTÝ LISTOPAD. Den válečných veteránů. U té příležitosti v Ji hlavě 
proběhlo vzpomínkové setkání na oběti I. světové války. 

Akce se zúčastnili i zástupci radnice: primátor Rudolf Chloupek a náměstci pri-
mátora Jaroslav Vymazal a Jaromír Kalina. Kromě primátora Jihlavy promluvil 
k několika desítkám přítomných také ředitel Krajského vojenského velitelství v 
Jihlavě Jan Ňachaj a místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu Zdeněk 
Laštovička. -lm-

Vzpomínka na válečné veterány

Služby města Jihlavy zmodernizo-
valy svůj vozový park. Na začátku 
měsíce si pořídily nové vozidlo na 
svoz odpadů typu Scania, s vyklápě-
čem Zoeller, v hodnotě 3,7 milionu 
korun bez DPH. 

„Vozidlo je určené pro svoz komu-
nálních odpadů z města Jihlava, pře-
devším z centra města a z lokality na  
Slunci. Vozidlo je vybaveno motorem 
splňujícím normu Euro 6, čímž jsou 
minimalizovány emise do ovzduší. 
Dále je vybaveno sledovacím systémem, 
pomocí kterého je možné kontrolovat 
pohyb vozidla a výkon jeho práce. SMJ 
v současné době využívají sedm svozo-
vých vozidel. Šest vozidel je typu Mer-
cedes-Benz, a sedmé, nově pořízené, je 
typu Scania,“ řekl mluvčí SMJ Mar-
tin Málek. 

SMJ, které mají jako svého mas-
kota medvídka mývala, se opět roz-
hodly propagovat ho na svém novém 
svozovém voze. „V tuto chvíli máme 
už polepené tři popeláky, dva zameta-
cí vozy a košovou multikáru,“ doplnil 
Málek. Takzvaná „košovka“ je malý 
popelák, určený na odvoz komunál-
ního odpadu z odpadkových košů. 
Převážně se pohybuje v městské pa-
mátkové rezervaci a v centru města 
Jihlavy.

Maskot v podobě mývala je nejvíce 
spjatý s Vodním rájem. „Máme ušitý 
i jeho kostým, do kterého se může ob-
léci dospělý člověk. Maskota mohla ve-
řejnost už vidět na akcích ve Vodním 
ráji, ve sběrných dvorech SMJ, ale i na 
utkáních FC Vysočina nebo HC Dukla 
Jihlava,“ řekl Málek. -lm-

Nákup nového vozidla 
na svoz odpadů

NOVÝ popelářský vůz Služeb města Jihlavy je moderně vybaven, stál 3,7 milionu 
korun a je vyzdoben maskotem – mývalem. Foto: archiv MMJ

Zoologická zahrada Jihlava – nejna-
vštěvovanější turistický cíl na Vyso-
čině – pokořila návštěvnický rekord. 
Ten byl z roku 2013, kdy k 31. pro-
sinci prošlo branami jihlavské zoo 
celkem 274.985 návštěvníků. 

Letos se to podařilo už koncem 
října. Ve středu 29. října přivítala 
ředitelka zoo Eliška Kubíková drob-
ným dárkem rekordního návštěv-

níka. Stala se jím rodina Blažkova z 
Hrádku nad Nisou.

Do konce letošního roku tedy 
bude počet návštěvníků zoo ještě 
vyšší. Důvodem jsou nové expozice 
a druhy zvířat, ale i pěkné počasí le-
tošního roku. V neposlední řadě také 
nejrůznější tematické akce a progra-
my, které zoo pro své návštěvníky 
pravidelně chystá. -lm-

Zoo překonala 
návštěvnický rekord 

Přes pět tisíc návštěvníků zavítalo za poslední rok do nového sběrného 
dvora v ulici Brtnická. 

Na sběrném dvoře o rozloze 950 m2 je možné odkládat nepotřebný objem-
ný odpad, kovové odpady, pneumatiky, papír, plasty, sklo, televize, lednice, 
elektrozařízení, biologické odpady ze zahrad a nebezpečné odpady. Sběrný 
dvůr slouží občanům každý všední den od 9 do 17 hodin. Zavřený je pouze o 
víkendech a státních svátcích.  -lm-

Sběrný dvůr v Brtnické ulici 



JUDr. Arif Salichov, Forum Jihlava
Jsem jihlavský rodák,  život jsem prožil v Jihlavě. Vystu-1. 
doval jsem právnickou fakultu v Brně a celý svůj pro-
fesní život působil v justici, mimo jiné i jako I. náměstek 
nejvyšší státní zástupkyně a prezident Unie státních zá-
stupců. Koncem roku 2013 jsem odešel z funkce okres-
ního státního zástupce v Jihlavě do penze. Patřím k za-
kladatelům Spolku pro starou Jihlavu.
V zastupitelstvu bych se chtěl věnovat tomu,  čemu 2. 
říkám kulturnost města v širším slova smyslu. Patří sem v prvé řadě bezpeč-
nost, pořádek a čistota v ulicích - Jihlava nesmí být ušmudlaným místem, v 
němž mají eldorádo společensky nepřizpůsobiví. Jsem také nepřítelem ha-
zardu - napomáhá  vyrábět z lidí sociální a společenské trosky, připravil už 
o život několik mých dobrých známých.  Je třeba více navazovat na boha-
tou a slavnou historii královského horního města Jihlavy - zejména péčí o 
kulturní a historické památky a tradice.
Trápí mě například macešský vztah města k významným občanům jeho 3. 
minulosti - tristní stav jejich hrobů na ústředním hřbitově. Jsme kulturní 
nebo nekulturní i v tom, jak se dokážeme postarat i o památku těch, kdo  v 
minulosti udělali mnoho dobrého pro své město.
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Pokračujeme v představení zvolených zatupitelů.
Voliči se rozhodli a zvolili nové městské zastupitele. Po-

prosili jsme je, aby se krátce představili a odpověděli na zá-
kladní otázky.

Prosíme, stručně se představte.1. 
Které oblasti rozvoje Jihlavy se hodláte podrobněji věnovat 2. 
při své práci městského zastupitele?
Který problém z této oblasti vás osobně nejvíc trápí?3. 

Představujeme nově zvolené členy 
městského zastupitelstva

Ing. Jaromír Kalina, KDU-ČSL
Ženatý, 4 děti, 1 vnučka.  Narodil se v Jihlavě, otec 1. 
pochází z Malého Beranova. Dětství a dospívání 
strávil v Novém Městě na Moravě, studia dokončil 
v Praze na VŠCHT. S rodinou se již 9x stěhovali, a 
to většinou za prací na Vysočině. Má krásné vzpo-
mínky také na pět let života v Karolince u Vsetína. 
Profesně chemik, technolog, sklář, sládek, střední a 
vyšší management. V Jihlavě je zpátky s rodinou již 
15 let. Profesně se posledních osm let věnuje Pivovaru Jihlava. Ježek 
mu přirostl k srdci.  
Mám několik jasných priorit, které vychází z mé životní fi losofi e a zku-2. 
šeností. Vždy jsem se řídil zdravým selským rozumem a velmi si vážím 
lidí se kterými spolupracuji. Z portfolia života města mám působnost v 
oblasti majetku a informačních technologií. Takže část, která je statická 
a vyžaduje trpělivost a předvídavost, a potom dynamická, informační, 
podpůrná pro komunikaci a život města.
Jsem životní optimista, trápení nechávám těm, kdo v něm našli zalíbení. 3. 
Nejdůležitější z pohledu obyvatel Jihlavy je dokončení procesu vystou-
pení ze SVAK Jihlavsko a nastavení podmínek provozu pod správou 
města. Tento problém je třeba dobře a čistě zvládnout. Pak je to samotný 
rozvoj Jihlavy, z pohledu zaměstnanosti, podpory podnikání, dopravy, a 
ruku v ruce s tím i kultura, sport a sociální oblast. V tomto funkčním ob-
dobí je třeba také zvládnout rekonstrukci HZS. Komunikace, slušnost,  
prozíravost, invence,  trpělivost a tah na branku jsou nástroje, které se mi 
nejvíce osvědčily. Jsem připraven je nadále používat.

Alena Hutařová, KDU- ČSL
144 let, vdaná, 3 děti, původním povoláním bioche-1. 
mik, nyní již 24 let pečující o své dva zdravotně posti-
žené syny a zdravou dceru. Od r. 1999 předsedkyně 
O.S. Kamínek, pracujícího při ZŠ speciální a Prak-
tické škole v Jihlavě, cílem práce tohoto sdružení je 
podpora individuálních a skupinových zájmů dětí s 
postižením a jejich rodičů. Od r. 2007 externí peda-
gog DDM v Jihlavě, sestavuje choreografi e a vyučuje 
břišní tance, v roce 2013 získala 1. místo v soutěži Skutek roku Kraje 
Vysočina v kategorii fyzické osoby v sociálně zdravotní oblasti.
V zastupitelstvu jsem proto, abych se přesvědčila, že i obyčejný občan 2. 
má možnost a šanci měnit věci, které se kolem nás dějí. Několik let 
narážím na překážky, které je nutné řešit. Zajímám se o sociální ob-
last. Z vlastní zkušenosti znám problematiku těžce zdravotně posti-
žených občanů a jejich rodin. Ráda bych vytvořila lepší životní pod-
mínky pro rodiny pečující v domácím prostředí o své těžce nemocné 
blízké. Mým zájmem je zajistit plnohodnotný a klidný život těchto 
rodin. Cítím také nutnost podporovat děti a mládež. Ráda bych pod-
pořila budování prostoru pro aktivity mládeže. Aktivní naplnění vol-
ného času mládeže omezí drogové a jiné závislosti. 
Nejvíce se budu snažit:3. 

 prosadit kvalitní a dostupné sociální služby,
 podpořit vzniklé a dobře fungující organizace,
 rozvinout odlehčovací služby,
 usilovat o vznik chráněného bydlení a transformaci soc. služeb,
 podpořím veškeré kulturní akce,
 budu se snažit vytvářet v Jihlavě co nejlepší životní prostředí.

Ing. arch. Martin Laštovička, KDU-ČSL
Narodil jsem se roku 1965 v Jihlavě, v roce 1991 jsem 1. 
ukončil studium na Fakultě architektury VUT v Brně, 
od roku 1996 pracuji jako autorizovaný architekt se 
všeobecnou působností v Jihlavě,  jsem 15 let ženatý – 
žena Martina, 5 dětí. 
Chtěl bych se věnovat znovunalezení tváře Jihlavy po 2. 
stránce památkářské a architektonické. Je potřeba najít 
tvář významného královského města Jihlavy ve vztahu 
k destrukčním 50.–80. letům minulého století a pozdějším porevolučním 
nevhodným zásahům a vazbám. Dřívější sanaci hodnotných budov vyu-
žít k řešení současných problémů. 
Nejvíce mě trápí problémy náměstí, historického jádra a okolí, dopravy, par-3. 
kování a kanalizace. Problémy nelze vyřešit bez opravdové nápravy ran do 
organizmu města v minulosti. Začátek řešení vidím ve vypracování nové pa-
mátkářské a architektonické koncepce – velmi podrobné, za účasti předních 
historiků, historiků umění, památkářů, architektů a urbanistů. Památkářská 
a architektonická koncepce by sloužila jako pomůcka k posuzování staveb a 
rekonstrukcí v památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu. Řešila by sou-
časné velmi problematické rozhodování památkářů a úředníků, které je velmi 
závislé na osobě památkáře, úředníka, politika, nebo na osobě ambiciózního 
investora, případně projektanta. 

Mgr. Vítězslav Schrek, ODS
44 let, ředitel domova pro seniory, hudebník a promo-1. 
tér.
Chci být aktivní i nadále tam, kde se dlouhodobě pro-2. 
fesně i zájmově pohybuji, tedy především v oblasti 
kultury, sociálních věcí a neziskového sektoru. V pře-
sahu mého profesionálního působení mě samozřejmě 
zajímá další možný rozvoj Jihlavy. Jsem přesvědčen o 
tom, že naše město má z hlediska územně-správního 
uspořádání a díky své geografi cké poloze velký potenciál, který lze ucho-
pit a využít tak, aby se Jihlava stala v budoucnu skutečně jedním z nej-
lepších míst k životu v naší zemi. Přál bych si, aby nové vedení města za-
pracovalo na dlouhodobé vizi města, která bude zárukou spokojeného 
života jeho obyvatel. 
Zvyšující se nároky na zajištění sociálně-zdravotního systému, v dů-3. 
sledku stárnutí obyvatelstva a prodlužujícího se věku, je třeba kompen-
zovat podporou podnikání a místních zaměstnavatelů a zároveň maxi-
mální efektivitou fungování veřejných institucí. Velké investice města by 
tak měly v budoucnu pomoci především regionální zaměstnanosti, a ne 
neúměrně zvyšovat podíl provozních výdajů města, ať už se jedná o ja-
koukoli oblast. Zároveň by měly všechny investiční projekty zohledňo-
vat jakýsi soulad mezi vynaloženými výdaji a vlastní užitností, respektive 
adekvátním počtem obyvatel města, pro které budou vynaložené veřejné 
prostředky znamenat nezpochybnitelný přínos. 
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MgA. Matěj Kolář, Forum Jihlava 
Jsem: umělec a pedagog, pracuji na své alma mater, 1. 
Fakultě výtvarných umění VUT Brno, jako asistent v 
Atelieru performance. Učím také na jihlavských grafi c-
kých školách, hudbu a zvuk. Po léta se věnuji dětem na 
tématických letních táborech Rohozná a dalším volno-
časovým občanským iniciativám ve Spolku KUŠ (např. 
spoluorganizuji tradiční „Maraton kolem Čeřínku“ 
proti úložišti jaderného odpadu u nás). 
Jako muzikant ve své tvorbě mj. také hrdě propaguji naše jihlavské 2. 
skřipky a tradice (a to až na kraj světa - EXPO Šanghaj 2010). Zajímá 
mě veškerá živá kultura, pobyt v přírodě a ekologie. Rád jezdím na kole. 
Mám úžasnou ženu a tři děti: Aničku, Jáchyma a Toníčka. Rád bych při-
spěl svými nápady k rozvoji občanských iniciativ, veřejného prostoru, 
živé kultury v ulicích. Chci vehementně propagovat podporu spolkové 
činnosti. Více než materiální stavební rozvoj mne zajímají možnosti pod-
pory kreativity, sdílení, komunikace. (Spolkový dům / Arts centrum). 
Těším se i na možnost spolurozhodovat o podobě veřejných prostranství, 
která jsou přece místy pro setkávání.
Trápí mě podoba jihlavského náměstí, kde si není kam sednout, kde 3. 
se zastavit, poklábosit si s přáteli musíte ve stoje, nebo jít pryč. Stin-
ných míst, jako je kolem morového sloupu, by se dalo vybudovat více. 
Po 25letech tam ještě pořád straší betonové květináče a monstrózní 
zásobovací tunel do Prioru. Chci společně s mými kolegy z Fóra 
prosadit novou urbanistickou studii – vizi. Dále – osobně považuji 
za velmi závažný problém čas od času čpící vzduch. Zplodiny, které 
dýcháme z Kronospanu nejen my, ale především naše malé děti, tře-
bas nemají závažný zdravotní dopad na obyvatele, ale cítíme je přece 
všichni, i naše návštěvy odjinud.

MgA. Karolína Koubová, Forum Jihlava
V současné době pracuji čtvrtým rokem jako vedoucí 1. 
produkce DIODu, divadla otevřených dveří. Vystudo-
vala jsem obor Divadelní manažerství na JAMU, půl 
roku jsem studovala ve Finsku. Produkci jsem se vě-
novala již během studií, kdy jsem spolupracovala s di-
vadlem BURA NTEATR. Trénuji akrobacii na šálách, 
jsem členkou souboru De Facto Mimo. 
Samozřejmě, že vzhledem ke své profesi tíhnu nejvíce 2. 
ke kultuře. Stále více měst využívá kouzla kultury ke svému rozvoji. Dnes 

MUDr. Roman Peschout, TOP 09 
Narodil jsem se v roce 1971 v Jihlavě, jsem ženatý, 1. 
mám báječnou manželku (z Jihlavy), bez jejíž oběta-
vosti a starosti o rodinu bych nemohl pracovat tak, jak 
pracuji. Mám dva výborné syny, na které jsem pyšný. 
V Jihlavě jsem vystudoval základní a střední školu, a 
jenom na čas jsem si odskočil na 1. lékařskou fakultu 
Univerzity Karlovy do Prahy, abych se zase vrátil zpět 
do Jihlavy, kde pracuji v nemocnici. Jsem „Jihlavák“ 
tělem i duší. V mládí jsem se pohyboval okolo kopané, dnes trávím prak-
ticky celý volný čas na zimním stadionu.
Vzhledem k mé profesi je mi nejbližší sociální oblast, vzhledem k mým 2. 
koníčkům oblast sportu, s ohledem na rodinu mě zajímá oblast školství 
a rozvoje města. Byl bych rád, pokud by se Jihlava stala hrdým krajským 
městem, které by lákalo mladé lidi k práci, bydlení a založení rodiny, bylo 
příjemné pro život střední generace a pohodlné a bezpečné pro seniory. 
Budu se snažit o intenzivnější vazbu mezi radnicí a Nemocnicí Jihlava. 
Rád bych podporoval dobré nápady v rozvoji malých sportů a při řešení 
„velkých sportů“.
Největší problémy vidím v nedostatku startovacích bytů pro mladé ro-3. 
diny, nyní se již mírně upravil problém s nedostatkem míst v mateř-
ských školkách, ale s podobným problémem se bude muset vyrovnat u 
silných ročníků základní a střední školství. Vzhledem k demografi cké 
křivce vidím jako problém i nedostatek míst v domovech pro seniory. 
Cítím menší podporu volnočasových aktivit mládeže, zejména v oblasti 
menších sportů.  Ale je zde i mnoho dalších problémů, které přesahují 
možnosti tohoto sdělení.

Od začátku listopadu začal ve městě platit režim 
zimní údržby. Ukončení zimní údržby je stano-
veno na 31. dubna 2015.

Zimní údržba bude spočívat v zajištění sjízdnosti 
a schůdnosti místních komunikací. 

„K posypu se smí používat písek nebo kamenná drť. 
Je zakázáno používat popel, škváru, domovní odpad 
a jiné hmoty znečišťující komunikace nebo ovzduší,“ 
řekl mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin 
Málek.

Zimní údržbu budou zajišťovat na základě 
smlouvy a objednávky SMJ. Údržba se týká míst-
ních komunikací I., II., III. a IV. třídy ve vlastnic-
tví města Jihlavy, a to podle schváleného pořadí 
důležitosti.

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

Po skončení spadu sněhu nebo vytvoření ná-
mrazy:

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

I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.

SMJ udržují cca 500 km místních komunikací I., 
II., a III. třídy včetně chodníků (spadají do komu-
nikací IV. třídy). Pracovníci SMJ budou také zajiš-
ťovat ruční čištění schodišť, přechodů pro chodce 
a ostatních ploch. Na tuto práci bude operativně 
připraveno nastoupit až 50 lidí. 

Úklidová a posypová činnost se dělí na:
a) mechanické odklízení sněhu
b) posyp chemickými rozmrazovacími látkami
c) posyp zdrsňovacími materiály
d) odstraňování náledí nebo ujetých sněhových 

vrstev za pomoci chemických rozmrazovacích 
materiálů

e) odstraňování sněhu a náledí na místních ko-
munikacích IV. třídy

Materiál na posyp, připravený ve skladech:
- 1200 t soli
- 300 t písku 
- 250 t drtě, objednává se aktuálně od místních 

fi rem na základě klimatických podmínek

Úložiště posypových materiálů:
Sůl, písek a drť jsou uloženy v ulici Telečská – 

autopark Pístov.

Solanka je odebírána ze zásob KSÚS Jihlava a 
SÚ Dálnic Velký Beranov.

Dále bylo už rozmístěno po Jihlavě 130 kusů 
plastových kontejnerů k uskladnění posypového 
materiálu na ruční posyp.

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

Město Jihlava vyčlenilo prozatím na zimní údržbu 
místních komunikací 14 milionů korun.  -lm-

Celkové náklady za zimní údržbu:
 

Plán zimní údržby místních komunikací

už víme, že kultura není jen koncert na náměstí, má mnohem širší dopad. 
Umí rozhýbat ekonomiku, dává pracovní místa, rozšiřuje obzory, a tím 
pádem umí potlačovat negativní společenské jevy jako je diskriminace 
či šikana. Zvyšuje kvalitu života, proto se lidé raději stěhují do měst, kde 
se něco děje, než tam, kde mají pouze dobrou pracovní příležitost, ale v 
místě dávají lišky dobrou noc. Chci pro Jihlavu dobrou a funkční kulturní 
politiku, která zajistí komplexní rozvoj města.
Chybí nám zde pospolitost, soudržnost, komunitní život. Sousedé se ne-3. 
znají navzájem a když potřebujete opravit bojler, hledáte si řemeslníka na 
internetu. Přitom třeba bydlí ve vedlejším vchodě, a vy o něm nevíte. Je 
to škoda, komunitní život buduje pocit bezpečí, lidé se lépe starají o své 
okolí. Chceme například oživit sousedské trhy, rozvoj míst k setkávání (ať 
venku, nebo vevnitř), otevřít radnici lidem tak, aby věděli, že když chtějí 
něco smysluplného dělat, tak je to vítáno. 

