
V Jihlavě jde do fi nále velký vo-
dohospodářský projekt s názvem 
„Snížení znečištění ve vodních to-
cích ze stokové sítě města Jihlavy“. 

Celkem jde o devět samostatných 
staveb, které jsou buď hotové, nebo 
před dokončením. Jedna z největších 
investičních akcí města Jihlavy 
s rozpočtem bezmála 140 milionů ko-
run skončí v polovině ledna příštího 
roku.

„Projekt pomůže ke zvýšení kvality 
vypouštěných vod a předejde vzniku ha-
varijních situací v zastaralé a nedosta-
tečné kanalizační síti. Pozitivní dopad 
bude mít i na odblokování stavebního 
rozvoje města, kdy bez dostatečné kapa-
city kanalizační sítě není možné v někte-
rých částech města povolovat výstavbu,“ 
popsal přínosy akce primátor Jihla-
vy Rudolf Chloupek. Projekt vyřešil 
i problém části města Sasov, kde ka-
nalizace dosud chyběla. 

Dílo o devíti stavbách obsahuje jak 
rekonstrukci stávajících, tak vybu-
dování nových stok a nových objektů. 
Kromě práce na kanalizaci měla jihlav-
ská veřejnost možnost sledovat vznik   

Celkem je vybudováno
4,1 km kanalizace.
• STAVBA 1 Stoka A na pravém 
břehu Jihlavy ul. Mostecká po sou-
tok se stokou D
• STAVBA 2 Stoka A na pravém bře-
hu Jihlavy - soutok s D - ul. Mlýnská
• STAVBA 3 Stoka B na pravém 
břehu Drážního potoka a vírový se-
parátor
• STAVBA 4 Stoka C na levém bře-
hu Jihlavy a shybka
• STAVBA 5 Stoka D na pravém 
břehu Jihlávky - ulice Okružní
• STAVBA 6 Stoka D na březích Jih-
lávky - ulice U rybníčků
• STAVBA 7 Stoka D na levém bře-
hu Koželužského potoka
• STAVBA 8 Kanalizace Sasov
• STAVBA 9 Dešťová zdrž na stoce 
D 
 

obří podzemní nádrže v údolí pod 
mosty v Brněnské a Hradební ulici. 
Retenční dešťová zdrž o objemu 1.840 
m3 zachytí přívalové vody a nečistoty. 

„Vybudování nádrže bude mít velmi 
pozitivní dopad na čistotu vody v řece. 

Nádrž zejména při vydatných srážkách 
pojme velké množství dešťové vody, kte-
rá je znečištěná splašky, protože je zde 
jednotná kanalizace. Znečištěná voda 
se tak nedostane do řeky, ale z nádrže 
bude postupně odcházet do čistírny od-
padních vod,“ vysvětlil primátor Ru-
dolf Chloupek funkci velké stavby, 
kterou už zakrývá vrstva zeminy, na 
které později vyroste nová zeleň.

Podzemní vodotěsná nádrž má o 
rozměry 31 x 20 metrů, stěny nádrže 
jsou vysoké až sedm metrů. Nádrž se-
stává z vlastního tříkomorového „ba-
zénu“ dešťové zdrže, odlehčovací 
komory, výustního objektu do řeky 
a propojovacích žlabů, komory s la-
pákem štěrku, česlemi a dalších zaří-
zení a technologií umožňujících je-
jich ovládání.

S rozpočetem 138 milionů ko-
run jde o jednu z největších investic 
města v posledních letech, je spolufi -
nancována Státním fondem životního 
prostředí z Operačního program 
životní prostředí asi 92 miliony ko-
run. Dodavatelem je sdružení fi rem 
OHL ŽS, a.s. a PSJ, a.s. -tz-

prosinec

OSLAVY SV. MARTINA. Za zájmu tisíců návštěvníků proběhly ve městě listopadové oslavy. Uklidňovaní bílého koně a chvilka soustředění sv. Mar-
tina před městskou bránou, než projede davy lidí a rozdá tisíce mincí. Foto: archiv MMJ

Jihlava sníží znečisťování vodyRozsvícení velkého vánočního 
stromu a vánoční výzdoby města
v neděli 29. listopadu v 16.45 hod.

Program od 15.30, pro zahřátí 
svařák, otevřené ohně.

Více na str. 12.

Křest knihy Ladislava Vilímka
I domy umírají vstoje II

Ve středu 9. prosince od 16 hodin
Dům Gustava Mahlera a kavárna 

Café Gustav Mahler.

Slavnostní otevření 
Tropického pavilonu v Zoo Jihlava
V sobotu 12. prosince ve 12 hodin.

Vánoce na radnici a
Vánoce na náměstí

přehled kulturních akcí
spojených s oslavami konce roku.

Více na str. 12 a kulturním 
přehledu NJR

Slavnostní novoroční ohňostroj
v pátek 1. ledna v 17.30 hod.,

Novoroční zdravice primátora, 
od 17.00 hodin podávají zástupci 

města svařák pro zahřátí.
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

57
38
95
50
43
93

2
0

12
119

Město Jihlava má k 31. 10. 2015 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.667 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel

v měsíci říjnu 2015

Jihlavská radnice ofi ciálně uvedla 
do provozu další nasvícený přechod 
pro chodce. A to na frekventovaném 
místě v bezprostřední blízkosti ZŠ a 
MŠ Nad Plovárnou. 

„Přechod je velmi využívanou spoj-
nicí mezi areálem školy, sídlištěm v 
ulici Nad Plovárnou a blízkou zastáv-
kou MHD v ulici Brtnická. Po silnici 
zde projede přibližně 1.100 vozidel 
za den,“ popsal situaci a důvody pro 
zvýšení bezpečnosti přechodu ná-
městek primátora pro oblast dopra-
vy Jaroslav Vymazal. 

Osvětlení přechodu je přínosné 
jak pro žáky, rodiče a návštěvníky 
areálu školy, ve kterém je nově také 
sportovního hřiště pro širokou ve-
řejnost, tak pro obyvatele ulic Nad 
Plovárnou, Polní či Hany Kvapilové.

Dodavatelem akce s názvem Bez-
pečnost a ochrana dětí a mládeže 
ve městě Jihlava byla společnost 
RAISA, spol. s r. o., celkové nákla-
dy projektu dosáhly bezmála 160 
tisíc korun včetně DPH, které část-
kou 120.000 korun podpořila Na-

dace ČEZ. 
Jihlava se zvyšování bezpečnosti 

přechodů pro chodce věnuje dlou-
hodobě, ročně do této oblasti inves-
tuje asi milion korun. „Za uplynulé 
čtyři roky Jihlava zvýšila bezpečnost 
na 31 přechodech, letos nechala nasví-
tit dalších osm přechodů pro chodce,“ 
doplnil náměstek primátora Jaroslav 
Vymazal. -tz-

NOVÝ bezpečný přechod pro chodce mohou využívat děti ZŠ a MŠ Nad Plovár-
nou. Foto: archiv MMJ

Jihlava má další nasvícený 
přechod pro chodce

Vítr utrhl střechu na bazénu Rošic-
kého a sfoukl ji za halu.

„Došlo díky silnému poryvu větru k 
podfouknutí střechy a k jejímu násled-
nému pádu. Střecha spadla do pro-
storu hřiště na plážový volejbal a na 
travnaté plochy za budovou směrem k 
fotbalovému stadiónu FC Vysočina,“ 
řekl mluvčí Služeb města Jihlavy 
Martin Málek.

Plechová střešní krytina se utrhla 
zhruba na polovině budovy v mís-
tech nad sportovní halou, pod kte-
rou se nachází bazén. SMJ provedly 
umístění zákazových značek na míst-
ních komunikacích a ohraničení pro-
storu bezpečnostními páskami. 

Monitoring střechy a prohlídku ko-
lem budovy provedli také hasiči a zá-
stupci odboru správy realit z města 
Jihlavy, které je vlastníkem budovy. 
Druhý den byl provoz v objektu ob-
noven . Odhadovaná škoda na budo-
vě je kolem dvou miliónů korun. -lm-

ČÁST střechy na bazénu Rošického nevydržela listopadový poryv větru a porouče-
la se k zemi. Foto: archiv MMJ

Uzavření bazénu E. Rošického z 
důvodu bezpečnosti návštěvníků

Ústavní soud odmítl stížnost města 
Jihlavy ve věci referenda o spalovně a 
městské odpadové politice. Znamená 
to, že spolu s krajskými volbami v roce 
2016 se v Jihlavě bude konat i referen-
dum. 

Soudci stížnost odmítli z procesních 
důvodů, věcně se argumenty města 
Jihlavy nezabývali. Věnovali se pouze 
termínu, kdy konstatovali, že konání 
referenda s volbami je důležitější, než 

důsledné dodržení právních předpisů 
upravujících proces jeho vyhlášení. 

„Ústavní soud nalezl formální argumen-
ty, proč se věcí nezabývat, než aby věcně 
přezkoumal skutečnou podstatu problé-
mu, kdy bylo městu vzato právo o refe-
rendu řádně rozhodnout,“ řekl vedoucí 
správního odboru magistrátu města 
Jan Vystrčil.

Jihlavská radnice nikdy nebyla pro-
ti zapojení široké veřejnosti do rozho-

Zbytečné referendum bude příští rok
dování o odpadech, nicméně považuje 
referendum za zbytečné v situaci, kdy 
město spalovnu nechce stavět, a kdy 
i další požadavky referenda už dávno 
naplňuje. Navíc stále chybí potřebná 
legislativa, podle které se mohou obce 
kompetentně rozhodnout o nejvhod-
nějším řešení odpadové problematiky. 

„Občané by měli mít možnost rozhodo-
vat o jasně popsaných možnostech, jak s 
odpadem nakládat. Měli by vědět, kolik 
je vše bude stát, jaké budou dopady na 
životní prostředí. V tomto referendu však 
takovou možnost nebudou mít. Budeme 
se alespoň snažit snížit náklady na je-
ho konání, které jsou odhadovány na 1,5 
milionu korun,“ uvedl primátor Jihlavy 
Rudolf Chloupek. -tz-

V areálu ZŠ Havlíčkova a Seifertova  
město dokončilo celkovou rekonstruk-
ci sportovišť.

 „Původní asfaltové a písčité plochy 
sportovních hřišť ve školním areálu jsou 
nahrazeny multifunkčním hřištěm pro 
míčové sporty a hřištěm pro basketbal a 
volejbal s moderními umělými povrchy a 
oplocením,“ popsal upravená sportoviš-
tě primátor města Rudolf Chloupek. 
Obě hřiště spojuje nový chodník a v 
prostoru mezi nimi je nový sektor pro 
skok daleký. 

„Kromě toho bylo hřiště pro školní dru-
žinu doplněno novými herními prvky 
a nad hřištěm pro basketbal a volejbal 
vznikl dlážděný prostor pro stolní tenis,“ 
doplnil primátor. Součástí komplexní 
regenerace školního areálu bylo i vyba-
vení školního areálu potřebným mobi-
liářem a celková obnova jeho oplocení. 