Rok Cena
2006 11.166 461,-Kč
2007 4.089 274,-Kč
2008 5.787 044,-Kč
2009 8.717 909,-Kč 
2010 12.384 573,-Kč
2011 9.695 524,-Kč
2012 7. 571 283,-Kč
2013 10. 948 036,-Kč 
2014 4. 877 906,-Kč
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Objekt se nachází na soukromém pozemku, 
který je střežen kamerovým systémem, 
možnost bezproblémového parkování v areálu.

TELEFON: 603 805 066, 775 208 285

E-MAIL: Lenka@memoriasro.com 

E-MAIL: Petr@memoriasro.com 

EEFFOONN:: 6666 777755 222000888 22288855566660000000033333 88880055 00000000006666666

ZPRACOVÁNÍ A VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 

JIHLAVA

EEEEEEEEE-MMMMMAAAAA
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 L E N K A   M I C H Á L KO VÁ

KV TINOVÁ VAZBA
  svatební    slavnostní    pohřební vazba    věnce  

smuteční vazba + stuhy s nápisy    dekorace    aranže  

 TELEFON: 775 208 285

j12-vaZ
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Po domluvě 
dodám po Jihlavě.

22-vaZa

Dnes lidé kteří mají nějakou dioptrickou vadu se mnohdy zabý-
vají myšlenkou na laserovou operaci své dioptrické vady 

Tak jako v celém světě i u nás je nabídka  výkonů  refrakční chi-
rurgie téměř neomezená. Jednotlivé kliniky se předhání v nabíd-
kách slev až  po celoživotní  záruku. Pro reklamu jsou s oblibou 
využívány  prominenti z řad umělců, sportovců.  Takže to vypa-
dá, že pokud tento zákrok neabsolvujete  nejste  in protože musí-
te nosit brýle nebo kontaktní čočky.

Pokud vezmeme v potaz zdravotnické měřítko a naléhavost 
výkonu pak musíme konstatovat,  že  dioptrická vada není nemoc 
a neohrožuje nás na životě. Navíc podle průzkumu v Německu 
byly zjištěny nedostatky především ve způsobilosti klienta k ope-
raci a odhadu rizikových faktorů.  Je to  tedy nutná operace, nebo 
zkrášlující výkon ovlivňující životní styl? Jde o kosmetickou ope-
raci jako je např. zvětšení prsou.    

V minulosti byly  nabízeny různé výkony na které byla v medi-
ích velká reklama a později tiše zmizely ze scény.  Nejde o vzdá-
lenou minulost ale o roky  2007 - 2009. Některá centra  používají 
zastaralé metody s tím,že výkon probíhá zcela bezbolestně a trvá 
jen několik minut.

Průzkum mezi  klienty také ukázal na  velmi špatnou informo-
vanost  klientů těchto center. 

Obsáhlý článek který přeložila z německého originálu prof. 
MUDr  Blanka Brůnová DrSc  jsem  použil k velmi  jednoduché-
mu nastínění problematiky týkající se našeho vidění.

Celý článek  končí  výmluvnou formulací , která nepotřebuje 
komentář.

Pokud vaše povolání závisí na perfektním vidění, měli byste si 
laserovou operaci velice dobře  rozmyslet. Totéž platí také pro 
přehnané očekávání výsledků zákroku.

Perfektní 
vidění  
bez brýlí?

Masarykovo náměstí 29, 586 01 Jihlava, ww.optik-zilka.cz 

j12-tšD
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  Masarykovo náměstí 

  27. 11.–20. 12.

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

azylových domů, ústavů sociální péče na Vysočině. Každý 
může pomoci tím, že utrhne ze stromečku kartičku s přá-
ním dítěte a dáreček donese do sběrných míst. V Jihlavě 
je to Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 
2 a City Park, Hradební 1. Stromy budou postaveny na 
Masarykově náměstí v Jihlavě a City Park, Hradební 1 
– Double Decker café – restaurant. Hitrádio Vysočina je 
pak rozváží přímo dětem do zařízení tak, aby je měly pod 
stromečkem a měly pěkné Vánoce.  |  Pořadatel: Hitrádio 
Vysočina, www.radiovysocina.cz

 
 30. 11.  ROZSVÍCENÍ velkého vánočního stromu

  a vánoční výzdoby města
  15.30–18.00 hodin  |  1. adventní neděle
 15.30 animační program nejen pro děti s Milanem Řezníčkem 

– představení projektu Strom splněných přání, zpívání 
vánočních koled. Vyhlášení podmínek soutěže o nejkrás-
nější vánoční stromeček. Info: www.jihlavskelisty.cz

 16.00 vystoupení mužské vokální skupiny Many-Men (acappella). 
 16.45 rozsvícení vánočního stromu a výzdoby města  |  Zdra-

vice – primátor statutárního města Jihlavy PaedDr. Ing. 
Rudolf Chloupek

 16.50 vánoční dárek – slavnostní předání klíčů od CAS členům 
JSDH Jihlava

 17.00 Yvetta Blanarovičová - vánoční koncert 
  Pro zahřátí nejen svařák, ale i otevřené ohně a římské 

svíce, atrakce pro děti, ukázka kovářské práce.
  Zajišťuje: statutární město Jihlava a Hitrádio Vysočina

 5. 12.  MIKULÁŠSKÝ JARMARK
  Pořadatel: Služby města Jihlavy, kontakt: p. Gleixner, tel. 

777 719 661, www.smj.cz. Masarykovo náměstí

 5. 12.  MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
  Pořadatel: Parolaart, s.r.o.  |  Partneři akce: Jihlavské listy, 

statutární město Jihlava, TESLA Jihlava, s.r.o.  |  Mikulášská 
nadílka s čertem Zababou. Zábavné odpoledne pro děti 
plné soutěží, her a kouzel. Čert předvede dětem, jak se 
čaruje v pekle.  |  Samozřejmě nebude chybět Mikulášská 
nadílka a výtvarná soutěž O nejkrásnějšího Mikuláše, čer-
ta nebo anděla libovolnou technikou (obrázek, maňásek, 
plastika, apod.) a výzva pro děti, aby přišly v maskách.  |  
Masarykovo náměstí Jihlava, začátek v 16:00 hodin (od 
15:30 hod. převzetí výrobků Mikuláše, čerta a anděla).

 10. 12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
  Tradiční celostátní akce spojí desítky měst v ČR a lidé si 

na ní společně zazpívají koledy. Přidat se mohou všichni 
občané Jihlavy bez rozdílu věku. Zpívat bude dětský sbor 
jihlavské ZUŠ Gaudium, o hudební doprovod se posta-
rá žesťový kvintet ZUŠ. V tomto roce akce proběhne ve 
všech okresech Vysočiny a na několika stovkách míst 
v Česku.  |  Pořádá: Jihlavský deník, www.ceskozpivako-
ledy.cz  |  Masarykovo náměstí, 18:00 hodin.

 12.–23. 12. PROSINCOVÝ VÁNOČNÍ JARMARK
  Pořadatel: Služby města Jihlavy, kontakt: p. Gleixner, tel. 

777 719 661, www.smj.cz. Masarykovo náměstí, 8–18 
hodin.  |  Jarmark bude dokreslen vánočními písněmi, 
melodiemi a koledami – horní část Masarykova náměstí 
– zajišťuje M. Ondrák, pořadatel: statutární město Jihlava

 
 12. 12. BOSCH „Svařák“ 2014
 15.30 Vysočan – folklorní soubor
 16.00 Benebend – hudební kapela s lidmi s mentálním postiže-

ním (sdružení Benediktus)
 16.30 Jak chceš – hudební kapela
 17.00 Pražská mobilní zvonohra 
 17.05 Jak chceš
 17.30 Monika Absolonová – koncert

 18.00 Pražská mobilní zvonohra
 18.05 Jaroslav Uhlíř – koncert
 19.00 Pražská mobilní zvonohra
 19.05 slavnostní řeč vedení společnosti BOSCH Diesel s.r.o., 

zástupců Kraje Vysočina, města Jihlavy
 19.15 OHŇOSTROJ 
  V rámci akce prodej svařeného vína od 14 hodin. K vidění 

unikátní živá hudba tvořená hrou na zvony. Pražská mo-
bilní zvonohra má 57 zvonů a její hudba vytváří překrás-
nou vánoční atmosféru. |  Pořadatel: Bosch Diesel s.r.o

 13. 12. VÁNOCE NA NÁMĚSTÍ  |  15–20 hodin
 15.00 Vánoce s Bobodivadlem
 16.00 koncert hudební skupiny Pražce z Luk nad Jihlavou
 16.45 Pavel Helan – koncert
 17.45 koncert hudební skupiny Pražce z Luk nad Jihlavou
 18.30 Irena Budweiserová – koncert
  Moderuje: Robin Šalamon  |  Pořadatel: statutární město 

Jihlava, partner: Český rozhlas Region

 14. 12. VÁNOCE NA NÁMĚSTÍ  |  15–20 hodin
 15.00 Tři pohádky na Vánoce – Divadlo Pohádka Praha
 16.00 koncert hudební skupiny Čakra z Jihlavy
 16.45 promenádní koncert dechové hudby Veselá sedma
 17.45 koncert hudební skupiny Čakra z Jihlavy
 18.30 Ivan Mládek a banjo band – koncert
  Moderuje: Robin Šalamon  |  Pořadatel: statutární město 

Jihlava, partner: Český rozhlas Region

 17. 12. VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ „O nejhezčí vánoční stromeček“ 
  a výtvarné soutěže „O nejkrásnějšího Mikuláše, 

čerta nebo anděla“ libovolnou technikou a DĚTSKÁ 
VÁNOČNÍ SHOW PRO DĚTI se Světlanou Nálepkovou.

  Pořadatel: Parolaart, s.r.o. , www.Parolaart.cz  |  Partne-
ři akce: Jihlavské listy, statutární město Jihlava, TESLA 
Jihlava, s.r.o.  |  Vyhlášení dvanáctého ročníku soutěže 
O nejhezčí vánoční stromeček – kategorie mateřské ško-
ly, základní školy. Vyhlášení soutěže o nejhezčí masku 
čerta, Mikuláše a anděla. Po vyhlášení soutěží proběhne 
dětská vánoční show pro děti se Světlanou Nálepkovou 
a Petrem Máchou.  |  Odpolednem provede moderátor 
Milan Řezníček.  |  Masarykovo náměstí, 16:00 hodin.

 20. 12. VÁNOCE NA NÁMĚSTÍ  |  15–19 hodin
 15.00 Josef Zoch – koncert oblíbeného zpěváka z TV Šlágr
 16.00 Vánoční příběh – Divadlo Já to jsem – Víťa Marčík ml.
 16.45 NEZMAŘI – koncert folkové skupiny
 17.15 Vánoční příběh – Divadlo Já to jsem – Víťa Marčík ml.
 18.00 skupina BOKOMARA a Naďa URBÁNKOVÁ – koncert
  Moderuje: Robin Šalamon  |  Pořadatel: statutární město 

Jihlava  partner: Český rozhlas Region

 21. 12. VÁNOCE NA NÁMĚSTÍ  |  15–20.30 hodin – zlatá neděle
 15.00 Vánoční hrátky – Divadlo PINDER z Jihlavy
 16.00 orchestr Péro za kloboukem
 16.45 EVA PILAROVÁ a hudební doprovod – koncert
 18.00 orchestr Péro za kloboukem
 18.45 Leona MACHÁLKOVÁ s pianistou Petrem Berki – koncert
 19.45 orchestr Péro za kloboukem
  Moderátor Hitrádia Vysočina  |  Pro zahřátí svařák, 

otevřené ohně a římské svíce, atrakce pro děti, ukázka 
kovářské práce.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava, 
partner: Hitrádio Vysočina

 22. 12. Vánoční kamion COCA-COLA
  Program bude začínat už v 16 hodin, kdy moderátor 

a vánoční skřítci naučí děti speciální tanec na píseň „Vá-
noce jsou tady“, aby společně uvítali Santa Clause a jeho 
kamion. Vánoční kamion přijede v 16.30 hodin. Program 
bude končit v 18 hodin. Děti i dospělí se budou moci 
u kamionu vyfotit a prohlédnout si ho. Kromě toho bude 
výtěžek z prodeje suvenýrů věnován na podporu vybra-
ného charitativního subjektu v daném místě.  |  Doufáme, 
že se přijdete podívat, a že Vám i Vašim dětem přinesou 
Santa i jeho vánoční skřítci den plný radosti a zábavy.  
|  Pořadatel: The Coca-Cola Company, statutární město 
Jihlava 

  SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
  Komponovaný ohňostroj v provedení ohňostrůjce Leo 

Válka, rodáka z Jihlavy v 17.30 hodin. Novoroční zdravice 
primátora statutárního města Jihlavy PaedDr. Ing. Rudolfa 
Chloupka.  |  Od 17 hodin podáváme občanům „svařák“ 
pro zahřátí.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava

    Jihlavská radnice   
   Velká gotická síň 
 1. 12. BrOLN  |  18 hodin
  Vánoční koncert muzikantů a zpěváků souboru Brněnský 

orchestr lidových nástrojů.  |  Kapacita míst omezena. 
Volné rezervační lístky (max. 2 ks/osoba) k vyzvednutí na 
TIC, Masarykovo nám. 2, Jihlava od 26. 11. 2014, popř. 
před koncertem.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava 
a Český rozhlas Region 

 7. 12. SZIDI TOBIAS  |  19.30 hodin
  Koncert slovenské herečky a šansoniérky. Vstupné 250 

Kč.  |  Předprodej: TIC, Masarykovo nám. 2 a Knihkupectví 
Jitka, Komenského 16.  |  Koncert se koná pod záštitou 
primátora statutárního města Jihlavy PaedDr. Ing. Rudol-
fa Chloupka.  |  Pořadatel: Ing. Milan Kolář

 8. 12. VÁNOČNÍ MELODIE DĚTEM  |  18 hodin
  Koncert pod záštitou primátora statutárního města Jih-

lavy PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka. Koncert je věnovaný 
dětem Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava. 
Spoluúčinkující: skupina Raraši. Vstupné: 50/20 Kč.  |  
Pořádá: JSPS Melodie, www.melodiejihlava.cz 

 15. 12. INFLAGRANTI  |  18 hodin
  Moderní dívčí elektrické smyčcové trio. Vánoční koncert 

v podání dvou elektronických houslí a violoncella.  |  Ka-
pacita míst omezena. Volné rezervační lístky (max. 2 ks/
osoba) k vyzvednutí na TIC, Masarykovo nám. 2, Jihlava 
od 1. 12. 2014, popř. před koncertem.  |  Pořadatel: sta-
tutární město Jihlava

 18. 12. CIMBAL CLASSIC  |  18 hodin
  Koncert věnovaný památce Václava Havla.  |  Tradiční 

vánoční koncert brněnské mezižánrové kapely Kateřiny 
a Dalibora Štruncových.  |  Kapacita míst omezena. Volné 
rezervační lístky (max. 2 ks/osoba) k vyzvednutí na TIC, 
Masarykovo nám. 2, Jihlava od 1. 12. 2014, popř. před 
koncertem.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava.

 20. 12. NEZMAŘI  |  18 hodin
  Koncert folkové skupiny s vánočním repertoárem slože-

ným ze známých i méně známých koled a vánočních písní. 
Koncert se uskuteční pod záštitou primátora statutárního 
města Jihlavy PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka. Vstupné 250 
Kč.  |  Předprodej: TIC, Masarykovo nám. 2 a Knihkupectví 
Jitka, Komenského 16.  |  Pořadatel: Ing. Milan Kolář

 22. 12. JAKUB PUSTINA a Dětský pěvecký sbor Žďáráček  
  |  18 hodin
  Tradiční adventní koncert.  |  Účinkují: barytonista Ja-

kub Pustina, klavírista Richard Pohl a DPS Žďáráček.  
|  Kapacita míst omezena. Volné rezervační lístky (max. 
2 ks/osoba) k vyzvednutí na TIC, Masarykovo nám. 
2, Jihlava od 1. 12. 2014, popř. před koncertem.  |  Pořa-

datel: statutární město Jihlava 

2.–31. 12. DĚTI NA RADNICI
  Výstava prací dětí jihlavských MŠ a ZŠ s vánoční téma-

tikou ve vestibulu radnice u hlavního vchodu a vestibulu 
předprodeje jízdenek MHD. Otevřeno dle provozní doby 
radnice. 

  Akce pořádané statutárním městem Jihlava jsou bez 
vstupného (zdarma). Změna programu vyhrazena.

Informace: Magistrát města Jihlavy, odbor školství a kultury (tel 567 167 438), Turistické informační centrum (tel. 567 167 158–9)  |  www.jihlava.cz

Jihlavské
Vánoce 2014
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 2015. 

 1. 1. 2015
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V naší prodejně vám odborně a ochot-
ně poradíme s výběrem správného LED 
osvětlení. Nabízíme výrobu svítidel na 
míru dle vašich rozměrů. Dodáváme 
od jednoho kusu až po sériovou výro-
bu. Možnost  odborné montáže naším 
technikem. Samozřejmostí je dvouletý 
záruční servis.

 Led pásky jsou  designovým osvět-
lením Vašeho domova, které lze využít 
prakticky kdekoliv.  V interiéru můžete 
pásek použít pod kuchyňskou linku a 
dokonale tak nasvítit pracovní plochu. V 
koupelně jako nepřímé osvětlení nebo v 
ložnici nasvícení šatní skříně. LED pásky 
lze použít i k nasvícení postele nebo jako 
dekorace za televizi. V exteriéru lze naše 
svítidla použít k osvícení pergoly,do 
dlažby  nebo třeba kolem bazénu. Hodí 
se i do auta, karavanu, kamionu či auto-
busu jako osvětlení interiéru či úložných 
prostor.

LED pásky jsou úsporné a mají vyso-
kou  životnost.  Od prvních pásků s 
minimální svítivostí se již hodně liší. 

Máme v nabídce  slabé pásky s příko-
nem od 5 do 8w, které  se hodí spíše pro 
přisvícení nebo dekoraci.  Pásky střední 
svítivosti s příkonem kolem 10w a sví-
tivostí vysokou 14 až 20w, už můžete 
použít  jako hlavní světlo.

Většina pásků je napájena stejnosměr-
ným napětím  12V, případně napětím 
24V, které se používá při delších liniích 
zapojení.  V naší nabídce najdete vel-
ký výběr napájecích transformátorů. 
Od průmyslových, přes zásuvkové, po 
stavební. Pro vlhké prostředí můžeme 
nabídnout voděodolné provedení. Pásek 
v bílé barvě lze vybrat ze třech odstínů. 
Žluté teplé světlo, jasné bílé neutrální  

a namodralé studené světlo. Barevné 
pásky nazývané RGB vám vytvoří celé 
spektrum barev, které můžete ovládat 
třeba dotykově na ovladači. Všechny 
pásky lze stmívat a je škoda této mož-
nosti nevyužít. Koupíte u nás jak základ-
ní mechanické stmívače a RGB moduly, 
tak dotykové ovladače s možností při-
pojení  dalšího příslušenství. Nejprodá-
vanější je senzor vestavěný do chladících 
ALU lišt, který určitě stojí za pozornost. 
Reaguje na dotyk lišty v celé její délce.

Pokud máte pásek instalován správně, 
jeho životnost je  50tisíc hodin. Nejdů-
ležitější je pásek chladit. A to v hliníko-
vých lištách k tomu určených. Nabídku 
tvoří lišty zápustné, přisazené, narážecí, 
závěsné, otočné, do dlažby či sádrokar-
tonu. Máme skladem přes 500m profi lů, 
které řežeme přesně na míru dle vašich 
rozměrů. K lištám si můžete vybrat růz-
né krytky, úchytky a další příslušenství

Nově nabízíme výrobu koupelnových 
zrcadel  s LED osvětlením v různých 
variantách. Přijďte se podívat a zeptat. 
Sídleme kousek od Jihlavské nemocnice 
na ulici S. K. Neumanna 590/22, vedle 
městské knihovny, naproti zastávce 36 
Horní Kosov.  (PI-J12-LAD)

MODERNÍ LED OSVĚTLENÍ NA MÍRU, 
PORA DENSTVÍ A VÝROBA

Péče o okenní 
parapety 

Parapet není jen okenní doplněk, 
ale také estetický prvek, který dokáže 
zútulnit interiér. Stojí na něm květi-
náče s rostlinami, vázičky, rozmanité 
dekorace, voňavé svíčky, zarámované 
fotografi e jako vzpomínky z cest. 

Současný trend - mít vše v jed-
nom tónu - platí i pro parapety. A 
tak sladění okenních rámů, vnitřních 
parapetů, podlahové krytiny nebo 
dokonce kuchyňské linky s pracovní 
deskou může být klidně v barvě zla-
tého hřejivého dubu, buku nebo oře-
chu. Designéři obecně doporučují 
mít parapety sice vkusné, ale na prv-
ní pohled spíše nenápadné. Jen tak 
na nich totiž vynikne krása postave-
ných předmětů.

I v případě parapetů se vyplatí 
investovat do kvality. Co sledujeme 
především? Zaměříme se na nená-
ročnou údržbu, odolnost materiálu 
vůči poškrábání či vlhkosti a samo-
zřejmě i tvarovou stálost. Stejně tak 
je podstatná i kvalitně odvedená 
řemeslná práce, proto nakupujeme 
a vybíráme u fi rmy, která se na trhu 
pohybuje více let, má svoje jmé-
no a nepodbízí se podezřele nízkou 
cenou.

U parapetů pochybného původu se 
můžeme dočkat kroucení, deformo-
vání, uvolňování apod. Důležité je i 
bezchybné osazení parapetu. Hlídá-
me zejména dokonalé utěsnění spár 
mezi oknem a parapetem stejně jako 
mezi ostěním a parapetem. Pak nám 
totiž nebude zbytečně unikat teplo z 
interiéru a my nebudeme platit jaksi 
navíc. -lm-
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Každý dětský pokoj by měl být 
dostatečně velký a dostatečně svět-
lý. Proto máte-li na výběr ze dvou 
pokojů různých velikostí, sami si 
pro ložnici vyberte ten menší a dítě-
ti dopřejte větší. Vy budete v ložni-
ci pouze přespávat, ale Váš potomek 
v pokoji tráví nejen noc, ale i den. I 
když nemáte v rodinném rozpočtu 
větší obnos, který byste investova-
li do přestavby nebo plného zaříze-
ní, věřte, že se i s málem dají udělat 
zázraky.

Dětská duše je krásná, fantazií pře-
kypující, a měli bychom ji udržo-
vat veselou a šťastnou. K tomu nám 
skvěle poslouží barvy. Nejprve si 
představte, v jakém duchu pokoj 

máte v úmyslu zařídit, a pak vyber-
te barvy a motivy. Máte-li bílý náby-
tek, klidně lze použít sytější pastelo-
vé barvy, naopak je-li nábytek tmavý, 
pokoj rozjasníme světlými barvami.

Myslete na dva prostory, které by 
měl každý dětský pokojíček předsta-
vovat – spací prostor, a druhý prostor 
pro hraní. Jiné potřeby má samozřej-
mě čerstvě narozené miminko, jiné 
čtyřletý prcek a jiné desetiletá sleč-
na. Dětem se všeobecně lépe usí-
ná v zatemněné místnosti. Některé 
vyžaduje tlumené světlo lampičky, 
jiné pootevřené dveře, nebo záplavu 
hvězdiček, měsíc a ovečky na stěně 
nebo na stropě, které ve tmě svítí. 

 -lm-

Při stavbě mysleme na děti

Vědět a správně se rozhodnout
Je to již více než 15 let, kdy se objevily naše 

první šikmé střechy na panelových domech, 
jako nový způsob opravy nefunkčních plochých 
střech.

Při prvních realizacích jsme se potýkali s 
nedůvěrou zákazníků, spojenou s vyšší 
pořizovací cenou ve srovnání se zná-
mými způsoby oprav plochých 
střech.

Dnes je situace diametrál-
ně jiná. Opravy pomocí 
šikmých střech, s malým 
sklonem a lehkou kryti-
nou (od roku 2002 systém označován RpSt), 
jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších a 
nejefektivnějších způsobů oprav. Mezi jeho nej-
větší výhody patří životnost, kontrolovatel-
nost a minimální údržba během celého pro-
vozu.

K ucelení pohledu a k vytvoření vlastního 
názoru na tento způsob opravy plochých střech 
jsme Vám v loňském roce nabídli prohlídky 
rozestavěných staveb v Jihlavě, na Kopci 26 a na 

ulici Vančurova 1,2.

Podobně i v tomto roce bychom 
Vás chtěli pozvat na letos dokon-

čené stavby v Jihlavě (Březino-
va ul.14 - kontakt p. Vaňko-

vá, tel. 737 749 595, ul. U 
hřbitova 36 - 40 - kontakt 
p. Hlávková, tel.732 483 
569).

V jarních měsících příštího roku bychom Vám 
rádi nabídli možnost prohlídky právě realizo-
vaného zastřešení na bytovém domě v Jihlavě, 
Na kopci 4 - 8 v rámci „DNE OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ“, jehož termín upřesníme na níže uve-
deném tel. čísle.

Jako největší realizátor šikmých střech na 
panelových domech v České republice a na Slo-
vensku se bohužel stále setkáváme s domy, kde 
již proběhla oprava střechy „novou plochou 
střechou“ bez možnosti srovnání s progresiv-
ním šikmým přestřešením.

Cílem tohoto článku a eventuálních prohlídek 
systému RPSt je proto poskytnout majitelům 
domů takové informace, aby se správně rozhod-
li a v budoucnu svého rozhodnutí nemuseli lito-
vat.      (PI-j12-stD)
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Kontakty pro prohlídky:
Ing. Menšík

mob. 603 163 177



Vyšší odborná škola zdravotnická
a t dní odborná škola  r o

- Vyšší odborná škola zdravotnická 
  a t dní odborná škola  r o

Znojemská 76, 586 01 Jihlava
tel.: 567 306 261, gsm: 739 387 973
farmeko@farmeko.cz

 pro žáky s ukončeným základním vzděláním nabízíme atraktivní  
 čtyřleté obory s maturitou:

 16-01-M/01 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 (školní vzdělávací program: Monitorování a ochrana životního prostředí) 
 53-43-M/01 LABORATORNÍ ASISTENT

 pro studenty s ukončeným středoškolským vzděláním nabízíme  
 tříletý vzdělávací program ukončený absolutoriem  
 (absolventi získají titul DiS.):

 53-43-N/11 DIPLOMOVANÝ 
         FARMACEUTICKÝ ASISTENT

 pro zájemce z řad veřejnosti nabízíme  
 rekvalifikační kurzy kosmetiky:

 KOSMETICKÉ SLUŽBY
 (akreditováno MŠMT, možnost samostatného podnikání)

Dny otevřených dveří a další info na: www.farmeko.cz
Prohlídku školy umožníme kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

j12-triD

TRIVIS - SŠ veřejnoprávní a VOŠ bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 68, Jihlava, tel. 724 708 011 nebo 724 829 374, e-mail: jihlava@trivis.cz

Školství STRANA 16

Úspěšná celorepubliková soutěž 
Navrhni projekt, kterou už třetím 
rokem pořádá Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj pro středoškoláky a jejich 
pedagogy, pokračuje do 31. listopadu. 
Vyhrát můžete tablety, elektronické 
čtečky, ultrabooky, nebo jinou ze zají-
mavých cen. Úkolem studentů je, aby 
se rozhlédli po svém okolí a zamysleli 
se, jak a k čemu by se dala v jejich okolí 
využít podpora z evropských fondů. 

(Pokračování na str. 17)

Navrhni projekt 
a vyhraj skvělé ceny
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Atraktivní prostře-
dí  Zetor Gallery, při-
pomínající tradiční 
výrobky této světozná-
mé značky,  se stalo ve 
středu 12. listopadu 
důstojným místem 
pro vyhlášení výsled-
ků prvního ročníku soutěže DOPORUČENO 
ZAMĚSTNAVATELI. Pořadí ovlivňují samy fi r-
my za použití koefi cientu odvozeného od počtu 
zaměstnanců,  a ocenění  je tak pečetí kvality s 
potvrzením od významných zaměstnavatelů, že 
absolventům těchto škol nabídnou zaměstná-
ní s větší pravděpodobností. Na hodnocení se v 
obou regionech podílela většina předních fi rem 
v čele se společnostmi  Gumotex, FEI, Penam, 
Motorpal a dalšími. Střední školy jsou vyhlašová-
ny na úrovni krajů, fakulty vysokých škol potom 
celostátně v rámci ČR. „ Nejdříve jsme netušili, o 
jaké ocenění jde,“ prozradil  nám statutární ZŘ ze 
Střední školy průmyslové, technické a automo-
bilní Jihlava Josef Váca a dodal, že níže uvedené 
pořadí tak trochu neodpovídá původnímu hla-
sování. „Hlasy zaměstnavatelů dostaly na 2. místo 
SŠT Jihlava a na 3. místo SPŠ z Jihlavy. Až na naše 
upozornění, že jsme již sloučeni do jednoho sub-
jektu ještě z automobilní školou, organizátoři naše 
body sečetli, ale na první místo to nestačilo,“ usmí-
vá se Váca. Takto se totiž na třetí místo posunu-

Přední zaměstnavatelé z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina 
vybrali v hlasování nejlepší střední školy v obou regionech

la SPŠ a SOU z Pelhřimova. „Ředitel Hlaváček 
nám hodně děkoval,“ říká Váca a potvrzuje i fakt, 
že diskuze mezi nejlépe hodnocenými školami 
a předními zaměstnavateli se stala dobrou pří-
ležitostí k výměně názorů na úroveň spolupráce 
mezi školou a fi rmou i pro řadu vzkazů státu a 
zřizovatelům škol na úrovni kraje ke stále nedo-
konalému vzdělávacímu systému, což je zároveň 

jeden z cílů celého projektu.
Pořadí středních škol pro rok 2014
v Jihomoravském kraji:   
1. Integrovaná střední škola automobilní, Brno
2. Střední škola strojírenská a elektrotechnická, 
Brno
3. Střední průmyslová škola chemická, Brno

Pořadí středních škol pro rok 2014 
v kraji Vysočina:   
1. Střední průmyslová škola Třebíč
2. Střední škola průmyslová, technická a auto-
mobilní Jihlava
3. Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště Pelhřimov

„Organizátorem a vyhlašovatelem ocenění je 
Klub zaměstnavatelů ve spolupráci s webem Kam-
pomaturite.cz.,“ říká ředitel SŠ PTA Jihlava Miro-
slav Vítů, „a ten chce v soutěži pokračovat i v příš-
tích letech. To je pro naši činnost v oblasti spolupráce 
s fi rmami nejen našeho regionu motivující. Navíc 
letošní výsledky v našem kraji ukazují na kvalitu 
a dobrou práci technických center.“ Ředitel Klubu 
zaměstnavatelů Pavel Hulák k prvnímu ročníku 
doplňuje: „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVA-
TELI je nejen značka, která pomůže uchazečům o 
studium a jejich rodičům v orientaci, kde získat kva-
litní vzdělání s vysokou pravděpodobností dobrého 
zaměstnání, ale také projektem podporujícím ori-
entaci na správné obory a přispívajícím ke zlepšení 
komunikace mezi školami, jejich zřizovateli a fi r-
mami, kterým stále chybí vhodní kandidáti na celou 
řadu profesí. Připravena je také výměna zkušeností, 
ale i praktické zapojení odborníků z fi rem do výuky, 
či nahlédnutí pracovníků škol, nebo samotných stu-
dentů a učňů do výroby“. (PI-j12-sps)

13. 12. 2014, 17. 1. 2015 ( 8–16) a 19. 2. 2015 (12–18)

Navrhni projekt a vyhraj skvělé ceny
(Dokončení ze str. 16)

Toto téma projektu studenti pak upraví podle 
aktuálních oblastí podpory nového programové-
ho období 2014-2020. Na projektování nezůsta-
nou sami - připraveni pomoci jsou koordinátoři 
krajských Eurocenter, kteří poradí s výběrem ope-
račního programu a nabídnou pravidelné konzul-
tace projektů po celou dobu soutěže. 

Novinkou letošního ročníku je originální komiks 

a návodný manuál. Zapojit se mohou všichni stu-
denti a pedagogové středních škol bez ohledu na 
obor studia či zaměření školy. Projekty mohou 
soutěžící zasílat e-mailem do kanceláří Eurocen-
ter do konce listopadu. Ti nejlepší v prosinci změ-
ří síly v regionálních kolech před zástupci regi-
onálních rad. Soutěž vyvrcholí lednovým fi nále, 
ve kterém porota zvolí tři nejlepší projekty z celé 
ČR. Osvědčený koncept soutěže pro středoškolá-

ky seznamuje hráče s problematikou projektové-
ho řízení a s fondy EU.

Pravidla a podrobné informace o soutěži nalez-
nete na webových stránkách www.navrhniprojekt.
cz. Další informace můžete získat v Eurocentrech, 
nebo na bezplatné telefonní lince Eurofon 800 
200 200 nebo na webu www.strukturalni-fondy.
cz, kde je pro uživatele zprovozněn interaktivní 
chat. -tz-



Ke společné diskusi o spolupráci za 
účelem podpory technických oborů 
se sešli 6. listopadu v moderních pro-
storách VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou 
zástupci základních a středních škol 
se zástupci fi rem žďárského okresu. 
Podobné akce se konaly ve všech okre-
sech Kraje Vysočina v rámci projektu 
Okna technickým oborům dokořán, 
jehož realizátorem je Krajská hospodář-
ská komora Kraje Vysočina a partnerem 
Vysočina Education.  

Všichni zúčastnění se vzájemně infor-
movali o tom, co pro danou věc dělají, 
co se osvědčilo a je třeba zachovat a nao-
pak, co příliš nefunguje a kde se objevily 
problémy. Jana Fialová, radní pro oblast 
školství, mládeže a sportu Kraje Vyso-
čina, promluvila v úvodu o důležitosti 
odborného vzdělávání a podpoře tech-
nických oborů v Kraji Vysočina. 

Ředitel VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, 
Jaroslav Kletečka, představil aktivity 
školy směrem k fi rmám i základním ško-

lám. Škola úzce spolupracuje například 
s fi rmami Žďas, a.s., Hett ich ČR, a.s., 
Tokoz, a.s., ve kterých žáci vykonávají 
odborné praxe a stáže (mnohdy i zahra-
niční), společně s fi rmami se podílí na 
vytváření obsahu Atlasu školství, pořá-
dají společně dny otevřených dveří na 
škole s cílem ukázat perspektivu budou-
cího uplatnění absolventů, účastní se 
společně Festivalu vzdělávání, fi rmy 
umožňují učitelům odborného výcviku 
„udržet krok“ s moderní výrobou a pro-
vozem ve fi rmách a naopak škola umož-
ňuje fi rmám využití nejmodernějších 
zařízení a učeben, nabízí vzdělávání pro 
zaměstnance fi rem atd. 

Pro základní školy nabízí střední ško-
la využití vybavených dílen a odbornou 
pomoc učitelů pro technicky zaměřené 
kroužky a pro pracovní vyučování, nabí-
zí k využití kanceláře fi ktivních fi rem, ve 
kterých si žáci mohou zahrát na podni-
katele… 

Podle vyjádření ředitele Vysočina Edu-
cation, Romana Křivánka, se zástupci 
fi rem shodli na tom, že je na trhu práce 
stále nedostatek kvalitních kvalifi kova-
ných pracovních sil a že je třeba společně 
zabránit jejich odlivu z regionu. „Za tím-
to účelem chystají společnou akci, v rámci 
které budou žďárské fi rmy otevřeny dětem, 
jejich rodičům i celé veřejnosti a která bude 
doprovázena dalšími zajímavými akcemi 
pro veřejnost se slavnostním večerním vyvr-
cholením“, řekl Křivánek.  (PI-j12-vyeD)

Spolupráce fi rem, základních 
a středních škol na Žďársku funguje
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Léto 2015 v prodeji
až 20 %* sleva

při včasné rezervaci

 Dítě zdarma**

nebo jen za 1000 Kč

u vybraných zájezdů

až 25 %** sleva
pro seniory

* Ze základní ceny, platí pro členy Clubu Čedok v kategorii VIP, ostatní klienti čerpají slevu až 18 %. Podmínky viz www.cedok.cz.
** Platí pro vybrané zájezdy ze základní ceny. Podmínky viz www.cedok.cz.
*** Při složení snížené zálohy se snižuje sleva za včasný nákup o 2 %. Podmínky viz www.cedok.cz.

parkování u letiště

zdarma

Snížená záloha

u pobytových leteckých zájezdů
1500 Kč ***

CK ČEDOK Jihlava, Masarykovo nám. 26, 596 01 Jihlava
tel.: 567 310 789

CK ČEDOK Žďár nad Sázavou, Náměstí Republiky 292
591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 623 648

Slavnostní vánoční výzdobu v do-
mu či bytu tvoří mnoho drobností, z 
nichž si můžete mnohé sami vyrobit. 
Často k tomu stačí to, co máte doma, 
nebo levné drobné doplňky, které 
vhodně použijete. Větší peníz inves-
tujte pouze do jediné dominanty, kte-
rá na sebe strhne většinu pozornosti, 
a zbytek výzdoby si utvořte sami za 
pomoci drobných doplňků. Efekt bu-

de skvělý a náklady nízké
Výbornou a snadno dostupnou de-

korací vašich oken je například řetěz 
z chvojových větviček, šišek a doma 
vystříhaných papírových vloček. Vy-
padá krásně za denního i nočního 
světla. Stejně si můžete ozdobit chvo-
jí ve váze. Pokud si pořídíte bílý chvo-
jový adventní věnec, vše Vám pak bu-
de krásně ladit.

Dalším vtipným doplňkem zdarma 
můžou být malé lucerničky na svíčku 
vyrobené ze skleniček od kompotu a 
ozdobené drobnými vločkami.

Na venkovní terase se bude krásně 
vyjímat živý stromeček, který ozdo-
bíte jakýmikoli doplňky v nápadněj-
ších barvách (nejlépe červené, která 
vynikne, pokud stromeček zasněží). 

 -lm-

Tipy na vánoční výzdobu



Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava, zveřejňuje záměry 
STRANA 20 Aktuality NJR – PROSINEC 2014

Nabídka na prodej volných bytových jednotek výběrovým řízením bude rozšířena, termín výběrového řízení bude upřesněn 
a bližší informace bude možné získat na tel. 567 167 278 či přímo 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.

Výběrovým řízením formou dražby 
dne 3. 12. 2014 s uzávěrkou žádostí 

dne 1. 12. 2014 (v 1700 hod.)
pronajmout nebytové prostory v 1. NP domů  

v Jihlavě:
Komenského 18• , 62,10 m2, býv. prodejna cho-

vat. potřeb, minimální roční nájemné 117.183 Kč
Masarykovo nám. 23• , 84 m2, býv. prodejna 

sport. vybav., min. roční nájemné 117.600 Kč
Matky Boží 31• , 12,27 m2, býv. prodej zmrzliny, 

min. roční nájemné 25.239 Kč
prodat volné bytové jednotky  v domě U Hlav-

ního nádraží 11 v Jihlavě
č. 2355/1 v 1. NP, 1+1, 33,00 m• 2, minimální 

kupní cena činí 300.000 Kč 
č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m• 2, minimální 

kupní cena činí 300.000 Kč
prodat nemovité věci v k.ú. Antonínův  

Důl, a to pozemek p.č. 63 – zastavěná plo-
cha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2 
v Červeném Kříži, a pozemek p.č. 64/1 – za-
hrada dle v katastru nemovitostí dosud neza-
psaného geometrického plánu č. 371-11/2012, 
energetická náročnost budovy dle PENB: F, 
346 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena činí 
2.000.000 Kč

Výběrovým řízením formou dražby 
prodat nemovité věci: 
pozemek st. p.č. 25 – zastavěná plocha a nádvo-• 