Stavební práce probíhaly od polovi-
ny června do konce října 2015, úpravy 
sportovišť proběhly v rámci projektu 
„Obnova a technické zhodnocení škol-
ních hřišť v Jihlavě - IV. etapa“ spolufi -
nancovaného dotací z Regionálního 
operačního programu NUTS 2 Jihový-
chod. Celkové náklady byly 10 milionů 
korun, dotace ROP bude činit asi 8,2 
milionu korun.

Podstatně se zvýšila úroveň sporto-
višť také u základní školy v Seifertově 
ulici. Zde jihlavská radnice nechala roz-
šířit tělocvičnu o nové šatny, sociální 

zázemí a místnost správce a současně 
byla komplexně regenerována venkov-
ní sportoviště.

 „Vzniklo nové víceúčelové hřiště a atle-
tický ovál s umělým povrchem, oplocením, 
osvětlením a ozvučením, jehož součástí 
jsou i sektory pro skok vysoký a skok dale-
ký. Kromě toho bylo vybudováno basket-
balové hřiště s umělým povrchem a oplo-
cením, sektor pro vrh koulí, umělá lezecká 
stěna a nové hřiště pro školní družinu,“ 
představil provedené práce primátor 
Rudolf Chloupek. 

V areálu se také dobudovaly chodní-
ky, zvýšilo se oplocení areálu, osazeny 
jsou nové brány u vjezdu z ulic Seifer-
tova a Telečská a bezpečnostní kame-
ry, prováděly se terénní úpravy včetně 
vybudování opěrných zdí a areál do-
stal sklad na nové sportovní vybavení. 
„Nově je zateplena tělocvična a spojovací 
krček, jsou vyměněna okna a dveře, za tě-
locvičnou je nový plot a chodník,“ doplnil 
primátor Rudolf Chloupek.

Stavební práce probíhaly od ledna do 
konce září 2015 a celkové výdaje této 
investiční akce činily 19,1 milionu ko-
run. Regenerace venkovních sporto-
višť a přístavba tělocvičny byly součástí 
projektu „Obnova a technické zhodno-
cení školních hřišť v Jihlavě - II. etapa”, 
na který se městu Jihlava podařilo zís-
kat podporu z Regionálního operační-
ho programu NUTS 2 Jihovýchod ve 
výši asi 12 milionu korun. -tz-

Dvě školy mají nová hřiště



V poslední době se řeší budouc-
nost odpadů vyprodukovaných na 
území Jihlavy. Jedná se o důležitou 
oblast, která bude mít vliv nejen na 
výdaje města, ale také na peněžen-
ky občanů. Nesprávné rozhodnutí 
může znamenat výrazné zvýšení po-
platků za nakládání s odpady.

V minulosti byla zpracována řada 
studií na různých úrovních, které ře-
šily problematiku odpadů. Závěrem 
poslední studie bylo vybudování 
spalovny odpadů označované jako 
ZEVO nebo vybudování překladiště 
odpadů. Co tyto varianty ve skuteč-
nosti znamenají a existují i jiná řeše-
ní?

Argumentů proti výstavbě spalov-
ny v Jihlavě je hodně. Nepropoje-
nost centrálního zásobování teplem 
ve městě, absence velkých odběrate-
lů tepla, investice v řádu miliard Kč, 
velké riziko nejen fi nanční, ale také 
legislativní a ekologické. Z pohledu 
životního prostředí je důležité při-
pomenout skutečnost, že tříděním 
odpadů klesá výhřevnost a v praxi se 
tak objevují problémy s funkčností a 
energetickou účinností spalovny. A 
třídit odpad přece umíme a chceme, 
nebo snad ne?

Další navrženou variantou je vý-
stavba překladiště odpadů v areálu 
stávající skládky v Henčově. Překla-
diště sice není fi nančně náročná in-
vestice, v rozpočtu města se počítá s 
částkou 10 mil Kč, ale město nebude 
mít možnost ovlivnit cenu, za kterou 
bude komunální odpad likvidovat. 
Jihlava tak bude zcela závislá na ceně 
spalování a ceně dopravy do konco-
vého zařízení. Vzhledem k tomu, že 
náklady na energie i paliva neustále 
rostou a spalovna je prakticky nej-
dražší odpadová technologie, dá se 
předpokládat postupné zvyšování 
poplatků za likvidaci odpadů. Je vi-
dět, že navržené varianty problém 
„Kam s ním?“ z dlouhodobého hle-

diska neřeší, stejně jako dopad na 
peněženky občanů.

Uvedené varianty navíc nejsou v 
souladu s aktuálními cíli EU. V návr-
hu nové odpadové strategie Evrop-
ské komise je požadováno směsné 
odpady co nejvíce třídit a upravo-
vat. Ptám se, jak město Jihlava splní 
požadavek EU, který již v nezávazné 
formě usnesení odhlasoval Evropský 
parlament, a to cíl 70 % recyklace 
komunálního odpadu v roce 2030? 
Jde Jihlava skutečně správným smě-
rem? Proč kroky současného vedení 
města nejsou v souladu s požadavky 
EU? Proč musíme za likvidaci odpa-
du platit, když odpad můžeme dále 
technologicky vytřídit, to co lze zre-
cyklovat, a energeticky bohatou část 
upravit na palivo, které lze dále pro-
dávat vhodným energetickým zdro-
jům? 

S problematikou odpadů a případ-
nou výstavbou spalovny v Jihlavě 
souvisí referendum, které letos na-
řídil Nejvyšší správní soud. Zastupi-
telstvo města proti tomuto verdiktu 
schválilo těsnou většinou podání 
ústavní stížnosti. Kladu si tak posled-
ní otázku: Bojí se snad vedení města 
názoru občanů?

Všem občanům Jihlavy přeji krásný 
a pohodový předvánoční čas. 

 Rostislav Habán,
 zastupitel města za hnutí ANO
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Víte, že…
…na začátku března letošního roku nechalo 

město Jihlava v rámci pilotního projektu roz-
místit v oblasti Na Slunci kontejnery, do kte-
rých mohou občané odkládat biologicky rozlo-
žitelný odpad rostlinného původů ze zahrádek 
a kuchyní.

 Cílem pilotního projektu bylo ověřit, zda bu-
dou občané ochotní třídit bioodpad do veřej-
ně přístupných kontejnerů a zda bude čistota 
sváženého bioodpadu dostatečná, aby ho bylo 
možné použit jako vstupní  surovinu pro výro-
bu kompostu na kompostárně v Henčově.

 Na počátku pilotního projektu se v některých 
kontejnerech objevovaly ve zvýšené míře igeli-
tové sáčky a jiný odpad, který snižoval kvalitu 
sváženého bioodpadu. Po více než půl roce od 

zahájení svozu však můžeme konstatovat, že se 
většinu problémů podařilo odstranit a čistota 
sváženého bioodpadu je na velmi dobré úrovni. 
Všichni, kdo se do svozu bioodpadu Na Slunci 
aktivně zapojili, zasluhují poděkování, přispěli 
ke zkvalitňování životního prostředí v Jihlavě. 

Platí to také pro obyvatele Pávova a Zborné, 
kde svoz bioodpadu funguje o rok déle, než 
Na Slunci. V Pávově a ve Zborné jsou nádoby 
na bioodpad přistavovány přímo k domům. Za 
dobu fungování projektu se do něj zapojilo 106 
domácností z Pávova i ze Zborné. 

Aktuálně je ve Zborné do svozu bioodpadu 
zapojeno 45 % domácností bydlících v rodin-
ných domech a v Pávově 57 %. Nejen, že je ze 
svozu bioodpadu z Pávova a Zborné dosahová-

no skvělé čistoty sváženého bioodpadu, ale do-
šlo i k výraznému nárůstu separace dalších vyu-
žitelných odpadů jako jsou plasty nebo papír. 

Na základě velmi dobrých výsledků se svozem 
biologicky rozložitelného odpadu rostlinného 
původu připravuje město Jihlava rozšíření svo-
zu bioodpadu i do dalších částí města, a to od 
jara 2016. Bližší podrobnosti se dozvíte v prů-
běhu ledna a února 2016.

Termíny svozu BIOODPADU v Pávově a 
Zborné během zimních měsíců – svoz  směsné-
ho  komunálního odpadu zůstává beze změny
2. 12. 2015 6. 1. 2016
3. 2. 2016 2. 3. 2016

Slovo zastupitele

Rostislav 
Habán

Skutečně víme, kam s ním?

Den 11. listopad není jen dnem 
příjezdu sv. Martina a ochutnávání 
mladých vín, ale také Dnem váleč-
ných veteránů. 

V tento den se připomíná podpis 
příměří mezi Spojenci a Německem, 
na západní frontě, tím byly ukon-
čeny boje 1. světové války. Příměří 
bylo podepsáno 11. 11. 1918 ve vla-
kovém voze v Le Francport u severo-
francouzského města Compiegne. 

Významnou událost a svátek si 
každoročně připomíná i Jihlava. Na 

ústředním hřbitově proběhlo vzpo-
mínkové setkání, na kterém k pří-
tomným promluvil Jan Ňachaj z 
Krajského vojenského velitelství, 
primátor Rudolf Chloupek za město 
Jihlavu a Zdeněk Laštovička z Čes-
kého svazu bojovníků za svobodu. 
Na připomenutí obětí války se po 
jedenácté hodině městem rozezně-
ly sirény. Symbolem Dne veteránů 
je květ vlčího máku. Akci připravilo 
Krajské vojenské velitelství Jihlava.

 -tz-

Květy vlčího máku připomínají 
hrdinství válečných veteránů

DEN válečných veteránů si v Jihlavě připomenuli také zástupci armády, poctu ve-
teránům vzdává velitel Krajského vojenského velitelství plk. Jan Ňachaj.
 Foto: archiv MMJ

V souvislosti s novelou zákona o 
občanských průkazech a zákona o 
cestovníchdokladech bude ve dnech 
24. prosince 2015 až 31. prosince 
2015 odstávka systému pro nabí-
rání žádostí o vydání občanských 
průkazů a cestovních dokladů a je-
jich předávání. Důvodem tohoto 
přerušení jsou technické úpravy, 
které vyžadují odstávku systému.

Podávat žádosti o vydání občanské-
ho průkazu a cestovního pasu a pře-
dávat vyrobené doklady bude možné 
na obecních úřadech obcí s rozší-
řenou působností, v hlavním městě 
Praze na úřadech městských částí 
nejpozději do 23. 12. 2015 včetně.

Občanku ani pas o svátcích
nedostanete, bude odstávka

V době odstávky bude možné po-
žádat o vydání občanského průkazu 
bez strojově čitelných údajů s dobou 

platnosti 1 měsíc, za jehož vydání 
nebude vybírán správní poplatek.

 -tz-

Prosinec

dny pracovního volna                    odstávka                   pracovní dny 
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Náměstek Jaroslav Vymazal má 
na starosti městskou dopravu, 
a ta se neustále rozvíjí. Občané 
města ji vnímají při každoden-
ním cestování, a tak je třeba pro-
blémy řešit. 

 Lubomír Maštera

Podívejme se zpátky na minulý 
rok. Co se za tuto dobu změnilo 
v oblasti městské mobility?

Městská mobilita zahrnuje čty-
ři druhy dopravy: pěší, cyklistic-
kou, veřejnou městskou dopravu 
(MHD) a individuální automobi-
lovou dopravu (IAD). Pokud se 
podíváme na rozložení jednotli-
vých dopravních módů na grafu, 
tak na tom nejsme vůbec špatně.