ří v k.ú. Rounek, obec Vyskytná nad Jihlavou, se 
stavbou č.p. 39 (hájenka Rounek, pronajatá) a 
pozemek p.č. 853 – zahrada dle v katastru nemo-
vitostí dosud nezapsaného geometrického plánu 
č. 345-9/2014 ze dne 3. 3. 2014 pro k.ú. Rounek, 
energetická náročnost budovy dle PENB: G, 579 
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena činí celkem 
1.500.000 Kč

pozemek p.č. 120 – zastavěná plocha a ná-• 
dvoří v k.ú. Jihlava s budovou č.p. 83 v Jihlavě, 
ul. U Mincovny or.č. 8 (budova býv. síd-
la Okresní vojenské správy, volná, nepronají-
maná), jedná se o dům se třemi nadzemními 
podlažími, částečně podsklepený, energetic-
ká náročnost budovy dle PENB: F, 256 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena činí celkem 
5.000.000 Kč

pozemek p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří • 
v k.ú. Jihlava s budovou č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Min-
covny or.č. 6 (budova býv. sídla Okresní vojenské 
správy, volná, nepronajímaná), jedná se o dům, který 
je nemovitou kulturní památkou, se čtyřmi nadzem-
ními podlažími, částečně podsklepený, energetická 
náročnost budovy dle PENB: F, 256 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena činí celkem 4.000.000 Kč

pozemek p.č. 5158 – zastavěná plocha a nádvoří • 
v k.ú. Jihlava s objektem k bydlení č.p. 2353 v Jihlavě, 
ul. U Hlavního nádraží or.č. 7 a id. ½ navazujícího 
pozemku p.č. 5160 – ostat. pl., ostatní komunikace 
v k.ú. Jihlava, jde o bytový dům v řadové zástavbě by-
tových domů, v domě jsou 4 volné byty (3x 2+1, 1x 
1+1), dům je dvoupodlažní, plně podsklepený, s jed-
nou podkrovní místností, energetická náročnost bu-
dovy dle PENB: G, 254 kWh/(m2.rok), minimální 
kupní cena činí celkem 1.890.000 Kč

pozemky•  v k.ú. Antonínův Důl p.č. 62/1, po-
zemek dle v KN dosud nezapsaného GPL č. 371-
11/2012 pro k.ú. Antonínův Důl p.č. 64/3 a dále 
navazující pozemek p.č. 379/1 v k.ú. Pávov, 
celková výměra pozemků činí 1.090 m2, minimál-
ní kupní cena pozemků činí 820.000 Kč

pozemek p.č. 186/6 v k.ú. Vysoká u Jihlavy•  o 
výměře 5.132 m2, ovocný sad, pozemek se nachá-
zí na okraji obce Vysoká po pravé straně příjezdové 

komunikace ve směru od Jihlavy, je možné jej využít 
k realizaci individuální bytové výstavby při splnění 
podmínek úřadu územního plánování, v současné 
době je pozemek využíván k zemědělskému obhos-
podařování na základě uzavřené nájemní smlouvy, 
minimální kupní cena pozemku činí 3.900.000 Kč

pozemek p.č. 94/27 v k.ú. Zborná•  o výměře 
1.795 m2, pozemek se nachází v obci Zborná po-
blíž parkoviště pro lyžaře na protilehlé straně sjez-
dovky Šacberk, pozemek je zastavitelný a lze ho 
tedy využít pro výstavbu rodinného domu, mini-
mální kupní cena pozemku činí 2.692.500 Kč

prodat volné bytové jednotky: 
č. 2087/3 v 1. NP domu • Mahlerova 31 v Jih-

lavě, 2+1, 59,80 m2, energetická náročnost dle 
PENB: E, 523 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena 710.000 Kč

v domě • Třebízského 22 v Jihlavě:
č. 197/1 v 1. NP, 1+1, 34,50 m 2, energetická 

náročnost dle PENB: G, 1020 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena 390.000 Kč

č. 197/4 v 1. NP, 1+1, 34,70 m 2, energetická 
náročnost dle PENB: F, 548 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena 590.000 Kč

č. 197/9 ve 3. NP, 1+1, 33,20 m 2, energetic-
ká náročnost dle PENB: G, 646 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena 480.000 Kč

č. 197/11 ve 3. NP, 1+1, 37,50 m 2, energetic-
ká náročnost dle PENB: G, 528 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena 410.000 Kč
č. 5060/2 v 1. NP domu • Sokolovská 141a 

v Jihlavě, 1+1, 30,50 m2, energetická náročnost 
dle PENB: F, 745 kWh/(m2.rok), minimální kup-
ní cena 495.000 Kč

č. 3440/3 ve 2. NP domu • Pod Rozhlednou 19 
v Jihlavě, 2+1, 57,10 m2, energetická náročnost 
dle PENB: E, 418 kWh/(m2.rok), minimální kup-
ní cena po slevě 540.000 Kč

v domě • Jarní 11, 13, 15, 17 v Jihlavě, energetická 
náročnost budovy dle PENB: E, 234 kWh/(m2 rok):

č. 392/6, 3. NP bytové sekce Jarní 11, 2+1,  
50,69 m2, minimální kupní cena 600.000 Kč

č. 394/4, 2. NP bytové sekce Jarní 15, 3+1,  
67,12 m2, minimální kupní cena 680.000 Kč
v domě • Jarní 24, 26, 28, 30 v Jihlavě, energetická 

náročnost budovy dle PENB: C, 134 kWh/(m2.rok):
č. 382/2, 1. NP bytové sekce Jarní 26, 1+1,  

30,90 m2, minimální kupní cena 420.000 Kč
č. 382/12, 4. NP bytové sekce Jarní 26, 3+1,  

72,80 m2, minimální kupní cena 810.000 Kč
č. 217/5 ve 2. NP domu • Antonínův Důl 216, 

217, 3+1, 72,00 m2, energetická náročnost budo-
vy dle PENB: E, 208 kWh/(m2.rok), minimální 
kupní cena 780.000 Kč

v domě • Benešova 17 v Jihlavě:
č. 1254/3, 2. NP, 1+1, 32,40 m 2, energetická 

náročnost budovy dle PENB: F, 351 kWh/(m2.
rok), minimální kupní cena 390.000 Kč

č. 1254/4 a 1254/7, bytová jednotka č.  
1254/4, 4+1 ve 2. NP, 129,20 m2, energetic-
ká náročnost dle PENB: E, 240 kWh/(m2.
rok), bytová jednotka č. 1254/7, 4+1 ve 3. NP, 
137,30 m2, energetická náročnost dle PENB: G, 
394 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena činí 
celkem 2.520.000 Kč
č. 618/5 ve 3. NP domu • Lazebnická 17 v Jih-

lavě, 1+1, 49,40 m2, energetická náročnost dle 
PENB: F, 411 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena 680.000 Kč

č. 56/2 ve 2. NP domu • Brněnská 5 v Jihlavě, 
2+1, 93,70 m2, energetická náročnost budovy dle 
PENB: E, 622 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena 845.000 Kč

č. 1093/1 v 1. NP domu • Kosmákova 1 v Jih-
lavě, 2+1, 52,30 m2, energetická náročnost dle 
PENB: E, 378 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena 610.000 Kč



Kde si o svátcích pochutnáme... STRANA 21

Restaurace Honoria, vzdálená pouhých 15 min 
autem z Jihlavy, pro Vás připravila povánoční 
4chodové Štěpánské menu. 

Tuto speciální gurmánskou nabídku si můžete 
vychutnat při svíčkách v romantické atmosféře zá-
mecké restaurace či jako slavnostní oběd s rodinou 
nebo přáteli. Využijte povánoční čas a zpříjemněte 
si chvíle se svými blízkými při společném hodování. 
Nabídka je platná od 26. - 30.12. 2014.

 Na čem si můžete pochutnat? 
Předkrm: Staročeský Kuba s restovanými hříbky 

ze zámeckého parku
Polévka: Pikantní račí polévka s česnekem a zá-

zvorem, opečený toast
Hlavní chod: Pečené husí prso s jemným jablko-

vým pyré, domácími lokši a červeným zelím
Dezert: Pošírovaná hruška s vanilkovou omáč-

kou s ořechy, skořicová zmrzlina
j12-chatD

 Kde se restaurace nachází?
Chateau Herálec 

Boutique Hotel & Spa by L´OCCITANE 
*****

Herálec 1, 582 55 HERÁLEC
Tel: 569 669 111, 734 822 640

e-mail: reception@chateauheralec.com
www.chateauheralec.com

Chateau Herálec
Zámecká 
restaurace Honoria

Domácí kuchyně
a rodinná atmosféra již 13 let

Restaurant Tři Věžičky Vám nabízí klasickou českou 
kuchyni doplněnou sezónními specialitami. V jídelním 
lístku nechybí ani pokrmy z čerstvých ryb. Každý všední 
den vaří polední menu a je k dispozici široký výběr hoto-
vých jídel. Nezapomínají ani na děti s dětským lístkem, 
novým hracím koutkem a přebalovacím pultem.

Vánoční otevírací doba:
23.12. 2014  10 – 16 h
24.12. 2014  zavřeno
25.12. 2014  zavřeno
26.12. 2014  11 – 22 h
27.12. 2014 11 – 22 h
28.12. 2014 11 – 22 h
29.12. 2014 11 – 22 h
30.12. 2014 11 – 22 h
31.12. 2014  zavřeno
     1.1. 2015  12 – 22 h

j12-tvD

Restaurant
Tři Věžičky

 Kde se restaurace
nachází?

Střítež u Jihlavy 11 
(po dálničním

přivaděči na Havlíčkův Brod)
www.trivezicky.cz
tel. 567 217 581

Přijďte si pochutnat na pravé české kuchyni z čertsvých 
surovin bez umělých dochucovadel.

Jsme útulný hostinec, který se nachází v Nových Dom-
kách. Soustředíme se zde na tradiční českou kuchyni, která 
je stále vyhledávanou a velmi oblíbenou.

Můžete zde využít kuřácké a nekuřácké prostory a poled-
ní menu, které se skládá ze dvou jídel z výhradně čerstvých 
surovin, ve kterých se nevyskytují žádná barviva, glutamá-
ty a umělá dochucovadla.

Dále se specializujeme na rozvoz obědů do malých pod-
niků a domácností.

Možnost pořádání svatebních hostin, fi remních a rodin-
ných oslav.

Pokud se chcete pobavit a zajít do příjemné společnosti 
s živou kapelou různých žánrů (country, bigbeat), pak jste 
u nás správně.

Info akcí na našich stránkách.
Proto neváhejte a přijd’te se naladit veselou letní atmo-

sférou se skvělou zábavou.
 Na čem si můžete pochutnat? 

Česká domácí klasika
j12-hjeD

Hostinec Na Jelitě

 Kde se restaurace
nachází?

Nové Domky 146
Velký Beranov 588 21
Tel.:+420 605 816 650

www.hostinecnajelite.cz
hostinecnajelite@email.cz

Nakoupili jste na letošní Vánoce 
tolik jídla, že už předem víte, že ho 
nemáte šanci sníst? Máme pro vás 
tipy, jak uchovat vánoční potraviny 
tak, aby se rychle nezkazily.

Potraviny, které nemáte šanci 
sníst, vložte raději do mrazáku, do-
kud jsou čerstvé. Vždy vyměňte ku-
povaný obal za igelitový popsaný 
sáček a vložte je do mrazáku co nej-
níže, protože dle zákonů fyziky je 
tam i nejnižší teplota. 

Pozor, do mrazáku nepatří bram-
borový salát! Základní radou je ku-
povat kvalitní a čerstvé potraviny, 
u kapra to platí dvojnásob. Pokud 
kapra chcete v lednici uschovat do 
druhého dne, vykuchejte ho, očistě-
te, zabalte do navlhčeného ubrous-
ku a dejte do ledničky. Maso můžete 
samozřejmě zmrazit, ovšem počítej-
te, že se tím částečně 

V případě, že už jste kapra usma-
žili, vložte vystydlé filety do plasto-
vé krabičky s víčkem a ventilačním 
otvorem a nechte je v lednici – opět 
nejvýše dva dny. 

Co se týče bramborového salátu, 
jehož významnou součástí je majo-
néza ze syrových vajec, i zde musí-
te s konzumací chvátat. Možná vás 

upozornění odborníků překvapí, 
ale pokud jste přidávali tu domá-
cí, neměli byste s konzumací otálet 
déle než 24 hodin. V případě kupo-
vané majonézy můžete salát v led-
nici uchovat maximálně do druhého 
dne, pak už hrozí riziko, že se syro-
vá vejce na vzduchu zkazí.

Milujete klobásu a tvrdé salámy? 
Pokud je nebudete skladovat v led-
nici (vlhko nemají rády), je trvanli-
vost takových výrobků takřka ne-
omezená. Jen po nakrojení salám 
rychleji vysychá a tvrdne. 

Uvařené i syrové kuřecí maso vám 
v lednici vydrží obvykle dva dny, 
větší kusy syrového vepřového či 
hovězího tři dny. Jak je to ale s vin-
nou klobásou?

 Jedná se o masný polotovar urče-
ný k dalšímu zpracování, nikoliv k 
přímé konzumaci, většinou se nut-
ná spotřeba uvádí do 24 nebo 48 
hodin. 

Vždy záleží na doporučení výrob-
ce a hygienických podmínkách skla-
dování. Maso nesnese příliš dlouhé 
skladování, ideální jsou maximálně 
dva dny.    

Pokud to letos o Vánocích trochu 
přeženete s topením, může se stát, 

Jak správně uchovávat vánoční jídla
že si čokoládové figurky ze stromeč-
ku nevychutnáte tak, jako loni. 
Čokoláda totiž mění své vlastnos-

ti při teplotě 25 stupňů, může se 
deformovat a na povrchu lze obje-
vit šedé skvrny. Ty sice nejsou zdra-
votně závadné, ale snižují vizuální 
i chuťový požitek. Na znehodnoce-
nou čokoládu se připravte, i pokud 
jste ji přenášeli z mrazu do tepla.

K Vánocům tradičně patří i oříšky. 
Dejte ovšem pozor, abyste je neskla-
dovali ve vlhkém prostředí. Mohly 
by chytit plísně! 

Ořechy také doma neskladujte pří-
liš dlouho – obsahují nenasycené 
mastné kyseliny, které mohou pod-
lehnout oxidaci, pak ořech zežluk-
ne. -lm-

j12-utcD

BISTRO A CAFE U TŘÍ ČEPIC

 Kde se restaurace
nachází?

Jihlava, Žižkova 15 
– Dělnický dům 
586 01   Jihlava 

telefon: 607 589 683 
e-mail: bukacek@zabuk.cz

vás zve do nové kavárny 

stávající bistro jsme rozšířili 
o útulnou kavárnu 

stále si u nás můžete dát 
snídani, svačinku a oběd

vše vždy z čerstvých surovin 
a bez použití umělých 

dochucovadel a polotovarů

nově upravená provozní doba 
po – pá 7 – 19 hod., 

so 13 – 19 hod. ale i déle
Přijďte si v předvánočním, ale i všedním 

shonu posedět a dát dobrou kávu
TĚŠÍME SE NA VÁS 

každý den bezlepkové a vegetariánské jídlo
 sezónní kuchyně

 každou středu, čtvrtek a pátek čerstvé sushi 
domácí  koláče a dobroty výhradně 

u nás upečené a to i bezlepkové
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Projekt s názvem Zlepšení pod-
mínek pro výuku a praktických 
dovedností žáků základních škol 
města Jihlavy, registrační číslo 
CZ.1.07/1.1.36/02.0016, OPVK 
je fi nancován z  Evropského sociál-
ního fondu a státního rozpočtu ČR. 

Jeho řešitelem je Statutární město 
Jihlava a partnerem pro řešení od-
borné a lektorské činnosti je Společ-
nost pro kvalitu školy, o. s., z Ostravy. 
Do projektu je zapojeno celkem 10 
základních škol města Jihlavy.

Projekt byl zahájen v dubnu loň-
ského roku a jeho realizace bude 
ukončena v prosinci 2014. 

Cílem projektu je posílení pozitiv-
ního přístupu žáků základních škol 
k aktivnímu učení v oblasti přírod-
ních věd. Žáci především druhého 
stupně se setkávají s inovativní výu-
kou v předmětech přírodopis, fyzika 
a chemie, a v oblasti environmen-
tální výchovy.

Projekt je také zaměřen na podporu 
edukace pedagogických pracovníků, 
kteří se prostřednictvím sedmi pra-
covních setkání v průběhu projektu 
scházeli s lektorským týmem a učili 
se pracovat s novým měřicím zaříze-
ním EdLab (www.edlab.cz), s čidly a 
s robotem Lego Mindstorm NXT. 

Učitelé při zavádění inovované 
výuky využívají připravené meto-

V Jihlavě podporují rozvoj přírodních věd na ZŠ
Více informací 

o projektu naleznete na 
www.kvalitaskoly.cz/jihlava 

dické materiály a experimenty a kon-
zultují s odborníky možnosti imple-
mentace nových metod do výuky. 
Další materiály sami vytvářeli.

Mgr. Zdeněk Nosek, ředitel zá-
kladní školy Demlova, Jihlava se  vy-
jádřil k  projektu:

„Pro žáky znamená výuka s ICT za-
řízením zvýšení motivace, seznámení 
se se zajímavými experimenty, jde o 
netradiční formu výuky i v předmětech, 
kde není zaujetí žáků mnohdy běžné, 
např. ve fyzice. 

Pro učitele, kteří dlouhodobě pracují 
s technikou, byla výuka bez problémů, 
nemuseli se vše učit od začátku, rozší-
řily se jejich znalosti a dovednosti.“

Společné komunikační prostředí 
pro zapojené školy i širokou veřej-
nost představuje vytvořená multime-
diální knihovna, která je dostupná 
na adrese knihovna.kvalitaskoly.cz/
vzdelavaciobjekty_jihlava. Jejím 
hlavním úkolem je vytvořit maxi-
mální odbornou i metodickou pod-
poru všem účastníkům projektu. 

Najdete zde veškeré materiály vy-
tvořené autory a materiály pedago-
gických pracovníků, jejichž posláním 
je nabídnout zapojeným učitelům i 
široké veřejnosti návod k praktickým 
aktivitám v rámci jednotlivých pří-
rodovědných předmětů, tzn. fyziky, 
chemie, přírodopisu a environmen-
tální výchovy.

Čtyřem desítkám koordinátorů a 
pedagogů inovátorů se na školách 
podařilo zapojit do procesu imple-
mentace inovativních přístupů ve 
výuce přírodovědných předmětů 
téměř tisícovku žáků. Praktická mě-
ření, řešení reálných experimentů z 
každodenního života, důsledné pro-
pojení teorie a praxe – to vše jsme 
zaznamenali v hodinách přírodověd-
ných předmětů. Zda se budou žáci 
jihlavských škol tyto předměty učit 
s větším zájmem a lepšími výsledky, 
to ukáže teprve budoucnost. Jisté 
však je, že se pomalu končící projekt 
pokusil ukázat jednu z cest, která 
může vést k pozitivním výsledkům 
ve výuce a podpořit propojení školy 
se životem.

Mgr. Marie Habrová, ředitelka zá-
kladní školy Křížová, Jihlava uvedla:

„Jednoznačně vnímám tento druh 
výuky jako pozitivní trend, praktické 
znalosti a pokusy jsou důležitou sou-
částí výuky, v naukových předmětech 
se orientujeme na probuzení zájmu 
žáků nejen teoretickými znalostmi, ale 

i prakticky. Žáci si tak dokáží předsta-
vit uplatnitelnost získaných vědomostí 
v běžném životě.“  -tk-

Zapsaný spolek Nebojte se poli-
cie zahajuje od ledna 2015 již třetí 
ročník Policejní akademie pro se-
niory. 

Formou 24 seminářů budeme se-
niory upozorňovat na nejrůznější 
rizika jejich ohrožení, a to i s dopo-
ručením, jak riziko ohrožení mini-
malizovat, případně jak se protipráv-
nímu jednání přímo bránit. 

Mezi nejzajímavější témata bude 
v následujícím ročníku určitě opět 
patřit ochrana před nejrůznějšími 
typy podvodníků, ochrana zdraví a 
majetku. 

Budeme reagovat i na nové formy 
trestné činnosti, kterými jsou v sou-
časné době senioři ohrožováni. 

Proto budou do připraveného pro-
jektu nově zařazena zejména témata 
související s kyberkriminalitou a fi -
nanční gramotnost. 

Budeme pokračovat i ve velmi ob-
líbeném nacvičování základních 
prvků sebeobrany v tělocvičně. 
Navíc, pro určité zpestření běžné 
výuky, pak připravujeme zájezd do 
Policejního muzea v Praze. 

Během letošního ročníku se velmi 
osvědčilo, že byl projekt rozdělen na 
dvě pololetí a probíhal celý rok. 

Tato dobrá zkušenost bude využita 
i v roce 2015. 

Tak jako v předchozích ročnících, 

bude účastníkům akademie poskyt-
nuta bezplatná právní a organizační 
pomoc při řešení jejich svízelných 
životních situací. 

Vzhledem k obměně jednotlivých 
témat se k účasti mohou přihlásit i 
účastníci předchozích ročníků, ale 
hlavně bychom mezi námi rádi přiví-
tali i nové seniory, kteří se zatím ob-
dobných akcí nezúčastnili. 

 
Kdo se může přihlásit: 
senior z Jihlavy, starší 60 let.
Jak se může přihlásit: 
telefonicky: 
na tel. čísle 724 954 926
emailem: 

nebojtesepolicie@seznam.cz
Začátek akademie: 
středa 14. ledna 2015, od 16 hodin.
Místo zahájení: 
budova B, místnost 3.16, v sídle 

Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
Jihlava, Žižkova 57.

Účastnický poplatek: 
100,- Kč za obě pololetí.
Upozornění: 
Z důvodu kapacitních možností 

posluchárny je počet účastníků ome-
zen pouze na 75 osob. 

Další semináře:  vždy ve středu  
od 16 hodin, a to jednou za čtrnáct 
dní. Antonín Křoustek,

Spolek Nebojte se policie

Pozvánka na třetí ročník 
Policejní akademie pro seniory
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18. ročník Mezinárodního fes-
tivalu dokumentárních fi lmů 
Ji.hlava skončil, a opět se stal 
nejen jihlavskou, ale i meziná-
rodní atrakcí.

„Letošní ročník byl unikátní v mnoha 
ohledech. Výjimečný program doprovo-
dily desítky vzácných hostů, následo-
vané tisíci a tisíci diváků. Zaznamenali 
jsme divácký rekord a doslova narazili 
na hranice kapacit festivalových kin, 
kdy desítky či stovky akreditovaných se 
opakovaně nemohly dostat na vybrané 
projekce,“ říká ředitel festivalu Marek 
Hovorka. „Znamená to pro nás výzvu 
pro příští rok, spojenou s otázkou, zda 
je možné v Jihlavě připravit ještě jeden 
středně velký festivalový sál.“ 

Při 18. MFDF Ji.hlava zahájilo svou 
činnost též Centrum dokumentár-
ního fi lmu, nacházející se v prosto-
rách zrekonstruovaného jihlavského 
kina Dukla. Jde o vzdělávací a vý-
zkumné centrum, v jehož rámci se 
uskuteční řada přednáškových cyklů 
a tematických projekcí, určených 
studentům, seniorům a nejširší ve-
řejnosti. 

Cílem CDF je stát se pravidelným 

místem exkurzí žáků a studentů zá-
kladních i středních škol a zvyšovat 
gramotnost v audiovizuální oblasti. 
Součástí centra je knihovna, čítající 
více než tisíc titulů z oblasti historie a 
kritické refl exe oblasti médií a fi lmu, a 
také systematicky uspořádaná video-
téka, kde jsou prezenčně přístupné 
stovky dokumentárních fi lmů. 

Jihlavský festival připravil i rozsáhlé 
ozvěny s názvem Po.hlavě, které se 
odehrají v šesti místech, v České re-
publice a na Slovensku. Pouhých osm 
dní po ukončení 18. ročníku Ji.hlavy 
se největší dokumentární přehlídka 
stěhuje do dalších měst. Projede Olo-
moucí, Libercem, Prahou, Bratisla-
vou, Žilinou a Brnem – a představí 
některé z dokumentů, které se spolu 
utkaly na letošním festivalu. 

Diváci se tak mohou těšit na 
snímky Evangelium podle Brabence, 
Pavel Wonka se zavazuje, Mat Goc, 
4 dny v Hotelu Pavouk, František 
svého druhu a Několik Let. 

Další dokumenty z Jihlavy přiveze 
v listopadu do českých kin také pro-
jekt Česká radost v českých kinech. 
Pět nových dokumentárních fi lmů 

Festival dokumentárních fi lmů skončil

čeká turné po českých kinech, pro-
mítání zahájí v listopadu pražská 
kina Lucerna a Atlas. Bude mezi 
nimi i zahajovací fi lm letošního fes-
tivalu Adopce: Konkurz na rodiče 
Alice Nellis, vizuálně napínavý fi lm 
o myslivosti Lovu zdar! Jaroslava 
Kratochvíla nebo Jáma Jiřího Stejs-
kala, která sleduje osud ukrajinské 
farmy uprostřed sídliště. 

Ve výběru nechybí ani vítězný fi lm 
letošní Ji.hlavy, K oblakům vzhlížíme, 
Martina Duška, nebo dokumentární 
detektivka Pirátské sítě, Davida Čálka, 
o novém somálském „byznysu“.

Projekt Česká radost v českých 
kinech vznikl v roce 2011 ze spolu-
práce MFDF Ji.hlava a distribuční 
společnosti Verbascum Imago. „Již 
první ročník České radosti v českých 
kinech ukázal, o jak skvělý jde počin. 
Množství diváků, které pět fi lmů tehdy 
navštívilo, ukázalo i dalším distributo-
rům a kinařům, že dokument patří do 
kin.“ okomentoval Českou radost v 
českých kinech ředitel ji.hlavského 
festivalu Marek Hovorka. 

Více informací o projektu i jednot-
livých fi lmech naleznete na strán-
kách www.ceskaradost.cz. -lm-

Jihlava má zmodernizované 
všechny světelně řízené křižovatky.

V Jihlavě je spuštěna telematika, sys-
tém, který zajišťuje plynulejší průjezd 
vozidel MHD přes křižovatky řízené 
semafory. Fungování systému má po-
zitivní dopad na zkrácení nebo odstra-
nění čekacích dob vozidel městské hro-
madné dopravy na světelně řízených 
křižovatkách a přechodech pro chodce. 
Zavedení systému je druhou etapou 
projektu s názvem Bezbariérové úpravy 
zastávek MHD a dopravní telematika 
pro preferenci MHD v Jihlavě.

Systém důmyslně propojuje všechny 
křižovatky a přechody se světelným 
signalizačním zařízením (dále SSZ), 
všechna vozidla MHD a dispečink 
Dopravního podniku města Jihlavy. 

„Telematika sleduje pohyb vozidel ve 
městě a dokáže uspíšit signál „volno“ pro 
pruh s vozidlem MHD, čímž zkracuje 
nebo odstraňuje čekací doby vozidel na 
„světlech“ a zajistí jejich přednostní ply-
nulý průjezd křižovatkou,“ vysvětluje 
náměstek primátora pro oblast do-
pravy Jaroslav Vymazal. 

Systém ale také dokáže pozdržet vo-
zidlo v zastávce pro prodloužení doby 
odbavení cestujících: než je zajištěn 
plynulý průjezd křižovatkou, může vo-
zidlo chvíli počkat v zastávce, což např. 
umožní nastoupit i opozdilcům. 

Telematika zpřesňuje dodržování 
jízdního řádu, zkracuje dobu jízdy, 
případně prodlužuje dobu pro nastou-
pení do vozu.  

S projektem má Jihlava i kom-
pletně modernizované světelné 
řízení všech křižovatek  a vybudo-
vané nové SSZ na jednom z frek-
ventovaných přechodů pro chodce, 

u křižovatky Žižkova-Seifertova. 
Snížení čekacích dob a popojíždění 

vozidel na SSZ vede ke snižování 
spotřeby pohonných hmot (resp. el. 
energie) a poklesu emisí a hlučnosti, 
s pozitivním dopadem na kvalitu ži-
vota a životního prostředí ve městě.

„Telematika samozřejmě není ab-
solutní preferencí městské hromadné 
dopravy, systém vždy musí vyhodno-
tit situaci tak, aby zcela nezablokoval 
ostatní dopravu,“ doplňuje náměstek 
primátora Jaroslav Vymazal. 

„V některých městech je na komuni-
kacích dostatek místa, takže lze jeden 
celý pruh vyčlenit pouze pro hromad-
nou dopravu a tím ji před individuální 
dopravou preferovat. V Jihlavě i dalších 
městech jsou tyto možnosti minimální, 
proto se volí cesta telematiky,“ dodává 
náměstek.

Projekt byl podpořen dotací ve výši 
85 % způsobilých výdajů z Regionál-
ního operačního programu NUTS 
2 Jihovýchod a navázal na první 
etapu, realizovanou v roce 2010, je-
jímž předmětem byly bezbariérové 
úpravy 30 vybraných frekventova-
ných zastávek MHD v Jihlavě, která 
byla rovněž podpořena z ROP Jiho-
východ, a projekty realizované Do-
pravním podnikem města Jihlavy, 
zaměřené na pořízení bezbariérově 
přístupných vozidel MHD a mo-
derní odbavovací systém.

Celkové náklady projektu činí 
20.615 tis. Kč, způsobilé výdaje 
projektu: 18.458 tis. Kč, celková 
předpokládaná výše dotace ROP 
je 15.618 tis. Kč, dodavatelem z 
výběrového řízení byla společnost 
CROSS Zlín, a. s. -tz-

Chytré semafory dávají 
přednost MHD Mladík kradl v kostele

V uplynulém měsíci zpracovala 
Městská policie v Jihlavě celkem 
2.452 událostí. 

Z uvedeného počtu se 246 zá-
znamů týkalo zákroků proti bezdo-
movcům. 

Ve 242 případech byla provedena 
kontrola podávání alkoholu mladist-
vým osobám, při kterých bylo zjiš-
těno 38 podezření na spáchání pro-
tiprávního jednání. 

Ve 426 případech se na městskou 
policii obrátili občané s oznámením, 
nebo žádostí o pomoc. Proti veřej-
nému pořádku, nebo vyhláškám a 
nařízením města, bylo zaznamenáno 
328 přestupků. Při kontrolní čin-
nosti bylo zadrženo 12 osob, po kte-
rých Policie ČR vyhlásila celostátní 
pátrání. 

Současně bylo policii oznámeno 9 
podezření ze spáchání trestného 
činu, a v 15 případech byl poskyt-
nut záznam z kamerového systému 
pro potřeby šetření trestné čin-
nosti. 

Městská policie zpracovala 32 pře-
stupků proti majetku, obvykle se 
jedná o drobné krádeže v obchodech. 
Ve spolupráci s dopravním podnikem 
strážníci provedli 110 kontrol čer-
ných pasažérů. 

Na ulici Srázná byla zadržena sku-
pina mladíků, kteří, posíleni alko-
holem, poškozovali zaparkovaná 
vozidla. 

Po zadržení bylo zjištěno, že dva 
z pachatelů ještě nedosáhli věku 18 
let. Na základě využití kamerového 
systému byl zadržen muž, který roz-
bil okno trolejbusu na Masarykově 
náměstí. 

Začátkem listopadu zadrželi 
strážníci mladíka, který se pokusil 
odcizit pokladničku ze vstupních 
prostor kostela v ulici Matky Boží. 

Na Masarykově náměstí byl za-
držen muž ohrožující kolemjdoucí 
nožem. Zadržený byl předán k dal-
šímu šetření Policii ČR. 

Bc. Stanislav Maštera
zástupce ředitele MP Jihlava

Výkaz činnosti operační služby MP Jihlava

Klidné prožití vánočních svátků
a úspěšný rok 2015

vám přeje

Česká strana 
sociálně demokratická

pf 2015

festival v Jihlavě přivítal 3420 akreditovaných hostů, z toho 714 fi lmových pro- 
fesionálů, 128 hostů a 183 novinářů
festivalové projekce vidělo dohromady více než 37000 diváků a prodalo se více  
než 2200 individuálních vstupenek
s organizací festivalu pomáhalo 134 dobrovolníků 
osmého ročníku semináře Média a dokument se zúčastnilo 72 studentů 
festival promítl 266 fi lmů všech metráží z celkového počtu více než 2800 při- 
hlášených, dalších 5 fi lmů bylo uvedeno online na dafi lms.cz
24 fi lmů bylo uvedeno v rámci Dokumentu ČT 
festivalové fi lmy přijely do Jihlavy ze 42 zemí světa 
57 fi lmů bylo uvedeno ve světové, mezinárodní či evropské premiéře 

18. MFDF JI.HLAVA 2014 V ČÍSLECH



Třetí místo v kategorii „Tma-
vé pivo českého typu“ převzali 
v polovině listopadu v němec-
kém Norimberku zástupci hav-
líčkobrodského pivovaru za pivo 
Rebel Černý.

Stalo se tak při 11. ročníku sou-
těže EUROPEAN BEER STAR 
2014, do níž bylo letos přihláše-
no  1 613 piv ze 42 zemí celého 
světa.

Ocenění v mezinárodně uzná-
vané soutěži EUROPEAN BE-

ER STAR je dalším důkazem, že 
v Havlíčkově Brodě se vaří vyni-
kající pivo. 

Po roční pauze si tak sládek 

Pavel Pilař a podsládek Ing. Jan 
Vasil znovu vychutnali atmosfé-
ru předávání ocenění. „Je příjem-
né přebírat cenu před tolika sládky 
a pivovarskými odborníky z celé-
ho světa. Jsem rád, že se podaři-
lo potvrdit úspěch z této soutěže 
z roku 2012, kdy jsme zvítězili s 
pivem Rebel Originál Premium“, 
ohlíží se za letošním vyhlášením 
výsledků sládek Pavel Pilař.

Tmavý ležák Rebel Černý je 
dlouhou dobu stálicí v prodeji 

brodského pivovaru. Je vařený 
ze sladu místní sladovny a čtyř 
dalších speciálních sladů, kte-
ré dávají pivu charakteristickou 
vůni a chuť.

Při nedávné mezinárodní sou-
těži provádělo náročnou degus-
taci a hodnocení celkem 52 
kategorií piv celkem 105  degu-
státorů z různých zemí. Soutěž 
patří mezi tři světově nejrespek-
tovanější degustační soutěže 
piva.    

Pivo Rebel s evropským oceněním

1,5 kg vepřových kotlet, 5dl piva Rebel Řezaný nebo Černý ležák,
4 cibule, 2 lžíce vepřového ( nebo kachního ) sádla,
bylinky ( tymián, bobkový list, hladká petržel).

Maso osolte a opepřete.
Cibuli nakrájejte na kolečka.
Ve velkém kastrolu rozpusťte lžíci sádla a opečte maso ze všech stran.
Vyjměte ho a do kastrolu nasypte cibuli. Restujte velmi zvolna a stále míchejte.
Cibule by měla jen zesklovatět. Pak do hrnce přidejte maso
a cibuli rozdělte i na jeho horní část. Lehce však okořeňte, zalijte pivem
a přidejte bylinky.
Zakryjte alobalem nebo poklicí a vložte do horké trouby ( 180 C).
Pečte asi 1,5 hodiny. Maso občas omáčkou polijte.
Nejlépe chutná s bramborovou kaší nebo vařeným bramborem.

Tip: Zkuste si ke kotletům udělat celerové chipsy.
Nakrájejte na tenoučké plátky očištěný celer a osmažte
ho zprudka na oleji.
Přebytečný tuk odsajte papírovou utěrkou,
trošku osolte a ihned podávejte.

Masem, které jste dusili tak dlouho,
až se téměř rozsýpá, se zavděčíte úplně všem.
Zarytým masožravcům, příznivcům
společného posezení u stolu i velkým jedlíkům.
Navíc se v kastrolu vše dělá skoro samo.
Čas vám zabere vlastně jen příprava a o zbytek se postará trouba.
A taky nezapomeňte nachladit pár dobrých kousků piva Rebel. Netroufám si
odhadnout, co zmizí ze stolu dříve.
V každém případě to bude skvělý mač.

TIP OD REBELA: Kotlety na pivě Rebel

Rebel Originál Premium 
Pivo České republiky 2014

(České Budějovice)
2. místo v kategorii

světlý ležák premium

Žatecká Dočesná 2014 (Žatec)
1. místo v kategorii

světlý ležák premium

Česká chuťovka 2014
- ocenění pro dobrý tuzemský potr. 

výrobek, udělené pod
záštitou předsedy senátu ČR   

   
Rebel Tudor

Pivo České republiky 2014
(České Budějovice)

2. místo v kategorii světlý ležák   

Rebel Černý
Pivo České Republiky 2014

(České Budějovice)
3. místo v kategorii

tmavý ležák
EUROPEAN BEER STAR 2014 

(Norimberk, Německo)
3. místo v kategorii tmavé pivo 

českého typu

Rebel IPA
Žatecká Dočesná 2014 (Žatec)

2. místo v kategorii
polotmavý speciál

Cerevisia specialis
– Pivní speciál roku (Znojmo)

2. místo v kategorii
neobvyklá piva

Rebel višeň
Cerevisia specialis

– Pivní speciál roku (Znojmo)
3. místo v kategorii

neobvyklá piva

Rebel Výroční speciál
Cerevisia specialis

– Pivní speciál roku (Znojmo)
2. místo v kategorii polotmavá

a tmavá speciální piva

Česká chuťovka 2014 – ocenění 
pro dobrý tuzemský potr. výrobek, 

udělené pod záštitou
předsedy senátu ČR 

Ocenění, která brodský Rebel získal v roce 2014:

S diplomem podsládek pivovaru Rebel Ing. Jan Vasil a sládek pivovaru Pavel Pilař 
(vlevo uprostřed) při přebírání ceny EUROPEAN BEER STAR.
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Výstavy
do 12. 12. 
VOJTĚCH V. SLÁMA – VÝSTA-

VA FOTOGRA FIÍ 
Středisko rané péče SPRP Brno vás 

zve na výstavu černobílých fotografi í kli-
entských rodin, ve kterých se narodilo 
dítě se zrakovým nebo kombinovaným 
postižením. Tyto rodiny žijí běžný život 
nás všech, i když to mají složitější.

Kavárna a cukrárna Dena, Fibichova 
28 

do 19. 12. 
JULIE GRYBOS A BARBORA  

ZENTKOVÁ: JAK SE VĚCI MAJÍ
Galerie Půda, Joštova 27
do 22. 12. 
Petr Vlach: BORŮVKY 
Prodejní výstava obrazů.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
do 31. 12. 
PŘEHLÍDKA  GRA FIKY Z NAŠE-

HO DEPOZITU
M+K galerie, Čajkovského 33
do 3. 1. 
Jaromir Zemina: ZIMNÍ ČAS 
Fotografi e.
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10
do 5. 1. 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA PRA CÍ 

ŽÁKŮ ZUŠ JIHLAVA
Městská knihovna, Hluboká 1
do 11. 1. 
SBĚRA TELŮV DROBNOPIS 
Šárka Koudelová – Ondřej Basjuk – 

Ondřej Boušek
Výstava představuje práce tří stu-

dentů pražské AVU, kteří jsou dlou-
hodobě také činnými sběrateli. Spo-
juje je znalost pocitu blaženosti po 
náhodném nálezu, ale především jsou 
schopni vidět jiným možná neviděné.

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

do 11. 1.
KOUZLO VÁNOČNÍCH OZDOB
Historie a současnost vánočních 

ozdob.
MVJ, Masarykovo nám. 57/58.
do 18. 1. 
MARTIN KURIŠ – LOLA
Absolvent pražské akademie výtvar-

ných umění Martin Kuriš (1973) je 
autor narativních malířských cyklů, 
knížek pro děti, pedagog a zabývá se 
také loutkovým divadlem. 

OGV, Komenského 10
do 29. 1. 
REZONANCE 
David Habermann – kované plastiky 

a Alice Waisserová – obrazy. V galerii 
V suterénu HDJ.

Galerie Horácké divadlo Jihlava, Ko-
menského 22

do 22. 2.
POKLADY VYSOČINY
Velký výstavní projekt, představují-

cí sbírky muzeí a galerií zřizovaných 
Krajem Vysočina. 

MVJ, Masarykovo nám. 57/58

do 22. 2. 
POKLADY VYSOČINY
Tento rozsáhlý výstavní projekt před-

staví to nejlepší, co galerie a muzea 
v kraji Vysočina mají ve svých sbírkách. 
Výstava by měla vynikat svou interak-
tivní formou, kterou návštěvníkům při-
blíží nejen obsah sbírek, ale především 
celé zákulisí galerijního provozu.

OGV Masarykovo náměstí 24 
do 28. 2.
BAREVNÉ SNĚNÍ
Enkaustické obrázky výtvarníků z Den-

ního a týdenního stacionáře Jihlava.
Bez obav, Výtvarná dílna a prodejní 

galerie Denního a týdenního stacio-
náře Jihlava, Husova 16

prosinec
DNK – foyer a Violka: VÝSTA-

VA VÝTVARNÝCH PRA CÍ ŽÁKŮ 
ZUŠ JIHLAVA

Divadlo Na Kopečku, Psychiatrická 
nemocnice, Brněnská 54 

od 16. 11. 
Karel Ženíšek: „LOVY TELEOB-

JEKTIVEM“
Výstava fotografi í. Místnost za po-

kladnou v areálu hlavního vstupu.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
od 1. 12. 
Stálá výstava ATM „AXMANOVY 

TECHNIKY HMATU“
Možnost nákupu.
Galerie Umění s handicapem, Jih-

lavské terasy, Havlíčkova 30 
od 1. 12.
Horácký fotoklub Jihlava: FOTO-

VÝSTAVA
Holandská kavárna, Komenského 

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

a ZŠ, s vánoční tematikou, ve vestibu-
lu radnice u hlavního vchodu a vesti-
bulu předprodeje jízdenek MHD. 

Otevřeno dle provozní doby radni-
ce. Magistrát města Jihlavy, Masary-
kovo nám. 1 

3. 12. – 17. 1. 
IRENA FILA WAGNEROVÁ – 

CHAOS A ŘÁD
Vernisáž: 2. 12. 17.00 hodin. Dům 

Gustava Mahlera, Znojemská 4
4. 12. – 11. 1.
JIHLAVSKÉ A TŘEŠŤSKÉ BET-

LÉMY
Betlémy ze sbírek Muzea Vysočiny 

Jihlava.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58
9. 12. – 18. 1. 
KRESBY ARMÉNSKÝCH DĚTÍ
Výstava pořádaná ve spolupráci 

s česko-arménským občanským sdru-
žením Miasin představí kresby dětí 
z Jerevanu.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

12. 12. – 25. 1. 
PHOTOGRA PHIA NATURA  2014
XI. ročník tradiční fotografi cké sou-

těže, tentokrát na téma Staré cesty, 
úvozy, aleje a pěšiny. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

Městská knihovna
26. 11. – 5. 1.  
VÁNOČNÍ VÝSTAVA PRA CÍ 

ŽÁKŮ ZUŠ JIHLAVA
5. 12. 17.00 
„QIGONG (čchi-kung) – TAJEM-

NÉ CVIČENÍ STARÉ ČÍNY“
JUDr. Zdeňka Kasalová představí 

jako svého hosta Bc. Petra Kochlíka.
Povídání o tradičním čínském 

umění, ukázky cvičení a promítání 
obrázků z cest po Číně, příležitost vy-
zkoušet si některé jednoduché cviky, 
odstraňující únavu, stres a navracející 
tělu vitalitu. Vstup zdarma. 

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 
KNIHOVNY

11. 12. 17.30  
„VYSOČINSKÉ VARIACE“
Tradiční vánoční recitál malířky 

a spisovatelky Bohumily Sarnové 
Horkové.