Máme více jak třetinový podíl 
chodců na celkové dělbě přepravní 
práce. Podíl cyklodopravy se za po-
slední roky vlivem zlepšených pod-
mínek zdvojnásobil a pokud bude-
me i nadále věnovat tomuto druhu 
přepravy pozornost, pak je reálné 
se dostat na číslo kolem 12 %. 

MHD díky modernizaci vozové-
ho parku, budování bezbariérových 
zastávek, zavedení elektronického 
jízdného a přijatelné ceně jízdenek 
si udržuje vysoký standard v podí-
lu dělby dopravní obslužnosti. 

V posledních letech dochází k 
mírnému nárůstu v počtu cestu-
jících, což potvrdil i letošní rok 
(0,5%). Vzhledem k tomu, že se 
postupně realizuje celá řada kon-
cepčních opatření, je reálné do-
sáhnout ještě vyšších podílů udr-
žitelných dopravních módů (pěší, 
cyklisté, MHD) na celkové dělbě 
dopravní práce. 

Tím lze snížit, přes stoupající 
stupeň automobilizace, podíl in-
dividuální automobilové dopravy 
(IAD) v uvedeném „koláči“ na 25 
%, a to je pro udržitelnost městské 
mobility velmi příznivé. 

Současným zlepšením podmí-
nek (připravované zásadní stav-
by: vnější obchvat, vnitřní okruh, 
sjezdy a nájezdy z /na I/38, chytré 
křižovatky, kruhové křižovatky,…) 
pro IAD a MHD dosáhneme vý-

razného zkvalitnění životního pro-
středí (snížení emisí a hluku) a 
zvýšení bezpečnosti.

Minule jsme hovořili o možnos-
ti sjezdu z obchvatu města k Vod-
nímu ráji. Jak vypadá tato varian-
ta nyní?

Po několikaletém snažení se oprav-
du blýská na lepší časy. V průběhu 
let 2017 a 2018 provede Ředitelství 
silnic a dálnic rekonstrukci mostů 
přes řeku Jihlavu a ulici R. Havelky 
(ve dvou etapách, vždy jeden směr) 
a v rámci těchto prací bude rozší-
řen jeden z mostů tak, aby zde mohl 
vzniknout odbočovací pruh. 

Náměstek Vymazal: Máme ve městě 
vyváženou městskou mobilitu

Město již uzavřelo smlouvu na 
projekční práce a v roce 2017 by 
měl být realizován sjezd zakončený 
kruhovou křižovatkou u výjezdu 
od Vodního ráje na ul. R. Havelky.

Květnový průzkum dopravy 
měl vyústit v návrhovou část na 
podzim. Jak jste daleko?

Městu již byla předána analytic-
ká část a v prosinci se seznámíme 
s návrhovou částí a následně ji bu-
deme vyhodnocovat. Pro zájemce 
z řad občanů bude poté  k tomuto 
tématu uspořádána beseda.

Kdy se začne s výstavbou trolej-
busového vedení na ulici Vrch-
lického?

Město má připravené stavební 
povolení a potřebné peníze na spo-
lufinancování. Nyní již jen čekáme 
na vyhlášení první výzvy z přísluš-
ného operačního programu EU, to 
by mělo být na přelomu tohoto ro-
ku, takže příští rok.

Na Havlíčkově ulici jsou vyme-
zeny dopravní pruhy pro MHD. 
Existují již nějaké poznatky o 
zrychlení MHD?

Tyto dopravní pruhy, tzv. buspru-
hy, jednoznačně prokázaly svoji 
opodstatněnost. Dochází až k minu-
tovým úsporám času, a proto je bu-
deme realizovat na dalších vhodných 
místech. V důsledku se to projeví ve 
zkráceném přepravním čase (dopad 
do nových jízdních řádů) a zvýšíme 
tak konkurenceschopnost MHD.

Mobilita obyvatel 
město Jihlava (TIMUR 2015)

chůze / walking

jízdní kolo / bicycle

veřejná doprava/
public transport

automobilová 
doprava/cars

Hovořili jsme také o pěších ko-
ridorech. Jak se změnila situace 
za uplynulý rok v tomto směru? 

K vyšší popularitě chůze přispě-
la realizace řady projektů, např. 
celkové rekonstrukce ul. Srázné a 
přilehlé části nám. Svobody, ul. Br-
něnské a Křižíkovy, pěší koridory 
v rámci areálu Český mlýn, rekon-
strukce chodníků (ul. Znojemská, 
Jiráskova, Okrajová, chodníky na 
Dolině,…). 

A možnost přemostění Heulosu 
z Březinek?

Co se týká přemostění Heulo-
su, tak se vytvořily velmi příznivé 
podmínky a město spolupracuje se 
soukromým subjektem na jeho re-
alizaci. Tato lávka může výrazným 
způsobem posílit pěší a cyklistic-
kou dopravu a přispět k ještě větší 
atraktivitě města.

Jaký je stav pro připojení prů-
myslové zóny s centrem cyklos-
tezkou?

Počátkem roku předala projekční 
firma studii proveditelnosti, kte-
rá potvrdila průchodnost území, a 
městská rada navrhla předpokláda-
nou finanční částku na projekt do 
rozpočtu na příští rok. 

Projekt je zahrnut v Integrova-
ném plánu rozvoje území (IPRÚ)
a můžeme tedy na něj čerpat dota-
ci až 85 % uznatelných nákladů. Z 
toho vyplývá předpoklad realizace 
2017, případně 2018.

Hovořili jsme také o sledování 
křižovatky u City Parku kamera-
mi?

Projekt je před dokončením, ale 
vzhledem k náročnosti všech vzta-
hů v tomto prostoru a požadavkům 
počítáme s jeho aktivací začátkem 
příštího roku.

Dopravní terminál je svázán s bu-
dovou městského nádraží. Jak dale-
ko jsou jednání s dalšími stranami?

Budova městského nádraží je v 
majetku Českých drah, a. s., a je 
převáděna na Správu železniční a 
dopravní cesty, která by měla bu-
dovu rekonstruovat. 

Výstavba dopravního terminálu je 
jedním z klíčových projektů měs-
ta již započatého programovacího 
období EU. Je zahrnuta v IPRÚ a 
počítáme s její realizací nejpozději 
do konce tohoto období, tedy roku 
2023.

Pístov je propojen s Jihlavou 
dlaždicovou cestou, po které ne-
ní příjemná jízda. Bude se silni-
ce asfaltovat?

Předpokládám, že ano, vše však 
záleží na dohodě s krajem. Město 
je na společný projekt s krajem již 
delší dobu připraveno tím, že má 
projekt a stavební povolení na re-
konstrukci kanalizace, vodovodu 
a zastávek MHD a mělo i alokova-
né potřebné peníze. Kraj by měl fi-
nancovat rekonstrukci povrchu.

NÁMĚSTEK primátora Jaroslav Vymazal (ODS).  Foto: Lubomír Maštera
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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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 Stránku připravil -lm-

BITVA U ŠTOKŮ. Na Masarykově náměstí  byli k vidění Napoleonovi vojáci 
z roku 1805. Stalo se tak u příležitosti oslav výročí bitvy U Štoků. Návštěvníkům 
náměstí byla představena výzbroj a výstroj tehdejší doby a také byli seznámeni 
s průběhem bitvy.

MINISTRYNĚ V JIHLAVĚ. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová navští-
vila Jihlavu a setkala se s vedením města. Diskutovalo se především o problema-
tice Integrovaného plánu rozvoje území, čerpání dotací a příbuzných tématech. 
Ministryně Šlechtová označila přístup a praxi Jihlavy v této oblasti za výjimečné 
a příkladné.

ODHALENÍ SOCHY TÁHLO DIVÁKY. Oslavy 17. listopadu byly v Jihlavě pro-
pojeny s odhalením pomníku Klíčů u cyklostezky za Vodním rájem.I přes nepří-
zeň počasí se nenechali návštěvníci odradit deštěm a akci hojně navštívili.

OCHRANNÁ NÁDRŽ. Podzemní nádrž, která se dokončuje pod Brněnským mos-
tem, zejména při vydatných srážkách pojme velké množství dešťové vody, která je 
znečištěná splašky. Znečištěná voda se tak nedostane do řeky. Podzemní vodotěsná 
nádrž má rozměry 31 x 20 metrů, stěny nádrže jsou vysoké až sedm metrů.

SÁLOVÁ KOPANÁ. Zástupci města Jihlavy sehráli přátelské utkání v sálové 
kopané s týmem populárních osobností ČS LEV. Na snímku kapitán jihlavské-
ho družstva, vedoucí odboru kultury, Tomáš Koukal (vpravo) a brankář, vedoucí 
Vodního ráje, Miroslav Veselý.

VENKOVNÍ ŠKOLNÍ SPORTOVIŠTĚ.  Žáci ZŠ Havlíčkova a ZŠ Seifertova 
mohou začít využívat pěkná zrekonstruovaná sportoviště u svých škol. Celko-
vé náklady se vyšplhaly k 30 milionům, městu se podařilo získat dotace z ROP 
NUTS2 Jihovýchod ve výši 20 milionů.
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V měsíci říjnu zpracovala Městská policie Jihla-
va celkem 3.675 událostí. Strážníci provedli 174 
kontrol podávání alkoholu mladistvým osobám a 
hraní na výherních hracích automatech, řešili 490 
oznámení občanů nebo jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vyhláškám a na-
řízením města bylo zaznamenáno 831 přestupků, 
z tohoto počtu se 104 týkalo dodržování pravidel 
stanovených vyhláškou o volném pohybu psů. 

Při kontrolní činnosti bylo zadrženo šest osob, 
po kterých Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání. 
Současně bylo policii oznámeno pět podezření ze 
spáchání trestné činnosti. 

Městská policie zpracovala 25 přestupků pro-
ti majetku. Ve spolupráci s dopravním podnikem 
strážníci provedli 95 kontrol černých pasažérů. 
Bylo zjištěno osm dlouhodobě odstavených vozi-
del, která strážníci vyhodnotili jako vraky. Na psí 
útulek, jehož provozovatelem je městská policie, 
bylo umístěno 29 odchycených psů. 

V tomto měsíci městská policie zadržela šest 
hledaných osob. Strážníci při pochůzkové činnos-
ti spatřili v ulici Palackého osobu odpovídající po-
pisu osoby hledané policií ČR. Po prokázání to-
tožnosti a ověření, zda se jedná o hledanou osobu, 
byl muž předán policii. 

Následný den byl v pěší zóně na ulici Palackého 
zadržen další celostátně hledaný muž. Zbývající 
hledané osoby byly zadrženy v průběhu měsíce ve 
spodní části Masarykova náměstí a u OD Prior.

Při asistenci městské policie s dopravním podni-
kem došlo na ulici Tolstého k napadení revizorky. 
Revizorka nastoupila do trolejbusu městské hro-
madné dopravy, oznámila, že bude probíhat kont-
rola jízdenek. Muž bez platné jízdenky prodírající 
se mezi cestujícími vystrčil revizorku z trolejbusu 
a poté ji natlačil na železný sloupek označníku za-
stávky MHD. Strážníci muže zadrželi. 