Hudební doprovod: housle Marie 
Michálková, kytara Karel Podškubka.

Vstup zdarma. Přednáškový sál 
knihovny

Divadla

Horácké divadlo

VELKÁ SCÉNA
1. 12. 9.00 a 10.30 
V. Peška: O PERNÍKOVÉ CHA-

LOUPCE aneb JENOM JAKO

Klasická pohádka, v dramatizaci re-
žiséra Jiřího Ondry, o princi, který se 
vypraví do světa a jako němý sluha 
Bajaja si dokáže získat srdce princez-
ny i utkat se s drakem… Pohádka 
o hrdinství bez velkých gest a slov, 
o tom, že i všemi vysmívaný a opo-
vrhovaný outsider může být „velký 
člověk“ – velký duchem a srdcem, ne 
svým postavením a mocí. 

mimo předpl.
2. 12. 17.00 
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

NĚKDO TO RÁD HORKÉ
Muzikálová gangsterka.
Příběh plný komických situací 

a vtipných dialogů začíná ve chvíli, 
kdy se dva nezaměstnaní muzikanti 
nedopatřením stanou svědky vyřizo-
vání účtů dvou mafi ánských gangů. 
Aby unikli pronásledování, odjedou 
s dívčí kapelou na Floridu – jak jinak, 
než převlečeni za dívky. Rozjíždí se 
kolotoč plný bláznivých situací…

Š /2/
4. 12. 10.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA
Drama.
Vrcholná hra českého realismu, str-

hující drama Maryši, které její vlastní 
rodina a společenské konvence zničily 
život. Tato dnes již národní klasika oslo-
vuje i dnešního člověka svým příběhem 
vztahu rodičů a dětí, poslušnosti a práva 
na vlastní život, prosazení své vlastní 
individuality – v konfrontaci s „obecně 
přijímanými“ pravidly a normami.

mimo předpl.
5. 12. 19.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA
C /2/
8. 12. 19.00 
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

NĚKDO TO RÁD HORKÉ
mimo předpl.
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9. 12. 17.00 
V. Vančura: ROZMARNÉ LÉTO
V liduprázdných říčních lázních 

na břehu řeky Orše se denně během 
jednoho léta setkávají tři přátelé: 
majitel lázní Antonín Důra, major ve 
výslužbě Hugo a sečtělý abbé Roch. 
Počasí je nestálé, často poprchává, 
a tak má pan Důra nouzi o zákazní-
ky. Většinu času tudíž tráví se svými 
přáteli v rozmluvách a rozjímání nad 
smyslem existence. Rozruch do je-
jich životů i celého městečka pak 
vnese příchod potulného kouzelníka 
Arnoštka a jeho půvabné schovanky 
Anny…

mimo předpl.
10. 12. 19.00
Molière: LAKOMEC
Komedie.
Molièrova komedie z roku 1668, 

v níž hlavní roli hraje člověk, z něhož 
mamon a hon za penězi učinil otroka 
zlata a bohatství, který pro samé pe-
níze nevidí, že ztrácí své nejbližší, že 
ztrácí svou lidskost, radost i lidskou 
pospolitost, je bezesporu i v dnešní 
době velmi živá… 

D /2/
11. 12. 19.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA
U /2/
11. 12. 19.30 
T. Holman: INTERVIEW
Česká premiéra.
Politický novinář je přinucen udělat 

rozhovor se slavnou hvězdičkou tele-
vizních seriálů, ale raději by sledoval 
odstupování vlády, než byl s hereč-
kou („silikonovým mozkem“) v jedné 
místnosti. Herečka také není rozho-
vorem nijak nadšená, a mezi dvojicí 
se rozpoutá konverzační bitva s pře-
kvapivým fi nále. Brzy se z rozpačitého 
interview stává nebezpečný psycho-
logický duel, ve kterém chvíli vítězí 
jeden, a chvíli druhý…

mimo předpl.
12. 12. 19.00
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

ŠUMAŘ NA STŘEŠE
Muzikál.
Světoznámý americký muzikál, 

který patří k nejslavnějším a mno-
hokrát oceněným muzikálům diva-
delní historie, přibližuje dramatický 
osud jednoho ukrajinského městeč-
ka na počátku 20. století. Svérázným 
hrdinou je mlékař Tovje, obdařený 
pěti dcerami a ráznou manželkou, 
díky jehož osobitému humoru pře-
růstá děj v neokázalou oslavu lidské 
soudržnosti. 

mimo předpl.
15. 12. 15.00 
K. Dušková – B. Jandová: VÁ-

NOČNÍ HRA  O SLAVNÉM ZVĚS-
TOVÁNÍ A JEŠTĚ SLAVNĚJŠÍM 
NAROZENÍ

V nebi mají všichni napilno, chys-
tají se na příchod nového života. 
Nebeská čekárna je plná andělů, 
kteří, jako malé děti o Štědrém dni, 
nedočkavě vyhlížejí, kdy se na oblo-
ze rozzáří první hvězda, kdy se ote-
vřou dveře zamčeného pokoje a oni 
stanou před třpytícím se zázrakem 
Vánoc.

mimo předpl.
15. 12. 19.00 
Molière: LAKOMEC
Komedie.
A /3/
16. 12. 9.00 a 10.30 
K. Dušková – B. Jandová: VÁ-

NOČNÍ HRA  O SLAVNÉM ZVĚS-
TOVÁNÍ A JEŠTĚ SLAVNĚJŠÍM 
NAROZENÍ

mimo předpl.

17. 12. 15.00 a 17.00 
K. Dušková – B. Jandová: VÁ-

NOČNÍ HRA  O SLAVNÉM ZVĚS-
TOVÁNÍ A JEŠTĚ SLAVNĚJŠÍM 
NAROZENÍ

mimo předpl.
20. 12. 10.00 a 17.00 
K. Dušková – B. Jandová: VÁ-

NOČNÍ HRA  O SLAVNÉM ZVĚS-
TOVÁNÍ A JEŠTĚ SLAVNĚJŠÍM 
NAROZENÍ

mimo předpl.
20. 12. 16.00 
POHÁDKY NA SCHODECH: 

VÁNOČNÍ ČTENÍ
Herci Horáckého divadla čtou po-

hádky dětem a jejich rodičům.
Další čtení vždy každou třetí sobotu. 

Vstupné 10 Kč.
mimo předpl.
22. 12. 15.00 a 17.00 
K. Dušková – B. Jandová: VÁ-

NOČNÍ HRA  O SLAVNÉM ZVĚS-
TOVÁNÍ A JEŠTĚ SLAVNĚJŠÍM 
NAROZENÍ

mimo předpl.
29. 12. 19.30 
P. Vogel: NEJSTARŠÍ ŘEMESLO
Do 15 let nevhodné!
Tragikomedie o ženách, kterým 

nezbývá než dřít do roztrhání těla. 
V úvodu hry zastihneme pětici sta-
rých žen kdesi v New Yorku, kde se 
přes polední pauzu sluní na lavičkách 
v parku. Stařenky probírají témata, 
přiměřená jejich věku a duševnímu 
rozpoložení, ale zvolna v nás začíná 
sílit podezření, že titul Nejstarší ře-
meslo se vztahuje právě k nim… 

mimo předpl.
30. 12. 19.00 
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

NĚKDO TO RÁD HORKÉ
Muzikálová gangsterka. 
mimo předpl.

JAZZ CLUB
15. 12. 19.30 
HUMPOLECKÝ DIXIELAND
mimo předpl.

Divadlo Na Kopečku
Brněnská 54

4. 12. 10.00 
OBRÁZKY Z DĚJIN TANCE 
Pro žáky ZŠ pořádá ZUŠ Jihlava. 
6. 12. 19.30 
VLASTA RÉDL a přátelé 
Koncert pořádá pan Motyčák.
9. 12. 17.00 
VÁNOCE S DDM JIHLAVA
Přehlídka zájmových hudebních 

a tanečních útvarů Domu dětí a mlá-
deže Jihlava. Pro rodiče i širokou ve-
řejnost. Pořádá DDM Jihlava.

14. 12. 15.00 
Vánoce Na Kopečku s pohádkou 

ŽUPAN PEČE CUKROVÍ 
Hraje Divadlo MAZEC Praha.

DIOD
Tyršova 12

3. 12. 19.30 
KOREKCE
VerTeDance
TANEČNÍ INSCENACE ROKU 

2014. 
7. 12. 16.00 
MODREJ DRA HOKA MEN anóbrž 

Zelená Gizela a mrkvajzníci 
De Facto Mimo.

Pohádka pro nejmenší a pro největ-
ší, ale můžou přijít i ti prostřední. 

7. 12. 19.00 
BEFORE&AFTER
TEJP
Závěsná klauniáda pro tři muže, 

jednu ženu, láhev rumu a velmi dlou-
hou noc. 

10. 12. 19.30 
ŠEST MILIARD SLUNCÍ
Rysová, Novotný a kol.
Všechny teorie vesmíru končí jeho 

zánikem. Všechny organismy ztratí své 
životní funkce. Šest miliard sluncí byla 
donedávna hmotnost největší známé 
černé díry. Co se stane, když se černé 
díry začnou objevovat a rozpínat v naší 
paměti? Co zůstane z člověka?

12. 12. 19.30 
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC turné 40 
Legenda naší hudební scény.
17. 12. 19.30 
ŽIJÍ MEZI NÁMI
De Facto Mimo
Psychologická komedie s vedlejšími 

účinky. 
19. 12. 19.30 
ŽIJÍ MEZI NÁMI
De Facto Mimo
20. 12. 20.00 
VÁNOČNÍ AMBIENT S TÁBO-

REM RA DOSTI
Koncert.
21. 12. 16.00 
ZIMNÍ POHÁDKA  – Sněhuláko-

va tajná výprava
100 opic.

DKD Ježek
Jarní 22

6. 12. 10.00 
S ČERTY MOHOU BÝT I ŽERTY
Písničkové představení s Mikuláš-

skou nadílkou. Vstup 45 Kč.
13. 12. 10.00 
POJĎTE S NÁMI ZA POHÁD-

KOU
O tom, že na Vánoce to bez pohádek 

nejde. Vstup 45 Kč.
20. 12. 10.00 
JEŽKOVY VÁNOCE
Vánoční písničkové představení. 

Vstup 45 Kč.
26. 12. 16.00 
VÁNOČNÍ POHLAZENÍ 
Živě zpívané koledy, vánoční zvyky 

a pranostiky.
Zpívají herci DKD Ježek a jejich hosté. 

Cukroví, svařené víno a vůně purpury.
Vstup volný.
27. 12. 10.00 
SILVESTR S JEŽKEM
Veselé rozloučení se starým rokem. 
Písničky, tanec, soutěže a dětské 

„šampáňo“! Vstup 45 Kč.

Dělnický dům
Žižkova 15

31. 12. 18.00 
SILVESTR V DĚLŇÁKU
Předprodej a informace v restauraci 

Dělnického domu.

Dům kultury
Tolstého 2

2. 12. 19.30 
SINUHET
Koncert z projektu Malá scéna žije. 
8. 12. 19.00 
JAKUB SMOLÍK

Tradiční koncert v tradičním čase – 
Vánoce se blíží… 

11. 12. 19.00 
VÁNOČNÍ SPECIÁL TRA VESTI 

SKUPINY SCREAMERS
Výběr těch nejlepších scének z pro-

dukce vaší oblíbené skupiny. 
13. 12. 15.00 a 18.00 
Street Busters: TIME
14. 12. 19.00 
VÁNOČNÍ KONCERT FILHAR-

MONIE G. MAHLERA 
Účinkují: Filharmonie G. Mahlera, 

Jiří Jakeš – dirigent, sólisté.
Program sestavený z vánočních písní, 

koled, ale i klasické sváteční hudby.
15. 12. 18.00 
VĚNEČEK 
kurzu tance a společenského cho-

vání. Večerem vás provedou taneční 
mistři Jana Valentová a David Novot-
ný, k tanci i poslechu zahraje skupina 
X-Band Jiřího Matějky. 

17. 12. 19.00 
ONDŘEJ HAVELKA  A JEHO ME-

LODY MAKERS uvádějí KDYŽ ZA-
VÁLÍ HOT JAZZ NEBO SWING

Stylizace koncertní show, která ve 
všech detailech sleduje typické dobové 
způsoby z období raného a vrcholného 
swingu, počínaje kostýmy i účesy in-
terpretů, a celkovou režií představení 
konče. 

21. 12. 15.00 
VÁNOČNÍ MICHALŮV SALÁT
Nové představení Michala Nesvad-

by pro děti z Jihlavy i okolí, které se 
poprvé věnuje tématu knížek. 

DDM
Brněnská 29

7. 12. 9.30 
VOLEJBALOVÝ MIKULÁŠSKÝ 

TURNAJ 
v hale SK Jihlava, Okružní ulice 

(pod Březinkami).
Turnaj pro amatérská družstva, pod-

mínka: 2 ženy vždy na hřišti. Startovné 
900 Kč za družstvo. Nutno se přihlá-
sit předem. Další informace na www.
ddmjihlava.cz a na tel. 723 204 962- 
Nápravník, přihlášky – napravnik@
ddmjihlava.cz. Přijďte si zasportovat!

9. 12. 17.00 
VÁNOCE S DDM JIHLAVA
Přehlídka zájmových hudebních 

a tanečních útvarů DDM JI.
Divadlo Na Kopečku od 17 hod. Pro 

rodiče i širokou veřejnost.
16. 12. 17.00 
VÁNOČNÍ TURNAJ V „HOL-

LYWOODU“
Zábavný turnaj v karetní hře pro 

jednotlivce.
Od 17 hod. v DDM JI, Brněnská 29, 

přezutí s sebou. Startovné 20 Kč. 
Vtělte se do role hollywodského 

producenta a pomocí scénářů a fi lmo-
vých hvězd vydělejte velké peníze.

17. 12. 15.00 
VÁNOCE V DOMEČKU.
VÁNOČNÍ ARA NŽOVÁNÍ, BA-

LENÍ DÁRKŮ, VÝROBA OZDOB, 
VÁNOČNÍ ZVYKY, KOLEDY 
A POD.

V DDM JI, Brněnská 29, od 15 
hodin. Příspěvek na materiál 40 Kč.

22. 12. 9.00 
FLORBALOVÝ TURNAJ TROJIC
Místo konání: tělocvična DDM JI, 

Brněnská 29. Počet hráčů 2+1 (+ná-
hradník). S sebou přezutí, výstroj. 
Kat.: do 11 let a 12-15 let.

Nutno se přihlásit do 18. 12.: rychet-
sky@ddmjihlava.cz, startovné 30 Kč. 
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26. 12. 9.00 
DVOUGENERA ČNÍ STOLNÍ 

TENIS 
Tradičně na Štěpána, od 9 hod., v hale 

SK – stolní tenis (pod autobusovým ná-
dražím). Pro děti a jejich rodiče a praro-
diče. Startovné 60,- Kč za pár. Kategorie 
do 11 let + rodič a do 16 let+ rodič.

29. – 30. 12. 9.00 
KUFROVÁNÍ S DDM JIHLAVA
Start po oba dny od 9 do 12 hod. 

v DDM JI, Brněnská 29.
Orientační závod i vycházka pro nej-

širší veřejnost. Drobné odměny pro 
všechny. Startovné 10,- Kč. Zveme 
jednotlivce i celé rodiny a kolektivy.

Zuš
Masarykovo nám. 16 

4. 12. 10.00 
OBRÁZKY Z DĚJIN TANCE 
Pro žáky ZŠ pořádá ZUŠ Jihlava. Di-

vadlo Na Kopečku. 
17. 12. 18.00 
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Koncertní sál ZUŠ Jihlava, Masary-

kovo náměstí 16.

Zacheus

klub pro volný čas
Komenského 20

2. 12., 9. 12., 16. 12. 18.00
JAKOŽ O TOM PROROCI
Adventní zpěv a slovo v kostele sv. 

Kříže. 
21. 12. 10.00 
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI
a malým adventním divadýlkem 

v klubu Zacheus.

Centrum multikulturního
 vzdělávání

Masarykovo nám. 34

10. 12. 17.00 
SKLÁŘSTVÍ NA JIHLAVSKU
 – přednáška a prodejní výstava skle-

něných vánočních ozdob a vitráží – 
Václav Šilhánek. 

Vstupné 50 Kč. Výstava již od 10 
hodin, do začátku přednášky.

11. 12. 16.00 
CHRA Ň SVÉ DÍTĚ!
 – extremismus, sekty a škodlivá ná-

boženství.
15. 12. 16.00 
„VÁNOČNÍ BESÍDKA  PRO DĚTI 

I DOSPĚLÉ“ 

Veselý program na téma vánočního 
poselství, hudba, divadlo, písničky, 
soutěže a další nečekaná překvapení 
pro každého, kdo se rád zapojí.

17. 12. 17.00 
MGR. PETR ŠTĚPÁN: ŘECKO 

OD METERORY NA PELOPONÉS 
Cyklus tematických přednášek Pest-

robarevný svět. 
24. 12. 23.00 
PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA POD 

NEBESKOU KLENBOU
Půlnoční bohoslužba s písněmi, 

slavnostním slovem a modlitbou. 
Pořádá Apoštolská církev, sbor Jihlava. 
Koná se v horní části Masarykova 

náměstí, venku, od 23:00 hodin.

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20

1. a 5. 12. v 17:00, 4. a 18. 12. 
v 19:30

Hunger Games: Síla vzdoru 1. 
část

Sci-Fi, Dobrodružný / USA / titulky 
/ 120,- 

Katniss Everdeenová prožívá nejtěž-
ší období svého života. Ačkoli z Her 
čtvrtstoletí jakžtakž vyvázla se zdravou 
kůží a máma se sestrou jsou v bezpečí, 
její starosti ještě neskončily. Capitol 
srovnal se zemí Dvanáctý obvod, za-
hynuly tisíce lidí a Katniss pronásledu-
je pocit viny. Navíc Peeta Mellark, její 
partner z Her, zůstal v rukou nepřátel.

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

1., 3., 10. a 15. 12. v 17:30, 6. 12. 
v 15:30, 13. 12. v 15:00, 17. 12. ve 
14:30 – BABY BIO, 24. 12. v 10:30 
a 26. 12. v 17:00

Tučňáci z Madagaskaru
Animovaná komedie/ USA / 90min 

/ dabing / 125,- (děti 100,-) 
Objevte tajemství nejlepších a nej-

vtipnějších supertajných agentů světa: 
Skippera, Kowalskiho, Rica a Vojína. 
Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, 
jsou i nejvýkonnější údernou jednot-
kou tajných agentů. Jsou připravení 
kdykoliv a kdekoliv zasáhnout i při se-
bemenším ohrožení světa.

Režie: E. Darnell, S. J. Smith / Muví: 
Igor Bareš, Libor Terš, Pavel Tesař

BABY BIO >>> MAMINKY a TA-
TÍNKOVÉ, vyrazte i vy se svými 
nejmenšími DO KINA! Pro děti bude 
v sále připraven koberec s hračka-
mi a pro vás fi lm. Do sálu si vezměte 
vše, co budete potřebovat, a po celou 
dobu projekce bude v sále přítmí. 
Film poběží se sníženou hlasitostí. 

Kočárky vám ve foyer POHLÍDÁME, 
a vy se můžete jít BAVIT. <<<

1. 12. v 19:30
Mezi náhrobními kameny
Akční / USA / 113min / titulky / 

100,- / 12+
Matt  Scudder je bývalý newyorský 

policista a vyléčený alkoholik, který 
pracuje jako soukromý detektiv bez li-
cence pro ty, kdo z jakýchkoliv důvodů 
nemohou jít za policií. Jedním z tako-
vých je i drogový dealer Kenny, který si 
detektiva najme, aby našel ty, kdo mu 
unesli a brutálně zavraždili ženu.

Režie: S. Frank / Hrají: Liam Nee-
son, Ólafur Darri Ólafsson, Ruth Wil-
son

1. 12. ve 20:00
Jeden musí z kola ven
Krimi, Th riller / Velká Británie, 

Francie, Německo / 127min / Filmo-
vý klub, titulky / 70,-

V britské tajné službě máme zrádce. 
Přímo v nejvyšších patrech. Píše se rok 
1973, a britská tajná služba MI6 se po-
kouší ve svém středu nalézt sovětské-
ho špiona a udržet Spojené království 
v bezpečí. K odhalení „krtka“ je povolán 
z předčasného důchodu George Smiley.

Režie: T. Alfredson / Hrají: Gary 
Oldman, Colin Firth, Tom Har

2. 12. v 17:00
Boj sněžného pluku s mafi í
Černá komedie / Norsko / 115min 

/ 100,- / 15+
Předávkování drogami není pro 

Nilse důvěryhodným vysvětlením 
smrti jeho syna, a tak vezme spravedl-
nost do vlastních rukou. Vyhrát krva-
vý spor s mafi í není lehké, avšak Nils 
už nemá co ztratit. Navíc má v záloze 
mnohem silnější zbraně – mohutný 
stroj a štěstí začátečníka.

Režie: H. P. Moland / Hrají: Stel-
lan Skarsgård, Bruno Ganz, Pål Sverre 
Hagen.