Operační strážník městské policie přijal na lince 
tísňového volání oznámení na poškozené vozidlo 

parkující v ulici Žižkova. Na místo byla vyslána 
hlídka městské policie, která spatřila vozidlo s roz-
bitým okénkem u zadních dveří. O zjištěných sku-
tečnostech byl informován majitel vozidla, který 
po příjezdu na místo uvedl, že mu byl z vozidla 
odcizen fotoaparát a několik objektivů v hodnotě 
kolem 150.000 Kč. Celá věc byla předána policii.

Ve spolupráci s ekonomickým odborem magis-
trátu městská policie realizovala kontrolu zamě-
řenou na provozování výherních hracích zařízení, 
terminálů a kvízomatů. Kontrola proběhla na ce-
lém území města a byly při ní odhaleny dva přípa-
dy porušení zákona. V rámci zajištění veřejného 
pořádku při pořádání sportovních akcí se městská 
policie podílela na zajištění zápasů Jihlavské Duk-
ly s Horáckou slavií Třebíč a Kladenskými rytíři. 
Zajišťován byl také fotbalový zápas FC Vysočina 
Jihlava s Viktorií Plzeň.

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Černý pasažér napadl revizorku

Policisté v souvislosti s blížícím 
se adventem a nákupy dárků pod 
stromeček vyzývají všechny občany 
kraje Vysočina ke zvýšené obezřet-
nosti. 

Blíží se opět adventní čas spojený s 
nákupy dárků a ostatních náležitostí 
spojených s vánocemi. Předvánoční 
shon je ale také velikým lákadlem pro 
kapsáře. Ti většinou vyhledávají místa, 
kde se pohybuje větší množství lidí, a 
hlavně místa, kde mají možnost oka-
mžitě zmizet v davu. 

Kapsáři v akci
Obrovskou příležitost mají v ná-

kupních centrech a při ostatních 
akcích, kde se schází větší množ-
ství lidí, třeba rozsvěcení vánočního 
stromečku. Ke krádeži využívají ne-
pozornosti lidí a nedbalého zacháze-
ní s osobními věcmi. 

O tom, že jste se stali obětí zlodějíč-
ka, se většinou dozvíte až u pokladny, 
kdy zjistíte, že nemáte nákup čím za-
platit. Mnohdy jim to však sami příliš 
usnadňujete – batohy na zádech, peně-
ženky vystavené v nákupních taškách, 

odložené kabelky a peněženky na pul-
tech, v nákupních vozících.

Auto není trezor
O své věci však nemusíte přijít jen 

uvnitř nákupních center. Dalším rizi-
kovým faktorem je i vozidlo, které za-
parkujete na parkovišti a po dobu ná-
kupu jej nemáte pod kontrolou. 

Základním pravidlem je nenechá-
vat na sedadlech ve vozidle nic, co by 
mohlo upoutat pozornost případných 
zlodějů. Řidiči by neměli zapome-
nout při svém odchodu vždy vozidlo 
uzamknout. V žádném případě byste 
se neměli při zamykání svého miláčka 
spoléhat na dálkové ovládání, ale vždy 
se fyzicky přesvědčit, že je uzamčen. 
Nezapomínejte, že šikovný zloděj 
bude krok před vámi a pomocí zvlášt-
ního přístroje docílí toho, že vozidlo 
zůstane odemčené a vše, co v něm 
necháte, bude pro něj levný nákup za 
pět prstů. Pozorní byste měli být i při 
ukládání nakoupených věcí do zavaza-
dlového prostoru nebo při odvezení 
nákupního vozíku, byť by to bylo jen 
na krátký okamžik.

V žádném případě nenechávejte vo-
zidlo odemčené a věci bez kontroly. 

Internetové nákupy 
Trendem současné doby není jen ná-

kup v tzv. kamenných obchodech, ale 
čím dál častěji dochází k nákupu dár-
ků pro vaše nejbližší přes internetové 
portály. Internet je bezesporu velice 
užitečné médium, na kterém se dozví-
te spousty informací a třeba receptů na 
vánoční cukroví, ale můžete tam také 
narazit na spousty podvodníků. 

Mnozí z vás budou využívat nabí-
dek poskytovaného zboží prostřed-
nictvím internetového nakupování. V 
tomto nakupování lze jistě najít výho-
dy. Zboží si můžete vybírat v pohod-
lí domova. Výrobky i jejich ceny si v 
klidu můžete porovnávat a nemusíte 
osobně navštěvovat jednotlivé ob-
chody, což vede i k úspoře času. Vámi 
vybrané zboží je dodáno zásilkovou 
službou až do domu. 

Musíte však zároveň zvážit i možná 
rizika spojená s těmito transakcemi. 
Pokud za vybrané zboží zaplatíte pře-
dem na účet prodávajícího, vystavuje-

te se riziku, že v některých případech 
neuvidíte ani výrobek a ani peníze. 
Rovněž se nenechte zlákat nápadně 
výhodnými podmínkami nákupu, 
velmi nízkou cenou v porovnání s 
běžnou cenou v obchodech.

Mějte neustále své věci 
pod kontrolou!

- tašky či batohy, kde máte peníze 
nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, 
kam nevidíte,

- svá zavazadla nikdy nespouštějte z 
dohledu,

- nenoste své osobní doklady v peně-
žence a identifi kační číslo platební kar-
ty (PIN) mějte zásadně odděleně od 
samotné karty,

- kabelku noste pokud možno u těla 
a využívejte různá zapínání a zdrhova-
dla,

- uložíte-li zavazadlo v obchodě do 
nákupního vozíku, mějte je stále na 
očích.

 por. Mgr. Tomáš Procházka,
 KŘ POLICIE KRA JE VYSOČINA,
 Oddělení tisku a prevence

Vánoce nemusí být svátkem klidu
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Hledáme instruktory do lyžařské školy
Rozšiřte náš tým instruktorů lyžování a snowboardingu na Vysočině. Lyžařská škola

ve Skiareálu Šacberk u Jihlavy přijme nové instruktory na sezónu 2015/2016.

Na oplátku vám nabízíme

Máte licenci instruktor lyžování/snowboardingu, případně si ji doděláte u nás.
Už vám bylo 18 let.
Baví vás učit na lyžích i malé děti.
Máte trpělivost učitele, který svou práci miluje.
Při výuce nehrajete na tichou poštu a umíte zvýšit hlas.
Nejste vlk samotář a zapojíte se do kolektivu.
Jste zodpovědní, protože hrajete za jeden tým.
Dobře víte, co znamená příjemné vystupování.
Angličtina nebo němčina se vám může hodit.

Záruku, že během zimy odučíte dohodnutý počet hodin.
Za hodinu výuky si vyděláte od 100 do 150 Kč.
Stálé instruktory oblečeme do lyžařského – kalhoty, bunda.
Obujeme vám profi lyže, budeteli chtít – miniski, Short Carve, Race Carve.
Hlad zaženete přímo na Šacberku obědem nebo večeří za lepší cenu.
Občas se můžete ubytovat přímo na svahu.

Co od vás potřebujeme

Připojte se k našim instruktorům

Volejte na  608 024 221, pište na skola@highland-sport.cz.
Co nejdříve se sejdeme, probereme detaily a uvidíme, jak si kápneme do lyží.

Lyžařskou školu provozuje Highland sport s.r.o. Prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení,
kde pracují nadšenci do sportu, outdooru a soutěžního zápolení. Více o nás se dozvíte na webu

www.highlandsport.cz.

Požadujeme: 

Nabízíme: 

Přijmeme
Obsluhu půjčovny lyží na Šacberku 

na období od konce prosince do konce března. 

časovou flexibilitu - nutné
kladný vztah k lyžování 

práci v mladém kolektivu
zajímavé finanční ohodnocení

Zájemci piště na skola@highland-sport.cz
nebo volejte 608 024 221

Poptávka po pracovnících je struk-
turou ekonomiky zásadně ovliv-
ňována. Zaměstnavatelé by nadále 
preferovali větší podíl absolventů 
se středním odborným vzděláním 
a často kriticky hodnotí každoroční 
zvyšování počtu zájemců o vysoko-
školské studium.

 Zachování nebo dokonce růst 
podílu učňů by však vedl k zachová-
ní statutu quo ve struktuře průmys-
lu, kdy podniky potřebují především 
montážní dělníky a díky malému 
počtu kvalitních vysokoškoláků zde 
nemohou v dostatečné míře rozvíjet 
aktivity s vyšší přidanou hodnotou.

Požadavky podniků na trh práce 
odrážejí ve velké míře jejich aktuální 
potřeby. Systém vzdělávání však tak-
to rychle reagovat nemůže, a protože 
změny v něm mají několikaletý hori-
zont, musí brát v úvahu i širší souvis-
losti. 

Poptávku fi rem po zaměstnan-
cích a vznik a zánik pracovních míst 
ovlivňuje celá řada trendů, které ma-
jí často svůj původ v jevech globální 
ekonomiky a jejich důsledek pro trh 
práce je nepřímý. Důležité není jen 
to, co podniky na trhu chtějí dělat, 
avšak také to, zda jim to jejich kon-
kurence dovolí (jak ukazuje příklad 
textilního průmyslu) a jak jejich 
podnikání ovlivní vnější faktory 
(dopady recese na automobilový 
průmysl  a další odvětví). 

V příštích letech může být trh prá-
ce ovlivněn například těmito trendy:

Demografi cký vývoj
 Česká ekonomika a trh práce se 

budou v příštích letech muset při-
způsobit situaci, kdy počet absol-
ventů, přicházejících na trh práce, 
významně poklesne. V mnoha přípa-
dech tak trh práce nezíská dostateč-
nou náhradu za pracovníky, odchá-
zející do důchodu. Většina odvětví 
české ekonomiky z hlediska průměr-
ného věku pracovníků bude v dlou-
hodobém horizontu stárnout. 

Na trhu práce budou chybět pra-
covníci pro stále větší okruh profe-
sí. Zároveň budou zaměstnavatelé 
muset přizpůsobovat pracovní pro-
cesy v podnicích i samotnou náplň 
práce pro jednotlivá pracovní místa 
situaci, kdy mezi zaměstnanci osoby 
ve věkové skupině 50 a více let tvo-
řit podstatnou část celkového počtu 
pracovníků.

Sociokulturní faktory 
Významným faktorem změn 

trhu práce jsou samotné preferen-
ce zájemců o studium, studentů 
a absolventů. Pro nové generace, 
počínaje tou, která je označovaná 
jako Generace Y (osoby narozené v 
období 1980-1995, vstupující tedy 
na trh práce přibližně od roku 1998 
až do roku 2020) platí již výrazně 
odlišné preference, životní styl a cíle, 
které ovlivňují rozhodování o volbě 
povolání.   (Pokračování na str. 11)

Nemůžete sehnat práci? 
Co tedy ovlivňuje trh práce?
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Nemůžete sehnat práci...
(Dokončení ze str. 10)

Tyto odlišnosti jsou ve velké většině 
ohrožením pro klasická průmyslová 
odvětví a profese, protože jsou touto 
generací vnímány mnohem více kri-
ticky – jako málo perspektivní, nízko 
odměňované, nezajímavé a málo pres-
tižní. 

Jedním z důsledků tohoto trendu je 
změna struktury absolventů z hlediska 
jejich vzdělání. V období 2007-2015 
došlo k úbytku počtu absolventů učeb-
ních oborů bez maturity (jejich podíl 
na celkovém počtu absolventů vstupu-
jících na pracovní trh se v průběhu sle-
dovaného období snížil z 31 % na 21 
%), naopak podíl absolventů s terciár-
ním vzděláním vzrostl z 35% na 50 %.

Trendy v investicích 
a outsourcingu 

 Růst české ekonomiky v uplynulých 
letech vděčil z velké části outsourcin-
gu. Podniky z vyspělejších zemí EU, 
Spojených států a Japonska přená-
šely do ČR některé své aktivity, aby 
využily nákladové výhody české eko-
nomiky, dostatečnou zásobu kvalifi -
kovaných pracovníků a v neposled-
ní řadě výhody systému investičních 
pobídek. 

Tento outsourcing se díky výše 
uvedeným faktorům týkal zejména 
průmyslové výroby a je pravděpo-
dobné, že díky pomíjivosti těchto 
faktorů již nebude pokračovat.  -lm-
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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 2015
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 2016. 

  
  Masarykovo náměstí 

 
  29. 11.–16. 12.
  STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
  Tradiční charitativní akce pro děti z dětských domo-

vů, azylových domů, ústavů sociální péče na Vysoči-
ně. Každý může pomoci tím, že utrhne ze stromečku 
kartičku s přáním dítěte a dáreček donese do sběr-
ných míst. V Jihlavě je to Turistické informační cen-
trum, Masarykovo náměstí 2 a City Park, Hradební 
1. Stromy budou postaveny na Masarykově náměstí 
v Jihlavě a v City parku. Hitrádio Vysočina je pak roz-
váží přímo dětem do zařízení tak, aby je měly pod 
stromečkem a měly pěkné Vánoce.  |  Pořadatel: Hit-
rádio Vysočina, www.radiovysocina.cz

 29. 11. ROZSVÍCENÍ VELKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU 

a vánoční výzdoby města
 15.30  animační program pro děti s Milanem Řezníčkem
 16.15  Hana Prokšová – muzikálové a vánoční písně 
 16.45  slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby, zdravice 
 17.00  koncert Vladimíra Hrona – Popové Vánoce 
  Pro zahřátí svařák, otevřené ohně. Atrakce pro děti 

– Ježíškova pošta, vláček. K vidění ukázka kovářské 
práce, andělé v nadživotní velikosti. Občerstvení za-
jištěno.  |  Pořádá: statutární město Jihlava, Hitrádio 
Vysočina a SMJ s.r.o.  |  Masarykovo náměstí, www.
jihlava.cz.

 4. 12. MIKULÁŠSKÝ JARMARK

  Pořadatel: Služby města Jihlavy.  |  Masarykovo náměstí, 
od 8.00 hodin.

 5. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

  Nadílka, soutěže pro děti o nejhezčí masku, mode-
rovaný tanec s čerticemi, pravé nefalšované peklo 
s ohnivými efekty a další čertovská překvapení.  |  
Bohaté občerstvení – čertovský drink, andělský punč 
a pekelný guláš.  |  Během odpoledne vystoupí Libor 
Baselides, Vojtěch Šenkýř, Miss Angelika, Patrik Havel-
ka, a Společenství svobodných pánů. Moderuje Martina 
Davidová – Rádio Jihlava. Masarykovo náměstí od 16 
hodin.  |  Nabízíme Vám předání vašich mikulášských 
balíčku vašim ratolestem, přímo na náměstí a to v oje-
dinělé atmosféře. Kontaktujte nás: info@stastna-
-hvezda.cz, nebo telefonicky 602 834 240, 702 156 
097  |  Pořadatel: Nadační Fond Šťastná hvězda

 9. 12.  ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

  Tradiční celostátní akce, která spojí desítky měst v ČR 
a lidé si na ní společně zazpívají koledy v předvánoč-
ním čase. Přidat se mohou všichni občané Jihlavy bez 
rozdílu věku. Zpívat bude dětský sbor jihlavské ZUŠ 
Gaudium, o hudební doprovod se postará žesťový kvin-
tet ZUŠ. V tomto roce akce proběhne ve všech okre-
sech Vysočiny a na několika stovkách míst v Česku.  
|  Pořádá: Jihlavský deník, www.ceskozpivakoledy.cz  |  
Masarykovo náměstí, 18 hodin.

 11. 12.  BOSCH Svařák 2015

  Masarykovo náměstí od 15 hodin.
 15.00  Vehicle Band
 16.00  Gospel a Zuzana Stirská
 17.00  Videomaping
 17.10  Olga Lounová
 18.00  Videomaping
 18.10  Láďa Kerndl
 19.00  slavnostní projevy – zástupci Bosch Diesel s.r.o., 
  Kraj Vysočina, město Jihlava
 19.10  Videomaping
 19.20  Ohňostroj
  V rámci akce prodej svařeného vína od 14 hodin. 
  K vidění andělé na chůdách, ledové sochy…  |  Pořa-

datel: Bosch Diesel s.r.o. 

  11.–23. 12.
  VÁNOČNÍ JARMARK

  Pořadatel: Služby města Jihlavy.  |  Masarykovo ná-
městí, od 8.00 hodin.

 16. 12.  VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

  „O nejhezčí vánoční stromeček“
  Vyhlášení třináctého ročníku soutěže O nejhezčí vá-

noční stromeček – kategorie mateřské školy, základní 
školy. Po vyhlášení soutěže bude následovat pohád-
ka, Jak pan Mysliveček se všemi lesními přáteli oslavil 
Štědrý večer, Divadélka Romaneto.  |  Masarykovo 
náměstí, 16 hodin.

  Jak pan Mysliveček se všemi lesními přáteli 

  oslavil štědrý večer
  V rámci vyhlášení soutěže O nejhezčí vánoční stro-

meček zahraje pohádku pražské Divadélko Romane-
to. Uvidíte pohádku plnou písní a vánoční koled.  |  
Pořadatel akce: Parolaart, s.r.o., www.parolaart.cz  |  
Partneři akce: Jihlavské listy, statutární město Jihlava, 
TESLA Jihlava, s.r.o.  |  Masarykovo náměstí, 16.30 
hodin.

 20. 12. ZLATÁ NEDĚLE – Vánoce na náměstí

 15.00  Pohoda Vánoc v podání Divadla M z Prahy
 16.00  Kapela UH a andělé v nadživotní velikosti
 16.30  HOTCH-POTCH naděluje
 16.50  Kapela UH a andělé v nadživotní velikosti
 17.30  hudební skupina KAMELOT z Brna
 18.30  Kapela UH a andělé v nadživotní velikosti
 19.00  Karel KAHOVEC a George & Beatovens (letos slaví 

50. výročí založení)
  Pro zahřátí svařák, otevřené ohně a římské svíce. Pro 

děti živé ovečky a Betlém, výtvarné dílny s vánoční 
tématikou v podání DDM Jihlava, malování na obličej. 
Ukázka kovářské práce a možnost zakoupení vykova-
ných dárečků.  |  Moderátor: Robin Šalamon  |  Pořa-
datel: statutární město Jihlava a Český rozhlas Region

 1. 1.   SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

  Komponovaný ohňostroj v provedení ohňostrůjce Leo 
Válka, rodáka z Jihlavy v 17.30 hodin. Novoroční 
zdravice primátora statutárního města Jihlavy Dr. 
Ing. Rudolfa Chloupka. Od 17 hodin podávají zástupci 
města „svařák“ pro zahřátí.  |  Pořadatel: statutární 
město Jihlava. Masarykovo náměstí, www.jihlava.cz

   Vánoce na radnici
 
  Velká gotická síň
  Začátky koncertů v 18 hodin

 30. 11.  Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

  ADVENTEM K VÁNOCŮM
  Hudební putování předvánočním časem připravil sbor-

mistr Pavel Jirák.  |  Petr Sobotka – klavírní doprovod  
|  www.campanulajihlava.cz   |  Vstupné 50 a 30 Kč. 
Předprodej: TIC Jihlava, Masarykovo nám. 2.  |  Pořa-
datel: PS Campanula

 4. 12.   LENKA FILIPOVÁ – Vánoční CONCERTINO

  Vánoční koncert za účasti 2 hudebních hostů.  |  Jed-
notné vstupné 250 Kč. Předprodej TIC Jihlava, Masa-
rykovo nám. 2.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava

 7. 12.  VÁNOČNÍ MELODIE DĚTEM

  Koncert JSPS Melodie pod záštitou náměstka primá-
tora statutárního města Jihlavy Ing. Milana Koláře. 
Koncert je tradičně věnovaný dětem Základní školy 
speciální a Praktické školy Jihlava. Spoluúčinkují žáci 
ZŠS a PRŠ Jihlava – skupina Raraši.  |  Pořadatel: 
JSPS Melodie 

 13. 12.  BrOLN

  Vánoční koncert muzikantů a zpěváků souboru Br-
něnský orchestr lidových nástrojů. Jednotné vstupné 
50 Kč. Předprodej TIC Jihlava, Masarykovo nám. 2.  |  
Pořadatel: statutární město Jihlava a Český rozhlas 
Region

 14. 12.  CIMBAL CLASSIC

  Tradiční vánoční koncert brněnské mezižánrové kape-
ly Kateřiny a Dalibora Štruncových. Jednotné vstupné 
200 Kč. Předprodej TIC Jihlava, Masarykovo nám. 2.  |  
Pořadatel: statutární město Jihlava

 17. 12.  NEZMAŘI

  Tradiční koncert folkové skupiny s vánočním reper-
toárem doplněný vonícím punčem. Jednotné vstupné 
250 Kč. Předprodej TIC Jihlava, Masarykovo nám. 2 
a Knihkupectví Jitka, Komenského 16.  |  Pořadatel: 
Ondřej Kolář

 18. 12.  PAVEL ŠPORCL – MOJE HOUSLOVÉ LEGENDY

  Koncert věnovaný památce Václava Havla. Houslové 
legendy v podání houslisty Pavla Šporcla a klavíris-
ty Petra Jiříkovského.  |  Jednotné vstupné 250 Kč. 
Předprodej TIC Jihlava, Masarykovo nám. 2.  |  Pořa-
datel: statutární město Jihlava

 21. 12.  GABRIELA BEŇAČKOVÁ A JAKUB PUSTINA

  Adventní koncert v podání sopranistky Gabriely Be-
ňačkové, tenoristy Jakuba Pustiny a pianisty Branko 
Ladiče.  |  Jednotné vstupné 250 Kč. Předprodej TIC 
Jihlava, Masarykovo nám. 2.  |  Pořadatel: statutární 
město Jihlava 

 2.–31. 12. Děti na radnici

  Výstava prací dětí jihlavských MŠ a žáků ZŠ s vánoč-
ní tématikou ve vestibulu radnice u hlavního vchodu 
a vestibulu předprodeje jízdenek MHD. Otevřeno dle 
provozní doby radnice.  |  Pořadatel: statutární město 
Jihlava

  Změna programu vyhrazena
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Mariánské náměstí 72, 394 94 Černovice, tel.: 565 492 182, 
www.uciliste-cernovice.cz, ou.prs.cernovice@iol.cz

Délka přípravy v učebních oborech je 3 roky a je ukončena výučním listem. Praktická škola je dvouletá
se závěrečným vysvědčením. Ubytování a stravování je zajištěno.

 zedník  truhlář  malíř-natěrač 

kuchař  pečovatelka  cukrář  zámečník
 švadlena  čalouník

nabízí žákům a uchazečům s ukončenou povinnou 9letou docházkou 
vyučení těmto profesím:

Kontakt: Bc. Marie Baštová , tel.: 606 367 221
j12-oučD

Juniorský maraton je neziskový běžecký závod 
desetičlenných družstev složených ze studentů 
středních škol, kteří zdolávají trať klasického mara-
tonu ve všech krajských městech České republiky. 