2. 12. v 17:30, 5. a 23. 12. ve 
20:00, 13. 12. v 19:30, 27. 12. 
v 17:00

Pohádkář
Drama / ČR / 90min / 100,- / 15+
Příběh muže mezi dvěma ženami, 

příběh o vášni, touze, podvodu a lži 
a věčném odpouštění vznikl podle 
knihy populární spisovatelky Barbary 
Nesvadbové. Má podobu takřka detek-
tivního příběhu. Kapitán Rott  pátrá po 
totožnosti těla nalezeného v řece.

Režie: V. Michálek / Hrají: Eva Her-
zigová, Jiří Macháček, Aňa Geislerová

2. a 16. 12. v 19:30
Jessabelle
Horor / USA / 89min / titulky / 

100,- / 12+
Jessie po tragické nehodě přijde 

o snoubence a sama zůstane ochr-
nutá. Aby našla klid, nastěhuje se do 
starobylého domu v Louisianě, který 
kdysi patřil jejímu otci. Brzy se tam 
však začnou dít podivné věci, a Jessie 
najde záhadný vzkaz od své matky, 
která zemřela před mnoha lety. Brzy 
pochopí, že tento dům je už dávno 
obýván i nějakou jinou bytostí.

Režie: K. Greutert / Hrají: Sarah 
Snook, Mark Webber, Joelle Car

2., 18. 12. ve 20:00, 9. 12. v 17:00
Interstellar
Sfi -Fi / USA / 169min / titulky / 

90,- / 12+
Když se náš čas na Zemi chýlí ke 

konci, je skupina výzkumníků pově-
řena nejdůležitějším posláním v lid-
ských dějinách: cestou za hranice naší 
galaxie, při které má za úkol najít mezi 
hvězdami pro lidstvo nový domov.

Režie: Ch. Nolan / Hrají: Anne Ha-
thaway, Jessica Chastain, Matt hew 
McConaughey

3. a 19. 12. v 17:00, 9. 12. ve 20:00
Andělé všedního dne
Komedie, Drama / ČR / 97min / 

100,- / 12+
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si ne-

chávají život prokluzovat mezi prsty. 
Neměli by. Pro některé z nich to totiž 
dneska večer skončí. A proto se v jejich 
blízkosti objevili andělé. Jejich podoba 
a názory vás asi zaskočí. Ono je to vzá-
jemné. Lidskému oku neviditelní stráž-
ci našich osudů bývají zase pro změnu 
překvapeni překážkami, které sobě 
a jim dobrovolně stavíme do cesty.

Režie: A. Nellis / Hrají: Marián La-
buda, Vojtěch Dyk, Vladimír Javor-
ský, Eliška Křenková, Bolek Polívka, 
Zuzana Bydžovská, Václav Neužil, 
Ondřej Sokol

3. a 23. 12. v 19:30
Ouija
Horor / USA / 90min / titulky / 

110,- 
Chcete zkusit mluvit se záhrobím 

a nemáte po ruce vhodné médium? 
Mohla by vám pomoci Ouija – spi-
ritistická deska, pokrytá písmeny 
a čísly, jejímž prostřednictvím lze 
s duchy komunikovat. Stačí v ně 
věřit a respektovat jejich pravidla hry. 
V opačném případě se můžete i vy na-
trvalo přemístit do říše mrtvých.

Režie: S. White / Hrají: Olivia 
Cooke, Ana Coto, Daren Kagasoff 

3. a 6. 12. ve 20:00, 8. 12. v 17:30
Železná srdce
Válečný, Akční / USA / 135min / ti-

tulky / 110,- (od 6. za 100,-) / 15+
V tanku na vražednou misi v týlu 

nepřítele.
Režie: D. Ayer / Hrají: Brad Pitt , 

Logan Lerman, Shia LaBeouf
4. 12. v 17:00, 21. 12. v 19:30
John Wick
Akční / USA / 101min / titulky / 

100,- / 12+
Říká se: „Nedráždi hada bosou 

nohou“. John Wick je zabiják na od-
počinku, přesně ten typ chlápka, kte-
rému je lepší se vyhnout. Vloupat se 
mu do domu, ukrást auto a zabít milo-
vaného psa, to se prostě nemělo stát. 

Režie: Ch. Stahelski / Hrají: Keanu 
Reeves, Willem Dafoe, Adrianne Palicki

4., 6., 7., 9. a 13. 12. v 17:30, 20. 
12. v 15:00 

BIO SENIOR
Jak jsme hráli čáru
Rodinný, Dobrodružný / ČR, SR / 

102min / PREMIÉRA  / 110,- 
Pod řekou Moravou prý vede tunel, 

kterým se dá zdrhnout do Rakouska. 
Jen je potřeba ho najít. 

Na životě v československo-rakouském 
pomezí v šedesátých letech minulého 
století ležela těžká deka, asi jako v kaž-
dém „citlivém“ pohraničním pásmu.

Režie: J. Nvota / Hrají: Milan Lasi-
ca, Libuše Šafránková, Richard Labu-
da, Ondřej Vetchý

SLADKÁ FRA NCIE / 
DOUCE FRA NCE – 

dny francouzského fi lmu 
4. – 7. 12. 2014:
Dva dny, jedna noc
Drama / Francie / 95min / titulky / 

90,-
Sandra pracuje v místní solární elek-

trárně a právě se zotavuje z depresí, 
které byly důvodem její časté absence 
v práci. Vedení společnosti nemá zájem 
o takovéto zaměstnance, avšak nechce 
vystupovat ve zlém světle. Finální roz-
hodnutí o Sandřině osudu tak nechává 
na jejích kolezích, kteří mají určit, zda 
Sandra o práci přijde, anebo ne.

Režie: J. P. a L. Dardenne / Hrají: 
Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, 
Pili Groyne
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5. 12. v 19:30 (dále 17. 12. v 19:30 
a 22. 12. v 17:00)

Jimmy P.
Drama / Francie / 117min / titulky 

/ 90,-
Je polovina padesátých let. Ame-

rický indián Jimmy Picard, který za 
druhé světové války bojoval v Evro-
pě, trpí od návratu domů chvilkovými 
závratěmi, dočasnou slepotou, ztrá-
tou sluchu. Lékaři ale nedokáží najít 
žádné fyzické příčiny. 

Do nemocnice pro válečné veterány 
proto povolají francouzského psycho-
analytika, antropologa a odborníka na 
kulturu původních obyvatel Ameriky, 
Georgese Devereuxe.

Režie: A. Desplechin / Hrají: Beni-
cio del Toro, Mathieu Amalric, Gina 
McKee

6. 12. v 17:00
Mrňouskové: Údolí ztracených 

mravenců
Animovaná komedie (podle TV se-

riálu) / Francie / 80min / česká verze 
/ 70,-

Jednoho dne na malém lesním pa-
loučku vznikne nepřátelství mezi 
koloniemi černých a červených mra-
venců. Příčinou sporu jsou zbytky 
jídla z pikniku, které tam zanechal 
mladý pár. Najednou se uprostřed 
znepřátelených stran objeví odváž-
ná beruška. Skamarádí se s černým 
mravencem Mandiblem a pomůže 
mu zachránit mraveniště před inva-
zí červených bojovníků v čele s hro-
zivým Butorou. Vydejte se na cestu 
plnou dobrodružství, přátelství 
a fantazie – do světa těch nejdrob-
nějších Mrňousků. 

Režie: H. Gyraud, T. Szabo / Hrají: 
beruška, šnek, mravenci

6. 12. v 19:30 (dále 14. a 18. 12. 
v 17:30)

Co jsme komu udělali?
Romantická komedie / Francie / 

97min / 90,- / 12+
Na životě je krásné, že se v něm nedá 

nic předem naplánovat. Například 
Verneuilovi si byli jistí tím, že se jejich 
čtyři nádherné, inteligentní dcery pro-
vdají za výjimečné muže. A výsledek?

Režie: P. de Chauveron / Hrají: 
Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary 
Abitt an, Medi Sadoun

7. 12. v 17:00
Tři srdce
Romantický / Francie / 106min / 

90,- / 15+
Za osudovým setkáním Marca se 

Sylvií stojí jednoduchá věc – zmeška-
ný vlak. Prozářená noc francouzské-
ho provinčního městečka pak vybízí 
k příjemné procházce a nezávazné 
konverzaci dvou dosud si cizích lidí. 
Bylo by však škoda nevyužít této až 

neuvěřitelné harmonie, která mezi 
oběma panuje. Zamilovaného Marca 
však zradí jeho vlastní srdce a vinou 
nenadálého infarktu další schůzku 
v Paříži nestihne.

Režie: B. Jacquot / Hrají: Charlott e 
Gainsbourg, Catherine Deneuve, 
Chiara Mastroianni

7. 12. v 19:30 (dále 15. 12. v 19:30 
a 20. 12. v 17:00)

Sex v Paříži
Komedie / Francie / 116min / 90,- 

/ 15+
Paříž. Láska. A samozřejmě fran-

couzské ženy: svobodné, nepředvída-
telné, sofi stikované a vášnivé. Rozhod-
ly se svá tajemství odhalit a podělit se 
o ně. Je to komedie o karié ře, dětech, 
lásce, sexu, a hlavně o tom, koho a co 
ženy chtějí…

Režie: A. Dana 
5. a 29. 12. v 17:30, 14. 12. 

v 15:30
Včelka Mája
Animovaný / Německo / 88min / 

dabing 2D i 3D / 2D za 100,-, 3D za 
130,- 

Práce, úsilí a med – život včel je 
v podstatě dost jednotvárný a předem 
daný... ale ne pro malou včelku Máju, 
která už od narození narušuje zaběh-
nutá pravidla úlu svojí radostí ze ži-
vota, zvídavostí a mimořádně dobro-
družnou povahou.

Režie: A. Stadermann, S. Pickard / 
Hrají: Kodi Smit-McPhee, Jacki Wea-
ver, Noah Taylor

6. 12. v 15:00 a 12. 12. v 17:00
WinX CLUB: V tajemných hlubi-

nách
Animovaný, Dobrodružný / Itálie / 

98min / dabing / 90,- 
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí 

chopit císařského trůnu a aktivovat 
ohromnou sílu, omylem však probu-
dí krutou vílu Politeyu, která byla za-
kletá třemi čarodějkami. Ona je však 
připravená uzavřít s Winx dohodu.

Režie: I. Straffi  
7. 12. ve 14:30
Magické stříbro – hledání kouzel-

ného rohu
Pohádka / Norsko / 84min / dabing 

/ 80,-
Po nekonečně dlouhém podzimním 

spánku se modří skřítci probudili do 
té nejchladnější zimy, jakou kdy zaži-
li. Malé údolí s hospodářstvím, kde žijí 
červení skřítci, je ohroženo obrovským 
ledovcem. Lidé už údolí opustili a čer-
vení skřítci budou muset brzy udělat 
totéž. Dokáže královna Fjellrose pomo-
ci Drengovi, králi červených skřítků?

Režie: A. L. Næss / Hrají: Per Chris-
tian Ellefsen, Jeppe Beck Laursen, Ro-
bert Skjærstad

7. 12. ve 20:00, 10. a 22. 12. 
v 19:30

Zmizelá
Drama, Th riller / USA / 145min / 

titulky / 100,- / 15+
Amy se ztratila v den pátého výro-

čí svatby s Nickem. Vše naznačuje, 
že nezmizela dobrovolně. Zoufalý 
manžel organizuje rozsáhlé pátrací 
akce a snaží se dělat vše možné pro 
to, aby se jeho žena našla. Paralelně 
s tím probíhá policejní vyšetřování, 
které kromě Amy hledá i člověka, jenž 
má její zmizení na svědomí. Všechny 
stopy ale ukazují právě na Nicka.

Režie: D. Fincher / Hrají: Ben Af-
fl eck, Rosamund Pike, Neil

8. 12. v 17:00, 17. 12. ve 20:00
Divoké historky
Černá komedie / Španělsko, Argen-

tina / 122min / titulky / 90,- / 12+
Šest divokých historek spojuje téma 

drobných i větších nespravedlnos-
tí a křivd, kterým se člověk nemůže 
bránit, nechce-li překročit hranice 
zákona či dobrých mravů. Čeho je 
ale moc, toho je příliš. V různých si-
tuacích se hrdinové fi lmu dostanou 
do bodu, kdy už jim dojde trpělivost. 
Vezmou věci do svých rukou a s lid-
skou malostí, byrokracií či vypočíta-
vostí si to vyřídí s intenzitou rozzuře-
ného zvířete.

Režie: D. Szifron / Mluví: Rita 
Cortese, Julieta Zylberberg, Erica 
Rivas

8. 12. v 19:30, 10. 12. v 17:00
Hobit: Neočekávaná cesta
Fantasy, Dobrodružný / USA, Nový 

Zéland / 169min / titulky / 60,-
Film sleduje cestu hlavní posta-

vy – Bilba Pytlíka, který se ocitne na 
dobrodružné výpravě. Cílem cesty je 
znovu si nárokovat ztracené trpasli-
čí království Erebor. Bilba nečekaně 
osloví čaroděj Gandalf Šedý, díky kte-
rému se ocitne ve společnosti třinácti 
trpaslíků, v čele s legendárním bojov-
níkem Th orinem.

Režie: P. Jackson / Hrají: Mar-
tin Freeman, Stephen Hunter, Peter 
Hambleton

9. 12. v 19:30, 10. 12. ve 2:00
Hobit: Šmakova dračí poušť
Fantasy, Dobrodružný / USA, Nový 

Zéland / 160min / titulky / 60,- 
Hobit: Šmakova dračí poušť, líčí 

další dobrodružství hobita Bilba Pyt-
líka na jeho společné pouti s čarodě-
jem Gandalfem a třinácti trpaslíky, 
vedenými 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

PŮLNOČNÍ PREMIÉRA  
10. 12. ve 23:59 (3D i 2D), 

11. – 17., 19. – 21., 24., 
26., 28. – 30. 12. 

(přesné časy sledujte na webu kina)
Hobit: Bitva pěti armád
Fantasy, Dobrodružný / USA, Nový 

Zéland / 132min / 2D titulky, 3D ti-
tulky, 2D dabing, 3D dabing / 2D 
110,- a 3D 150,- 

Th orinova posedlost hromaděním 
znovu nabytého pokladu, kterému 
i přes Bilbovu snahu obětuje přátel-
ství i čest, dožene Hobita k zoufalé-
mu a nebezpečnému rozhodnutí. Ale 
ještě větší nebezpečí je čeká. Sauron, 
o jehož krocích nikdo, kromě čaro-
děje Gandalfa, nic netuší, tajně vyslal 
obrovskou armádu Skřetů, aby zaúto-
čila na Osamělou horu.

Režie: P. Jackson / Hrají: Benedict 
Cumberbatch, Cate Blanchett , Elijah 
Wood

8. 12. ve 20:00
Lazebník sibiřský
Romantická komedie / Rusko, Fran-

cie, Itálie, Česko / 180min / Filmový 
klub, 1998 / 70,-

1905: matka píše svému synovi, 
který je kadetem na proslulé americ-
ké vojenské akademii ve West Pointu. 
Jak mu vypráví svůj příběh, odhaluje 
dlouho skrývané tajemství jeho naro-
zení. 1885: mladá Američanka Jane 
Callahanová cestuje do Ruska. Během 
své cesty do tohoto nového světa sdílí 
kupé se skupinou mladých divokých 
kadetů. Mezi nimi je i Andrej Tolstoj. 

Režie: N. Michalkov / Hrají: Julia Or-
mond, Richard Harris, Oleg Menšikov

11. a 16. 12. v 17:30, 20. 12. 
v 19:30

Příběh Marie
Drama / Francie / 95min / Filmový 

klub, titulky / 110,-
Příběh Marie vypráví o dívce, která 

se naučila normálně žít, ač byla od 
narození hluchá a slepá. Tento malý 
zázrak se odehrál ve Francii, na konci 
19. století. Marie Heurtinová se naro-
dila nevidomá a neslyšící, a ani ve čtr-
nácti letech není schopná komuniko-
vat se svým okolím.

Režie: J-P. Améris / Hrají: Isabelle 
Carré, Ariana Rivoire, Brigitt e Catillon

11. – 12. 12. v 19:30
Raluca
Th riller / ČR / 80min / PREMIÉ-

RA  / 110,-
Bývalý polda si některé věci ze své mi-

nulosti rozhodně nechce připomínat. 
Ale připomenou mu je jiní. Pracuje jako 
soukromý detektiv, spí se svojí sekretář-
kou, sleduje lidi za peníze. Až do chvíle, 
než se mu do života připlete svůdná Ra-
luca a otočí mu ho o 360 stupňů. Režie: 
Z. Viktora / Hrají: Jan Dolanský, Malví-
na Pachlová, David Novotný

14. 12. v 15:00, 26. 12. v 15:30 
a 28. 12. v 18:00

Tři bratři
Pohádka / ČR / 86min / 80,-
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš 

Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do 
světa na zkušenou, aby si našli nevěs-
ty a rodiče jim mohli předat hospo-
dářství. Sourozenci při svém putování 
vstupují do slavných pohádek, ve kte-
rých je čeká mnoho nástrah, nečeka-
ných příhod, a snad také láska…

Režie: J. Svěrák / Hrají: Jiří Lábus, 
Zuzana Norisová, David Matásek

15. 12. ve 20:00
Sacro GRA 
Dokument / Itálie, Francie / 93min 

/ Filmový klub, titulky / 80,- 
Co má společného aristokrat z Pied-

montu, který žije v malém studiu se 
svou dcerou, botanický expert, který 
hledá prostředek proti larvám, které 
zabíjejí palmové stromy, princ, který 
nabízí svůj kýčovitý zámeček jako zá-
tiší k fotorománům, pracovník v am-
bulanci a rybář, který žije na řece 
Tiber a chytá úhoře? Rosiho kamera 
zachycuje život vedle dálnice.

Režie: G. Rosi
18. 12. v 17:00
Mami!
Drama / Kanada / 134min / titulky 

/ 80,- / 15+
Film Mami! je příběhem dospívajícího 

Steva s diagnózou ADHD a jeho mámy 
Diane, která i přes doporučení odbor-
níků trvá na tom, že svého syna dokáže 
zvládnout a že její syn dokáže zvládnout 
školu. Když do jejich života vstoupí ještě 
utrápená sousedka Kylea, vydají se spo-
lečně na hodně divokou jízdu.

Režie: X. Dolan / Hrají: Anne Do-
rval, Antoine-Olivier Pilon, Suzanne 
Clément

libovolnou technikou 

Převlečte se za 
Mikuláše, čerta nebo anděla 
a přijďte za námi 
na Mikulášské odpoledne, 
čeká na vás spoustu 
zábavy a dobrot. 
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Výrobek přineste s sebou 
na Masarykovo náměstí 
v pátek 5. prosince od 15.30 hod. 
nebo do redakce Jihlavských listů, 
Fritzova 34, Jihlava do 5.12.2014.
Výrobek si převezmeme, nafotíme a zveřejníme 
v Jihlavských listech a www.jihlavske-listy.cz, 
kde bude probíhat hlasování o zajímavé ceny.

me
Partneři akce:
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18. – 23. 12. v 17:30, 26. 12. 
v 15:00, 28. a 30. 12. v 17:00

Noc v muzeu: Tajemství hrobky
Komedie, Dobrodružný / USA / 

89min / titulky / 120,-
Živé i neživé hrdiny přírodovědného 

muzea v New Yorku čeká nemilé pře-
kvapení. Zlatá deska začíná, navzdory 
svému materiálu, korodovat, a kouzlo 
se pomalu leč neúprosně vytrácí. Pro 
oživlé exponáty a jejich ochránce Lar-
ryho tím začínají nejen krušné chvil-
ky, ale i jejich největší dobrodružství, 
které je přivede až za Atlantik..

Režie: S. Levy / Hrají: Ben Stiller, 
Robin Williams, Dan Stevens

19. 11. v 19:30
Ranhojič
Dobrodružné drama / Německo / 

150min / titulky / 70,- / 12+
Ke slavnému učenci Avicenovi při-

jíždí do Persie mladík Rob Cole z Ev-
ropy, aby se z potulného ranhojiče stal 
skutečným léčitelem. Velký problém 
představuje mladíkovo křesťanství, 
ještě vetší ale jeho dar vycítit smrt, 
a také odvaha vstoupit tam, kam se 
nikdo před ním neodvážil.

Režie: P. Stölzl / Hrají: Tom Payne, 
Ben Kingsley, Stellan Skarsgård

20. 12. ve 14:45
Česká mše Vánoční: Jan Jakub 

Ryba
Filharmonie – ŽIVĚ z Prahy / ČR / 

138min / 250,- 
Missa pastoralis bohemica neboli 

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby 
se stala nedílnou součástí českých 
Vánoc. Jednoduchý text o zvěstování 
Kristova narození a příchodu pastý-
řů k jesličkám zhudebnil rožmitálský 
kantor v roce 1796. Koncert zavr-
ší první řada slavných Slovanských 
tanců Antonína Dvořáka.