Celý úsek 42,195 km je rozdělen na deset částí a 
běží se formou štafety.  

V roce 2015 se projektu zúčastnilo rekordních 
215 týmů (2.150 studentů) z celé České repub-
liky. Akci provází mediální kampaň, jejímž cílem 

je bojovat proti narůstající obezitě mládeže, pod-
porovat kladný vztah mládeže ke sportu, zdravý 
životní styl, týmového ducha a prevenci užívání 
návykových látek. 

Vzhledem k tomu, že startovné je zdarma, 
mohou se ho účastnit všichni studenti středních 
škol, kteří dají dohromady desetičlenný tým a 
vyplní přihlášku.

V roce 2016 se uskuteční jubilejní 20. ročník 

tohoto největšího běžeckého závodu a je určen 
pro všechny střední školy v ČR. Každoročně ho 
svou záštitou podporuje Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnic-
tví, Zastoupení Evropské komise v ČR, Český 
olympijský výbor, Český atletický svaz, hejtmané, 
starostové či primátoři dotčených měst. Semifi ná-
lové kolo pro Vysočinu se koná 25. dubna 2016. 
Start závodu je ve 12 hodin. -tz-

Nezisková studentská apolitická 
organizace Evropský parlament mlá-
deže (EPM v ČR) organizuje něko-
likadenních zasedání, kde vybra-
ní středoškoláci z České republiky i 
zahraničí diskutují rozmanitá sou-
časná témata a problémy. 

Jedním z hlavních výstupů je pak  v 
týmu sestavená rezoluce, tedy návrh 
řešení na každé dané téma , kterou 

poslední den obhajují před ostatními 
týmy a hromadně o nich debatují.  

EPM v ČR je jednou z 39 národ-
ních komisí mezinárodního projek-
tu European Youth Parliament, který 
byl založen roku 1988 ve francouz-
ském Fontainebleau a je již něko-
lik let zaštítěn německou nadací 
Schwarzkopf-Stift ung. 

Tato platforma ročně zapojí oko-

lo 30.000 studentů ze všech koutů 
Evropy – do projektu je zapojeno 38 
ze členů Rady Evropy a Bělorusko.

„Z vlastní zkušenosti považuji pro-
jekt za zajímavou příležitost pro zdat-
né středoškoláky – avšak je potřeba 
projekt zviditelnit, jelikož je v naší zemi 
známý pouze v omezeném okruhu lidí 
a škol, stejně jako je pro nás nelehké ve 
větším měřítku projektovat co je vlast-

ně podstatou a cílem naší organizace – 
rozvoj mladých lidí za pomoci dialogu 
a kontaktu s vrstevníky z nejrůznějších 
zemí,“ řekla Kristýna Lesná, která se 
v projektu angažuje. 

EPM v ČR se tak zabývá vzdělá-
váním středoškoláků v oblasti deba-
tování, spolupráce, fungování EU a 
jazykových schopností.  -lm- 

V Jihlavě se poběží Juniorský maraton

Příležitost pro středoškoláky, 
jak se dále vzdělávat
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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.

Úspěšná celorepubliková soutěž 
Navrhni projekt, kterou už třetím 
rokem pořádá Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj pro středoškoláky a jejich 
pedagogy, pokračuje i v letošním 
roce. Vyhrát můžete tablety, elektro-
nické čtečky, ultrabooky, nebo jinou 
ze zajímavých cen. 

Úkolem studentů je, aby se roz-
hlédli po svém okolí a zamysleli se, 
jak a k čemu by se dala v jejich oko-
lí využít podpora z evropských fon-
dů. Toto téma projektu studenti pak 
upraví podle aktuálních oblastí pod-
pory nového programového období 
2014-2020. Na projektování nezů-
stanou sami - připraveni pomoci jsou 
koordinátoři krajských Eurocenter, 
kteří poradí s výběrem operačního 
programu a nabídnou pravidelné 
konzultace projektů po celou dobu 
soutěže. 

Novinkou letošního ročníku je ori-
ginální komiks a návodný manuál. 
Zapojit se mohou všichni studenti a 
pedagogové středních škol bez ohle-
du na obor studia či zaměření školy. 
Projekty mohou soutěžící zasílat e-
mailem do kanceláří Eurocenter do 
konce listopadu. Ti nejlepší v pro-
sinci změří síly v regionálních kolech 
před zástupci regionálních rad. Sou-
těž vyvrcholí lednovým fi nále, ve 
kterém porota zvolí tři nejlepší pro-
jekty z celé ČR. Osvědčený koncept 
soutěže pro středoškoláky seznamu-
je hráče s problematikou projektové-
ho řízení a s fondy EU.

Pravidla a podrobné informace 

o soutěži naleznete 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-fon-
dy.cz, kde je pro uživatele zprovoz-
něn interaktivní chat. -tz-

Soutěž pro středoškoláky 
Navrhni projekt Středoškoláci, pro něž není čeština 

mateřským jazykem, často selhávají u 
maturity z češtiny. Potíže jim dělá pře-
devším slohová práce, její požadav-
ky jsou totiž nastaveny pro rodilé 
mluvčí. Česká školní inspekce (ČŠI) 
doporučuje systémové řešení matu-
rity pro tuto skupinu žáků. Měli by 
zkoušku skládat na základě přístupu 
k češtině jako k cizímu jazyku.

V současné době mají cizinci, kte-

ří pobývají v Česku méně než čtyři 
roky, nárok na prodloužení času na 
vypracování didaktického testu o 
patnáct minut. U slohové práce mají 
navíc třicet minut a mohou používat 
překladový slovník a Slovník spisov-
né češtiny.

Toto zvýhodnění mnohým cizin-
cům nestačí. Maturita je totiž kon-
cipována jako zkouška rodilého 
mluvčího ze zvládání mateřštiny.  -lm-

Zahraniční studenti a čeština
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Obyvatelé Jihlavy mají možnost 
dosáhnout na nižší poplatek za svoz 
odpadu. Stačí být zaregistrován do 
tzv. motivačního programu. 

Jednou z cest, jak slevy na poplat-
ku dosáhnout, je čtyřikrát do roka se 
dostavit s odpadem do některého z 
jihlavských sběrných dvorů. Blíží se 
konec roku, a tím se čas pro návště-
vu sběrného dvora zkracuje.

Do programu se zapojilo už deset 
tisíc obyvatel Jihlavy. „Byla by škoda, 
aby obyvatelé o zvýhodnění přišli, pro-
to jim včas připomínáme, aby se s pa-
třičnými komoditami na sběrné dvory 
dostavili,“ vyzývá vedoucí odboru ži-
votního prostředí Katarína Ruschko-
vá. Kolikrát se zástupce domácnosti 
přihlášené do programu dostavil do 
sběrného dvora, se snadno dozví na 
jihlavském odpadářském webu www.
odpadyjihlavy.cz. 

Do sběrného dvora můžete do-
pravit kovy, baterie a stará elektro-
zařízení, pneumatiky, objemný a 
nebezpečný odpad nebo biologicky 

rozložitelný odpad, nově je možné 
do dvora zanést i textil. Každá ná-
vštěva je načtena  prostřednictvím 
odpadové karty nebo jihlavské karty 
vydané na jméno registrované oso-
by na magistrátu na ekonomickém 
odboru. Větší množství biologicky 
rozložitelných odpadů lze v rámci 
programu odevzdat v kompostárně 
v Henčově.

Další formou, díky které lze zís-
kat slevu na poplatku, je snížit po-
čet nebo objem nádob na směsný 
komunální odpad, nebo snížit frek-
vence svozu těchto nádob po dobu 
minimálně 8 měsíců. Tuto variantu 
je možné zvolit pouze u rodinných 
domů.

Pro bližší informace můžete kon-
taktovat pracovníky odboru životní-
ho prostředí osobně, mailem na ad-
rese tridime.odpad@jihlava-city.cz, 
nebo navštívit městskou webovou 
stránku určenou pro oblast odpado-
vého hospodářství 
www.odpadyjihlavy.cz. -tz-

Nezapomeňte si dojít pro nižší 
poplatek za odpad

V Domě Gustava Mahlera byl 
spuštěn audioprůvodce pro chytrá 
zařízení. Zážitek z navštívení expo-
zic tak doplní možnost poslechnout 
si fundovaný výklad bez nutnosti 
zápůjčky neobratných zařízení či 
objednání průvodce.

Systém spočívá v rozmístění QR 
kódů do všech expozic, po jejichž 
načtení se v mobilu či tabletu spustí 
výklad, obšírně popisující proble-
matiku, které se expozice týká. 

Samozřejmostí je i bezplatný pří-
stup na wi-fi , čímž odpadá i nutnost 
placeného internetového tarifu. Do 
budoucna se počítá i se zakoupe-
ním chytrých telefonů, které budou 
k dispozici návštěvníkům nedispo-
nujícím tímto zařízením.

Velkou výhodou audioprůvodce 
je optimalizace pro zahraniční tu-
risty. Základní nastavení jazyka pří-
stroje automaticky spustí výklad ve 
stejném jazyce. Podporovány jsou 
vyjma češtiny i angličtina, němčina, 

Zástupci jihlavské radnice blaho-
přáli paní Heleně Kyralové k 101. 
narozeninám. Náměstek primátora 
Jaroslav Vymazal a pracovnice mat-
riky Libuše Indrová předali oslaven-
kyni květiny, dárkový koš a pamětní 
listinu. 

Jubilantka pochází z Orlických 
hor z učitelské rodiny, také ona byla 
učitelkou na základní škole a v je-

jích šlépějích pokračují i její děti. V 
životě se musela vypořádat s těžkou 
ránou, když v roce 1973 v armádě za 
nevyjasněných okolností zemřel její 
syn. V pozdějším věku se přistěhova-
la do Jihlavy, kde o ni pečuje druhý 
syn s rodinou. Více jak stoletá dáma 
má problémy se sluchem, na rozlou-
čenou ale návštěvu z radnice osobně 
doprovodila ke dveřím bytu. -tz-

Radnice přála oslavenkyni
k 101. narozeninám

NÁMĚSTEK primátora Jaroslav Vymazal a pracovnice matriky Libuše Indrová 
předali oslavenkyni Heleně Kyralové květiny, dárkový koš a pamětní listinu a při-
pili si s ní na zdraví. Foto: archiv MMJ

Jihlavská radnice minule informovala 
v Novinách jihlavské radnice o renova-
ci křížku u Popic, o kterém ale nebyly 
dostupné žádné bližší informace. Po 
zveřejnění zprávy se ozval člověk, kte-
rý měl doma původní desku z křížku a 
Jihlavě ji předal. Radnice tehdy slíbila, 
že nechá obnovit písmo a desku umístí 
na křížek. Stalo se a deska se po třiceti 
letech vrátila na svoje místo.  -tz-

Vyznačit parkovací místa na ka-
menné dlažbě není tak jednodu-
ché, jak se na první pohled může 
zdát. Na rozdíl od značení na rov-
ném asfaltu jde o technologicky 
náročné řešení, barva na hladkých 
kamenech v městské památkové 
rezervaci vydrží sotva pár týdnů. 