Skladatelé: Jan Jakub Ryba a Antonín 
Dvořák / Hrají: Pražská fi lharmonie

21. 12. v 15:00
Dům kouzel
Animovaný, Dětský / Belgie / 

85min / dabing / 90,-
Opuštěný kocourek Bouřka se jed-

noho deštivého dne ukryje v tajupl-
ném domě starého kouzelníka, kde 
bydlí také celá řada nevšedních by-
tostí ze světa fantazie. Ale ne každý 
je nadšený příchodem nečekaného 
hosta. Králík Jack spolu s myškou Ma-
ggie udělají všechno pro to, aby ko-
courka vyhnali.

Režie: B. Stassen, J. Degruson
21. 12. v 15:30 a 23. 12. v 17:00
Sněhová královna
Animovaná pohádka / Rusko / 

80min / dabing / 100,- 
Animovaný příběh, natočený na 

motivy světoznámé pohádky od 
Hanse Christiana Andrsena. Sněhová 
královna uvalí na zemi kletbu a všude 
zavládne nekonečná zima. Neutu-
chající polární vítr ochladí lidská 
srdce a z nich se vytratí všechna ra-
dost. Děvčátko Gerda, spolu s fretkou 
Lutou a skřítkem Ormem, se vydají 
na dlouhou cestu do paláce Sněhové 
královny, aby zachránili jejího brat-
říčka Kaye a navždy osvobodili zemi 
od věčného sněhu a mrazu.

Režie: Vlad Barbe, Maxim Svešni-
kov

21. 12. v 17:00
Dead Snow
Akční, Horor, Komedie / Norsko, 

Island / 100min / titulky / 100,- / 
15+

Nacistické zombie se chystají na to-
tální genocidu, aby tak dostály svému 
poslání – nastolit vládu jednoho 
vůdce. Pokud si myslíte, že váš nejhor-
ší den je ten, kdy zabijí vaši přítelky-

ni sekyrou, uříznou vám motorovou 
pilou ruku, a kdy s hrůzou v očích sle-
dujete, jak armáda nacistických zom-
bií požírá vaše kamarády, tak to se še-
redně mýlíte. To je teprve začátek.

Režie: T. Wirkola / Hrají: Vegar 
Hoel, Stig Frode Henriksen, Martin 
Starr

22. 12. ve 20:00
Jurský park
Dobrodružný, Sci-Fi, Th riller / USA 

/ 197min / Filmový klub, 3D, dabing 
/ 100,-

Po fantastickém nálezu miliony let 
starých DNA se pokusí skupina am-
biciózních vědců vytvořit přírodní 
park s žijícími prehistorickými zvířaty 
na vzdáleném liduprázdném ostrově. 
Oscarový snímek z roku 1993.

Režie: S. Spielberg / Hrají: Sam 
Neill, Laura Dern, Jeff  Goldblum

24. 12. ve 13:00
Dařbuján a Pandrhola
Pohádka / ČR / 80min / ZDARMA
Hrdinou je chudý havíř Kuba 

Dařbuján, který se stará o svou 
Markýtku a jedenáct dětí. Není divu, 
že se jen málokdy nají dosyta. A to jim 
vrána právě nese další. Když se naro-
dí, vydá se mu Kuba hledat kmotra.

Režie: M. Frič / Hrají: Jiří Sovák, 
Běla Jurdová, Rudolf Hrušínský

24. 12. ve 22:30
Samotáři
Komedie / ČR / 103min / ZDAR-

MA
Sedm mladých lidí prožívá v prů-

běhu několika dní události, které 
radikálně ovlivní jejich budoucí 
život.

Režie: D. Ondříček / Hrají: Jitka 
Schneiderová, Saša Rašilov nejml., 
Labina Mitevska, Ivan Trojan, Jiří Ma-
cháček

26., 27. a 30. 12. v 17:30, 28. 12. 
v 15:00

Paddington
Rodinný, podle knižní předlohy / 

Velká Británie / dabing / 120,- 
Neobyčejně půvabné a vtipné vy-

právění o osiřelém medvědu z nejtem-
nějšího Peru, který přijede vlakem na 
nádraží Paddington v Londýně, kde 
se ho ujmou manželé Fouskovi. Kde 
se medvídek objeví, tam se začnou dít 
neuvěřitelné věci.

Režie: P. King
26. – 28. 12. ve 20:00, 29. 12. 

v 17:00
Hodinový manžel
Drama, Komedie / ČR / 110,- / 

12+ 
Čtyři plavci – hráči vodního póla 

se po prohraném zápase octnou na 
dně. Ti zoufalci na dně bazénu do-
konce i bydlí. Aby se zachránili, 
zkusí provozovat pochybnou živ-
nost „hodinový manžel“, a oprav-
du opravují domácnosti rozličným 
dámám, ale jak se časem ukáže, 
nejen domácnosti.

Režie: T. Svoboda / Hrají: Bolek 
Polívka, Eva Holubová, Lukáš Lati-
ňák, David Matásek

27., 28. a 30. 12. v 19:30
Exodus: Bohové a králové
Mýtický, Akční / Velká Británie, 

USA, Španělsko / 142min / dabing / 
120,- / 12+

Vyrostli jako bratři, ale stali se 
z nich nepřátelé na život a na smrt 
– egyptský faraón Ramses a Mojžíš, 
nalezenec, který se stal legendou. 
Jiná legenda, Ridley Scott, převedla 
jejich nesmrtelný příběh na filmové 
plátno.

Režie: R. Scott  / Hrají: Christian 
Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul

Přejeme vám pěkné Vánoce a po-
hodový vstup do Nového roku. 
Děkujeme za vaši přízeň. V lednu 
se můžete těšit na fi lmy Velká šest-
ka, Mordekai, Sedmý syn či Sils 
Maria.

AKTUÁLNÍ PROGRA M SLE-
DUJTE NA WEBU KINA – 
ZMĚNA V PROGRA MU VYHRA -
ZENA/www.kinodukla.cz/www.
facebook.com/KinoDukla 

Kluby

Hudební club JEŽEK
Mostecká 10

19. 12.  
AUTOBUS a FILTR
Koncert. 
20. 12.  
CHRISTMAS ENEMA PARTY
26. 12.  
VÁNOČNÍ KONCERT: META-

NOON + OCELOT + LADY KA TE
27. 12.  
VÁNOČNÍ KONCERT: HAR-

LEM
31. 12.  
SILVESTR JEN TAK
Nevíte kam na Silvestra?
Přijďte za námi do clubu, posedět 

s přáteli.
Program:
folk – rockový večer s muzikanty, 

půlnoční ohňostroj.

KD – Tunell, velký sál
Mostecká 10 

6. 12.  
MEGAKONCERT KA PELY 

DOGA + křest NOVÉHO CD ka-
pely LADY KA TE

Kulturní dům TUNELL, Mostecká 
10.

13. 12.  
ZAKÁZANÝ OVOCE, IMODI-

UM 
Koncert. Kulturní dům TUNELL, 

Mostecká 10.

SOUL music club
Žižkova 15

5. 12. 22.00 
LIPSTICK R´n´B Party – Winter 

Edition 
6. 12. 21.00 
UDG + VOXEL TOUR 2014 
12. 12. 21.00 
ADVENT APPLE PLEX 2014 
13. 12. 19.00 
GAME OF SKA TE vol. 2 
19. 12. 20.00 
MEJDAN KLAUNŮ 
20. 12. 21.00 
JAMES COLE alongside DJ 

SCARFACE 
24. 12. 22.00 
TRA DIČNÍ VÁNOČNÍ HOUSE 
25. 12. 20.00 
XXI. ROČNÍK VÁNOČNÍHO 

KONCERTU 
26. 12. 20.00 
NOT REALLY GENTLE-

MAN´S TOUR 
27. 12. 22.00 
MASHINERY DRUM AND BASS 

„New year 2015 training“ 

28. 12. 20.00 
ZÁVIŠ KŘEST CD 
Kníže pornofolku v Soulu pokřtí své 

nové CD „K tomu nic“.
Host: Kuděj
31. 12. 22.00 
SOULVESTR 2014 

Koncerty
4. 12. 18.00 
CO SE TÉTO NOCI STALO
Koncert – účinkují Pavla Fendricho-

vá, zpěv, a Jindřich Macek, loutna.
Muzeum Vysočiny
12. 12. 20.00 
GOSPELOVÉ VÁNOCE 
Černošské gospely jsou pro evrop-

ského diváka vždy obrovským zá-
žitkem a objevným překvapením. 
V době vánočních shonů je vánoční 
atmosféra na koncertech souborů pří-
jemným zpestřením a odpočinkem 
pro každého návštěvníka. Letos do 
Jihlavy zavítá soubor „RODERICK 
GILES & GRA CE“ z USA. 

Kostel sv. Ignáce
15. 12. 17.00 
VÁNOČNÍ KONCERT DPS 

ZVONEČEK JIHLAVA 
Tradiční vystoupení dvou příprav-

ných oddělení a koncertního sboru.
Program: Uherek, Čok, Linek, 

Bach a další. Anna Baueršímová 
a Eliška Vyhnálková, klavírní do-
provod Jana Jiráková, sbormistr. 
Hotel Gustav Mahler Jihlava, Kří-
žová 4

17. 12. 18.00 
VÁNOČNÍ KONCERT PS FOER-

STER JIHLAVA 
Zastavte se na chvilku v předvánoč-

ním shonu a přijďte se zaposlouchat 
do skladeb, které pěvecký sbor nastu-
doval pod vedením sbormistra Ing. 
Pavla Brady.

Všichni členové sboru se těší na své 
posluchače, s kterými si na závěr za-
zpívají ty nejznámější vánoční koledy. 

Kongresový sál Hotelu Gustav Ma-
hler, Křížová 4

24. 12. 24.00 
Půlnoční koncert – Jakub Jan 

Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Účinkují: soprán Dana Fučíko-

vá, alt Katarína Ruschková, tenor Jiří 
Kulhánek, bas Petr Baueršíma

Sbor tvoří zpěváci jihlavských sborů, 
orchestr je složen z učitelů a žáků ZUŠ 
Jihlava. Dirigent: Leona Saláková.

Jednotné vstupné: 100 Kč, předpro-
dej: Trifoil, Husova ul. 10, od 15. 12. 
2014.

Kostel sv. Ignáce z Loyoly.
26. 12. 17.00 
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ CAMPA-

NULA JIHLAVA
VÁNOČNÍ KONCERT 
Program:
František Xaver Brixi – Missa pasto-

ralis in D, 
vánoční skladby a koledy.
Účinkují:
Malý komorní orchestr Jihlava
Petr Sobotka, varhany
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava 

a jeho hosté
Pavel Jirák, dirigent
Chrám sv. Ignáce z Loyoly.
28. 12. 18.00 
VÁNOČNÍ KONCERT MELO-

DIE 
Bohatá a pestrá hudební nadílka od 

JSPS Melodie a sólistů Dany Fučíko-
vé a Ondry Slavičínského.

Kostel Povýšení sv. Kříže.
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Ostatní
27. 11. – 29. 12.  
Adventní čas v ZOO JIHLAVA, 

aneb Každý den se něco děje 
Každý den bude ozvláštněn speci-

álním programem. Podrobnosti na 
stránkách ZOO JIHLAVA 

5. – 7. 12. 16.00 
PEKLO V JIHLAVSKÉM PODZE-

MÍ
6. 12. 9.00 
STAROČESKÝ VÁNOČNÍ JAR-

MARK
Obchodní Centrum Březinky, Březi-

nova 144, od 9:00 do pozdních odpo-
ledních hodin.

6. 12. 10.00 
ZA MIKULÁŠEM DO ZOO JIH-

LAVA
Mikuláš v zoologické zahradě, rozsví-

cení vánočního stromku, zahájení tra-
diční sbírky „Vánočky nejen pro kočky“. 

Zoo Jihlava.
6. 12. 14.00
VÁNOČNÍ MUZICÍROVÁNÍ 

S CIMBÁLEM
Svařené víno, dětský punč.
Kavárna-cukrárna Dena, Fibichova 

28. 
6. 12. 16.00 
MIKULÁŠSKÉ BRUSLENÍ
Pro děti budou připraveny soutěže, 

drobné dárky, a přijde i Mikuláš s an-
dělem a čertem. Vstup zdarma. 

Další bruslení pro veřejnost, termí-
ny na webu: www.hcdukla.cz

Horácký zimní stadion, „Zimáček“.
7. 12. 15.00 
ČERTOVSKÁ POHÁDKA 
Království, které díky králi propadne 

peklu… princezna Lucie – co ve svém 
zakletí každý večer noci upije… a než 
tma zvítězí, šašek Ambrož pomoc 
najde u statečného Martina, jenž 
nad peklem zvítězí…. A martinskou 
husou to pak všichni oslaví… 

Kino Dukla, Jana Masaryka 20.
10. 12. 18.00 
DOBROCH 2014 
Výroční ocenění dobrovolníků Ob-

lastní charity Jihlava.
Kavárna Na Terasách, Havlíčkova 30.
11. 12. 10.00 
„BAREVNÉ VÁNOCE V SÍDLE 

KRA JE VYSOČINA“ 
Akce pro veřejnost. Občané budou 

mít možnost nakoupit si výrobky pří-
spěvkových organizací Kraje Vysočina 
a dalších organizací, pracujících se se-
niory a postiženými. Vstupné zdarma.

Kraj Vysočina, Žižkova 57.
13. 12. 9.00 
STAROČESKÝ VÁNOČNÍ JAR-

MARK
Obchodní Centrum Březinky, Březi-

nova 144
16. 12. 9.00 
Pohádkové úterky: DĚDA MRÁZ 
Po celý den vás obslouží u vánoční-

ho stromečku Děda Mráz, kde každý 
najde svůj dáreček. Soutěže, hry, ma-
lování.

Kavárna-cukrárna Dena, Fibichova 
28.

17. 12. 16.00 
KŘTINY MLÁĎAT PAND ČER-

VENÝCH S HIMALAJSKÝM 
DOBRODRUŽSTVÍM V ZOO 
JIHLAVA

Kmotrem mláďat se stane horolezec 
Radek Jaroš. Dvojčata a vícerčata mají 
vstup zdarma. 

Zoo Jihlava.
17. 12. 18.00 
CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁ-

NÍ: MALÉ SUNDY
Vstup zdarma. 
Přednáška v posluchárně P3 Vysoké 

školy polytechnické Jihlava, Tolstého 
16

20. 12. 9.00 
STAROČESKÝ VÁNOČNÍ JAR-

MARK
Obchodní Centrum Březinky
20. 12. 10.00 
WORKSHOP SWINGOVÝCH 

TANCŮ
Výuku povedou zkušení lektoři 

z pražské taneční skupiny Swing Bus-
ters.

10:00 – 12:10 začátečníci – zá-
kladní principy Lindy Hop

14:00 – 16:10 mírně pokročilí – 
Lindy Hop, charleston

Informace: www.bonanza.wz.cz, 
přihlášky: tanecjihlava@gmail.com. 

Tel: 604 169 397. 
Dům dětí a mládeže, Brněnská 29.
20. 12. 16.00 
POHÁDKY NA SCHODECH: 

VÁNOČNÍ ČTENÍ
Herci Horáckého divadla čtou po-

hádky dětem a jejich rodičům.
Další čtení vždy každou třetí sobotu. 

Vstupné 10 Kč.
Foyer Velké scény Horáckého diva-

dla, Komenského 22.
20. 12. 20.00 
VÁNOČNÍ SWINGOVÁ TAN-

ČÍRNA S KA PELOU BEE BAND
K tanci a poslechu bude hrát jihlav-

ská kapela Bee Band, proběhne i krát-
ká výuka tance s tanečníky ze Swing 
Busters. Stylové oblečení z 20. – 50. 
let více než vítáno. Společenský sál re-
staurace Kozlovna, Žižkova 89.

24. 12. 22.00 
ŠTĚDROVEČERNÍ VĚŽ
XXII. ročník. Vyhlídková věž koste-

la 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 středověkých 
ručních palných zbraní – o. s. Společ-
nost přátel dělostřelby Jihlava, malé 
občerstveni pro každého návštěvníka. 

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

nout staré vánoční zvyky. 
Parkán u Brány Matky Boži.
27. – 29. 12.  
NETRA DIČNÍ PUTOVÁNÍ PO 

ZOO JIHLAVA, OD PÓLU K PÓLU 

Tradiční vánoční večerní prohlídky. 
Nutná rezervace předem.

Zoo Jihlava, www.zoojihlava.cz
31. 12. 19.00 
SILVESTR SE SÁDLEM V PO-

HYBU 
Rozloučení se starým rokem, se zná-

mou jihlavskou hudební skupinou 
Sádlo v pohybu. 

Restaurace Kozlovka, areál Krystal, 
Žižkova ulice. 

Sport
3. 12. 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – SK Ho-

rácká Slavia Třebíč
HC Dukla Jihlava, s. r. o., 1. liga ČR 

2014/15, www.hcdukla.cz 
Horácký zimní stadion. 
10. 12. 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – Salith 

Šumperk
HC Dukla Jihlava, s. r. o., 1. liga ČR 

2014/15, www.hcdukla.cz 
Horácký zimní stadion. 
13. 12. 17.00 
BC VYSOČINA – BK Velké Mezi-

říčí
Basketbalový klub Jihlava o. s.: Liga 

U19
Sportovní hala nad bazénem v ul. 

Evžena Rošického 6.
14. 12. 15.30 
BC VYSOČINA – GBA Sparta 

Praha 
Basketbalový klub Jihlava o. s.: I. liga 

muži
Sportovní hala nad bazénem v ul. 

Evžena Rošického 6.
15. 12. 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – SK 

Kadaň
HC Dukla Jihlava, s. r. o., 1. liga ČR 

2014/15, www.hcdukla.cz 
Horácký zimní stadion. 
20. 12. 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC Be-

nátky nad Jizerou
HC Dukla Jihlava, s. r. o., 1. liga ČR 

2014/15, www.hcdukla.cz 
Horácký zimní stadion. 
21. 12. 10.00 
BC VYSOČINA – BC Kolín
Basketbalový klub Jihlava o. s.: Liga 

U17
Sportovní hala nad bazénem v ul. 

Evžena Rošického 6.

21. – 22. 12.  
TURNAJ O POHÁR HEJTMA-

NA KRA JE VYSOČINA
Vstup zdarma. Pořadatel: HC Dukla 

Jihlava. 
Bližší informace na webu: www.hc-

dukla.cz
Horácký zimní stadion. 
26. 12. 8.30 
MALÁ KOPANÁ JIHLAVA: Me-

moriál Standy Matouška 
Ve sportovní hale SK Jihlava v ulici 

Okružní. 
29. 12. 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – AZ Ha-

vířov
HC Dukla Jihlava, s. r. o., 1. liga ČR 

2014/15, www.hcdukla.cz 
Horácký zimní stadion. 
31. 12. 11.00 
SILVESTROVSKÝ BĚH 
Veřejný běžecký závod, pro mládež 

a dospělé. 
Okruh 1450 m v prostorách Ho-

ráckého zimního stadionu, Smetano-
vých sadů a přilehlých ulic. Prezence 
v šatně na HZS, start: příchozí a děti 
4 – 9 let v 10.45 hod., hromadný start 
ostatních v 11 hodin. 

Pořadatel: Běžec Vysočiny o. s., 
htt p://bezecvysociny.cz

Horácký zimní stadion.

Turistika
1. 1. 10.00 
HLEDÁME SKORCE VODNÍHO
Tradiční ornitologická vycházka.
Pořádá Český svaz ochránců příro-

dy Jihlava ve spolupráci s Pobočkou 
ČSO na Vysočině. Sraz v 10:00 hodin 
na mostě ve Starých Horách (restau-
race Venuše). Dalekohledy s sebou. 

1. 1.  
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ŠAC-

BERK – Novoroční čtyřlístek
18. ročník
Pořadatel KČT Tesla Jihlava. Trasy 

libovolné: min. 5 km.
Start: z libovolného místa, cíl: Šac-

berk – Rudný, torzo rozhledny 14.00 
– 15.00 hod.

V cíli obdrží účastníci diplom.
Možnost fi nančně přispět na budo-

vání tras pro vozíčkáře.
Kontakt: Ing. Míla Bradová, Na 

Kopci 22, 586 01 Jihlava, tel. 736 754 
080, e-mail: mila_bradova@volny.cz

Změna programu vyhrazena!

Výběr z novinek z fondu Městské 
knihovny Jihlava na prosinec 2014
Regionální literatura:

Archeologické výzkumy na Vysočině. 2/2011 
Archeologické výzkumy na Vysočině. 3/2012 
Chotěboř na starých pohlednicích 

Cisár, Vladimír Bystřicko na starých pohlednicích. 
Černý, Karel Město Žďár na starých pohlednicích 
Červený, Ondřej Osvobození Žďárska 
Kunc, Vladimír Zmizelý Havlíčkův Brod 
Martínek, Zdeněk Pelhřimov 
Šustr, Milan Havlíčkova Borová na starých pohlednicích 
Šustr, Milan Ledečsko na starých pohlednicích 
Beletrie:

Anyuru, Johannes Bouře se přihnala z ráje 
Bannalec, Jean-Luc Bretaňské poměry 
Bauer, Jan Jihlavský zlý duch 
Bloom, Tracy Jsem single a pomstím se 
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