Navíc se pruhy na kočičích hla-
vách poblíž historicky významných 
objektů nezamlouvají památká-
řům. V historickém centru Jihlavy 
bílé pruhy brzy nahradí tzv. parko-
vací špunty.

Řešení, které používá řada zahra-

ničních měst, už je k vidění i u nás. 
„Tvarem jsou to jakési hlavy hříbků, 
přesněji komolé kužely vyrobené z 
litiny, kterými se na dlažbě vyzna-
čí parkovací místa. Je to dlouhodo-
bé řešení s minimálními provozními 
náklady. Je přijatelné i pro památko-
vou péči,“ popsal pracovník úřadu 
územního plánování Zdeněk Dvo-
řák. 

Pořízení parkovacích špuntů pro 
město znamená i úsporu. „Ročně 
zaplatí jihlavská radnice za málo 
trvanlivé vodorovné značení v cent-
ru kolem 200 tisíc korun, parkovací 

špunty přijdou jednorázově asi na 
150 tisíc korun. Jejich životnost je 
mnohonásobně delší,“ uvedl náměs-
tek primátora pro dopravu Jaroslav 
Vymazal. Celkem radnice objed-
nala 500 kusů tohoto originálního 
značení.

Parkovací špunty opatřené měst-
skou grafikou se symboly ježka a 
bodlin najdou využití nejprve na 
Minoritském náměstí ještě letos. 
„Dlouhodobě tu panuje trochu zma-
tek v parkování právě proto, že čáry 
na kočičích hlavách rychle mizí. 
Zbývá se už jen dohodnout, jestli do-

Chytrý průvodce provází 
v Domě Gustava Mahlera

holandština, španělština a ruština.
Celý systém následuje moderní 

trend audiovizuálního řešení expo-
zic a rozšiřuje možnosti, jak získat 
informace o životě Gustava Mahle-
ra i o Jihlavě v druhé polovině 19. 
století.

 Jakub Koumar, 
 Dům Gustava Mahlera

NÁVŠTĚVNÍCI Domu Gustava Ma-
hlera mohou nově využívat audiooprů-
vodce pro chytrá zařízení.  Foto: 
archiv MMJ

Deska se po třiceti 
letech vrátila na 

křížek

KŘÍŽEK u Popic má na sobě doplně-
nou historickou desku s obnoveným do-
bovým písmem. Foto: archiv MMJ

Parkovací špunty v památkové zóně
stanou přednost špunty s přirozenou 
barvou litiny, nebo pro Jihlavu sym-
bolicky stříbrnou,“ dodal Zdeněk 
Dvořák. -tz-
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Během prosince utratí Češi za šper-
ky až 3,7 x více peněz, než činí měsíč-
ní průměr v období leden až říjen. 

Letošní Vánoce budou dle odha-
du výjimečné. Objem prodaných 
diamantových šperků bude největší 
v historii České republiky. Hlavní-
mi důvody jsou rostoucí popularita 
investičních i neinvestičních šperků 
a příznivá ekonomická situace pro-
jevující se v rostoucí kupní síle oby-
vatel. 

Prosinec bývá tradičně měsícem 
s nejvyššími tržbami. Ty vzrostly 
během prosince 2014 prodeje o neu-
věřitelných 271,3 % oproti měsíční-
mu průměru v období leden až říjen 
téhož roku. 

Na Slovensku, kde kupují šperky 
ve větší míře průběžně po celý rok, 
vzrostly prodeje ve srovnání s ČR 
mnohem méně. 

V posledních letech se zvyšovaly 
prodeje přibližně o 20 %. Pro příští 
rok se odhaduje, že se dynamika růs-
tu zvýší na minimálně 25 %. Hlavní-
mi důvody jsou pozitivní očekávání 
vývoje ekonomiky a rostoucí kupní 
síla. Velký vliv má také měnící se pří-
stup ke šperkům. Kvalitní a krásný 

šperk už Češi nevnímají jako ně-
co nedostupného. Klenoty jsou stá-
le častěji vnímány jako dlouhodobá 
investice.

Maloobchodní tržby vzrostly o 26,9 
%. Vedoucím regionem je hlavní měs-
to. V Praze se prodá o 60 % více kle-
notů, než je celkový souhrn ostatních 
částí republiky.

Nejvíce se prodávají prsteny a náuš-
nice. Dohromady tvoří téměř dvě 
třetiny všech prodaných šperků. V 
porovnání s Prahou se na Moravě těší 
o trochu větší popularitě přívěsky s 
drahými kameny. Tvoří zde téměř tře-
tinu všech prodejů.

„Češi i Slováci už nekupují jen pod-
le toho, co se jim líbí. Stále více zákaz-
níků přichází s tím, že si chtějí pořídit 
investiční šperk, který bude v dlouho-
dobém horizontu generovat zajímavé 
zhodnocení. Podle průzkumu si kle-
noty pořizuje primárně jako investici 
23 % Čechů a 27 % Slováků. Český i 
slovenský trh se tak pomalu přibližu-
je západním zemím, kde je investiční 
šperk běžnou součástí dlouhodobého 
investičního portfolia.

Slováci si šperky oblíbili více než 
Češi. Alespoň jednou za rok kupu-

Objem prodaných šperků dosáhne 
o Vánocích historického rekordu

je šperk 30 % dotázaných Čechů, u 
Slováků je to 38 %. Darem jej během 
pěti let dostane v ČR více jak polovi-
na respondentů (56 %) a na Sloven-
sku dvě třetiny (65 %).

V roce 2014 se na celém světě podle 
těžařské společnosti De Beers prodaly 

diamantové šperky za 80 miliard ame-
rických dolarů. Ve srovnání s před-
chozím rokem se jednalo o 3% růst. 
Hlavní tahounem rostoucí poptávky 
je v poslední době ekonomický růst 
v USA a sílící střední vrstva v Číně a 
Indii. -lm-
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Jak správně 
uchovávat 

vánoční jídla
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 šan-
ci sníst, vložte raději do mrazáku, 
dokud jsou čerstvé. Vždy vyměňte 
kupovaný obal za igelitový popsa-
ný sáček a vložte je do mrazáku co 
nejníže, protože dle zákonů fyziky 
je tam i nejnižší teplota. Pozor, do 
mrazáku nepatří bramborový salát!

Kapr, salát a spol.
Základní radou je kupovat kvalitní 

a čerstvé potraviny, u kapra to pla-
tí dvojnásob. Pokud kapra chcete v 
lednici uschovat do druhého dne, 
vykuchejte ho, očistěte, zabalte do 
navlhčeného ubrousku a dejte do 
ledničky. Maso můžete samozřejmě 
zmrazit, ovšem počítejte, že se tím 
částečně 

V případě, že už jste kapra usmaži-
li, vložte vystydlé fi lety do plasto-
vé krabičky s víčkem a ventilačním 
otvorem a nechte je v lednici – opět 
nejvýše dva dny. Co se týče bram-
borového salátu, jehož významnou 
součástí je majonéza ze syrových 
vajec, i zde musíte s konzuma-
cí chvátat. Možná vás upozornění 
odborníků překvapí, ale pokud jste 
přidávali tu domácí, neměli bys-
te s konzumací otálet déle než 24 
hodin. V případě kupované majo-
nézy můžete salát v lednici uchovat 
maximálně do druhého dne, pak už 
hrozí riziko, že se syrová 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 neo-
mezená. 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 určený k dalšímu zpra-
cování, nikoliv k přímé konzumaci, 
většinou se nutná spotřeba uvádí 
do 24 nebo 48 hodin. Vždy záleží 
na doporučení výrobce a hygienic-
kých podmínkách skladování. Maso 
nesnese příliš dlouhé skladování, 
ideální jsou maximálně dva dny.

Pokud to letos o Vánocích trochu 
přeženete s topením, může se stát, 
že si čokoládové fi gurky ze stro-
mečku nevychutnáte tak, jako loni. 
Čokoláda totiž mění své vlastnosti 
při teplotě 25 stupňů, může se defor-
movat a na povrchu lze objevit šedé 
skvrny. Ty sice nejsou zdravotně 
závadné, ale snižují vizuální i chuťo-
vý požitek. Na znehodnocenou 
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 příliš dlouho – obsahu-
jí nenasycené mastné kyseliny, kte-
ré mohou podlehnout oxidaci, pak 
ořech zežlukne. -lm-

Slavnostní vánoční výzdobu v 
domu či bytu tvoří mnoho drob-
ností, z nichž si můžete mnohé 
sami vyrobit. Často k tomu stačí 
to, co máte doma, nebo levné drob-
né doplňky, které vhodně použije-
te. Větší peníz investujte pouze do 
jediné dominanty, která na sebe 
strhne většinu pozornosti, a zbytek 
výzdoby si utvořte sami za pomo-
ci drobných doplňků. Efekt bude 
skvělý a náklady nízké

Výbornou a snadno dostupnou 
dekorací vašich oken je například 
řetěz z chvojových větviček, šišek 
a doma vystříhaných papírových 
vloček. Vypadá krásně za denního 
i nočního světla. Stejně si můžete 
ozdobit chvojí ve váze. Pokud si 
pořídíte bílý chvojový adventní 
věnec, vše Vám pak bude krásně 
ladit.

Dalším vtipným doplňkem zdar-

ma můžou být malé lucerničky na 
svíčku vyrobené ze skleniček od 
kompotu a ozdobené drobnými 
vločkami.

Na venkovní terase se bude krás-
ně vyjímat živý stromeček, kte-
rý ozdobíte jakýmikoli doplňky v 
nápadnějších barvách (nejlépe čer-
vené, která vynikne, pokud strome-
ček zasněží). Jen se vyhněte sklu, 
které by mohlo v mraze popraskat. 
Je však třeba myslet na to, že i plas-
tové ozdoby mohou dojít úhony, 
proto doporučujeme volit levněj-
ší ozdoby nebo materiály, kterým 
voda či mráz nevadí.

Při výzdobě interiéru doporu-
čujeme promyslet hned na začát-
ku styl a barevnost, aby konečný 
výsledek působil stylově a nepře-
plácaně. Nejrozumnější je nejdří-
ve zvolit adventní svícen či věnec 
(nebo jinou dominantu) a tomu 

přizpůsobit ostatní doplňky. Pokud 
již máte doplňky z minulých let, 
pak se naopak snažte pořídit tako-
vou dominantu, která k nim bude 
stylově ladit.

K doladění atmosféry využijte 
pokojové květiny, ke kterým dáme 
vhodnou přízdobu - šišky, mech, 
větvičky.

Skvělý prostor pro slavnostní 
dekoraci poskytuje schodiště se 
zábradlím, na které připevníte gir-
landu. Tu lze ozdobit jakýmikoli 
doplňky, které můžete opět doladit 
do požadované barvy.

I při výzdobě slavnostní tabu-
le doporučujeme zvolit jednotný 
styl. Např. venkovský, stříbřitě bílý, 
tradiční červený, hřejivě oranžo-
vý apod. Doplňky, které se k němu 
nehodí, raději schovejte na další 
rok.  -lm-

Udělejme si vánoční výzdobu



 STRANA 19 Čas vánoční NJR - PROSINEC 2015

Tradice vánočního stromku není tak stará
S vánočními svátky se v minu-

losti pojila celá řada tradic, zvyků 
a pověr. Mnoho z nich je již téměř 
zapomenuto, ale některé přežily a 
staly se neodmyslitelnou součástí 
našich Vánoc. 

 
Vánoční stromeček 

Nazdobený stromek se stal jed-
ním z hlavních symbolů 

vánočních svátků, a tak možná 
leckoho překvapí, že tento zvyk je 
poměrně mladý. Dřív se nad štěd-
rovečerní stůl dávaly jen zelené 

větvičky, které měly symbolizovat 
návrat jara. 

Tradice zdobení stromku pochá-
zí z Německa - jedna z prvních 
zpráv o ní je v brémské kroni-
ce z roku 1570. Katolická církev 
považovala zpočátku zdobení stro-
mů za pohanský zvyk. V Česku má 
vánoční stromek poměrně krát-
kou historii - poprvé jej postavil 
pro své přátele v roce 1812 ředitel 
pražského Stavovského divadla Jan 
Karel Liebich na svém libeňském 
zámečku. Nový zvyk se však začal 
prosazovat jen pozvolna, a to až ve 

40. letech 19. století v bohatých 
pražských měšťanských rodinách. 
Na vesnici pronikaly stromky ještě 
pomaleji - až do první světové vál-
ky bývala v mnoha domácnostech 
pouze ozdobená smrková nebo 
jedlová větev. 

Vánoční betlém 
Mezi další z vánočních obyčejů 

patří výroba betlémů a 
jesliček. První jesle údajně posvě-

til při vánoční mši v roce 354 
papež Liberius. Jiná legenda říká, 

že jesličky poprvé vytvořil o Váno-
cích v roce 1223 svatý František z 
Assisi. 

Koledy 
Pravděpodobně nejslavnější 

vánoční písní je skladba Tichá noc, 
o jejíž rozšířenosti svědčí fakt, že 
se na Štědrý večer zpívá přibliž-
ně ve 230 jazycích. Svou premi-
éru měla v roce 1818 v salzbur-
ském Oberndorfu; autorem textu 
byl místní farář Josef Mohr, nápěv 
složil Franz Xaver Gruber.  -lm-

Zvyky u štědrovečerní večeře
- připravil se o jeden talíř navíc, pro 

náhodného hosta 

- pod talíř se schoval zlatý pení-
zek nebo šupinky z kapra, aby se nás 
držely peníze 

- od slavnostní večeře se nesmělo 
vstát, ani kdyby někdo bušil na dve-
ře, protože ten, kdo vstane, do roka 

Zvyky pro svobodné 
a nezadané dívky 

Svobodné dívky klepaly střevícem 
na kurník. Když se ozvala slepice, 

dívka zůstala i v novém roce svobod-
ná. Ale když se ukázal kohout, čekala 
ji svatba. 

Ty, kterým nevyšel pokus s kur-
níkem, mohly hodit doma v pokoji 
střevíc za hlavu - když byl po dopa-
du obrácený patou ke dveřím, zůsta-
ly příští rok doma. 

Když se ale obrátil špičkou ke dve-
řím, značilo to, že se provdají a ode-
jdou. 

Nezadané dívky zase chodily třást 
bezem a v domě, u kterého začal jako 
první štěkat pes, bydlel jejich nastá-
vající.  -lm-



 STRANA 20 Čas vánoční NJR - PROSINEC 2015

 Čtyři neděle před Vánocemi začí-
ná tzv. advent, tedy doba, kdy by si 
každý člověk měl uvědomit přichá-
zející vánoční čas, měl by se zklidnit 
a v kruhu rodiny trávit pokud mož-
no co nejvíce času. Každou neděli 
by se měla zapálit na adventním věn-
ci jedna svíce, všichni by se měli se-
jít, povídat si, vzpomínat... Zkrátka 
připravovat se na svátky. Skutečnost 
však často bývá jiná, právě měsíc 
před Vánocemi bývá nejhektičtější.

Vánoční zvyky a tradice, které se 
dodržovaly a často ještě dodržu-
jí, vycházely mnohdy až z pohan-
ských rituálů. Například nohy stolu 
se obtáčely řetězem, aby se rodina i 
v příštím roce udržela pohromadě a 
místo ubrusu se pokládala plachta k 

setí obilí, aby byla zajištěna úroda i 
na další rok. 

 Tyto tradice v současné době 
nedodržuje (a to celkem pochopitel-
ně) už téměř nikdo. Ale křesťanská 
tradice se projevuje zejména v pokr-
mech. Těch bývalo jednak sedm, 
stejně jako sedm milosrdenství, 
bolestí a radostí Panny Marie. Přímo 
typický a charakteristický štědrove-
černí pokrm je ryba. 

 A nemusí to být jen klasický kapr. 
Ryba totiž charakterizuje Ježíše Kris-
ta, v Řečtině jeho jméno zní jako 
Iesús Christos Th eú Hyios Sótér 
( Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel). 
A první písmena tohoto označení 
dávají dohromady slovo Ichtys, což 
je řecky ryba.  -lm-

Slavíme Advent

Vánoční sezóna v USA začíná po 
Dni díkůvzdání, který se slaví vždy 
čtvrtý listopadový čtvrtek. Dá se říci, 
že Den díkůvzdání je dnes pro ame-
rickou rodinu větším svátkem než 
Vánoce, což je dáno národnostní a 
náboženskou různorodostí. 

Národnostně pestrá Amerika v pro-
sinci nenabízí jen křesťanské Váno-
ce.  Židé slaví chanuku, svátek světel, 
zatímco v černošských rodinách je 
stále populárnější slavnost prvních 
plodů sklizně, tzv. kwanzaa. Pokud 
však americká rodina slaví křesťan-
ské Vánoce, tak ty mají ve Spojených 
státech jisté společné rysy. Vánoční 
stromeček se zdobí již dva nebo tři 
týdny před Štědrým dnem. O Váno-
cích však Američané zdobí nejen 
stromečky, ale i své příbytky a často 
se pak večer jezdí projíždět po oko-
lí a kochají se pohledem na zářící 
domy sousedů.

Na Štědrý den se normálně cho-
dí do práce, alespoň na půl dne. K 
večeři se pak každý oblékne do něče-
ho pohodlného a začnou se podávat 
oblíbená rodinná jídla.

 Často je to krocan se šunkou, jin-
de ale i mořské plody, nebo prostě 
pizza. Téměř nikde nechybí americ-
ký páj (koláč), většinou jablečný. Po 
večeři lze v televizi naladit Dickenso-
vu „Christmas Carol“ a potom se jde 
na půlnoční mši. 

Děti ještě předtím než jdou spát 
nachystají pro Santu Clause sušen-

Vánoce v USA mají svá specifi ka
ky a sklenici mléka. Přidají k tomu 
dopis, ve kterém prosí Santu o různé 
dárky. Rodiče jim pak čtou na dob-
rou noc z knížky „Th e Night Before 
Christmas“ (Předvánoční noc). 

Vánoce se však slaví hlavně 25. pro-
since, kdy je státní svátek. Celý den 
se odpočívá a navštěvují se příbuz-

ní. Popíjí se horká čokoláda, punč 
nebo vaječný koňak, někde se podá-
vá i cukroví. Ráno se rozdávají dárky, 
které přes noc přivezl Santa Claus na 
saních, do kterých je zapřaženo osm 
sobů. Dárky vyrobili Santovi pomoc-
níci - skřítci na Severním pólu. Už  
26. prosince musí jít Američan do 

práce, tedy pokud si nevzal dovole-
nou. Obchody jsou navíc narvané 
lidmi, kteří přišli vrátit nebo vyměnit 
dárky, které dostali. Horečně se ale 
také nakupuje, protože je první den 
dosti razantních slev po svátcích.

 -lm-
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 Tradiční pojetí lidových Vánoc se 
starými českými vánočními zvyky a 
obyčeji, vánočními bytostmi, koledami 
a cukrovím vytvářejí kouzelnou vánoč-
ní atmosféru. 

 
 Barborka

 Prvním významným krokem směřu-
jícím k Vánocům je 4. prosinec - Bar-
borka. V tento den uříznuté větvič-
ky z třešně, jabloně a hrušky rozdávají 
odměnu na Štědrý den v podobě roz-
kvetlých malých drobných kvítečků. 

 Vložte do vázy tolik větviček (pod-
le tradice by to měla být větev třešňo-
vá barborka), kolik je členů rodiny. Na 
lísteček napíše každý člen nějaké přání 
a pověsí jej na větvičku (nebo si jen své 
přání a podobu své větvičky pamatuje-
te). 

Komu větvička na Štědrý den vykve-
te, tomu se přání splní. 

 
Štědrý den 24. prosince a 

Štědrovečerní večeře 
 Protože na Štědrý den připadá naro-

zení Ježíše Krista, přikládali tomuto dni 
naši předkové velký význam - považo-
vali jej za den zázraků. A to znamena-
lo, že se člověku mohla splnit přání. 
Pomocí různých věštících technik člo-
věk hledal odpovědi na otázky ohled-
ně své budoucnosti. Tato tradice se 
dochovala dodnes. 

 Na Štědrý den se až do večera zacho-
vává přísný půst. Ten, kdo vydrží, údaj-
ně uvidí zlaté prasátko. Ke společné 
večeři se zasedá, jakmile vyjde první 
hvězda. Pod talíře se na štědrovečer-
ní večeři dávají kapří šupiny, které ma-

jí přinést všem po celý rok dostatek 
peněz. Po dobu slavnostní večeře nes-
mí nikdo vstávat. 

 
Lití olova 

 Nad plamenem se rozžhaví kou-
sek olova až úplně roztaje. Připraví se 
nádoba s vodou a do ní se olovo opa-
trně vlije. Odlitek, který vznikne, věští 
dotyčnému jeho budoucnost. Napří-
klad odlitek ve tvaru hvězdy znamená 
úspěch, uznání. 

 
Krájení jablka 

 Jablko se přepůlí vždy po štědrove-
černí večeři, avšak ne obvyklým způso-
bem, ale kolmo na osu, napříč. Pokud 
má vnitřní část s jádry tvar hvězdy, se-
jdou se za rok všichni ve zdraví. Má-li 
tvar kříže, někdo z přítomných těžce 
onemocní. 

 
Pouštění lodiček 

 Rozpůlí se několik vlašských oře-
chů a do prázdných polovin skořápek 
se nakapaným voskem připevní svíč-
ka. Lodičky ořechů se pak nechávají 
plout po vodě. Ten, komu se lodička 
nepotopí a dlouho svítí, čeká dlouhý a 
šťastný život. Pokud se lodička drží při 
kraji nádoby, její majitel se bude celý 
rok držet doma. Pokud pluje ke středu 
nádoby, vydá se do světa. 

 
Střevíc 

 Svobodné dívky házejí střevícem 
přes hlavu. Obrátí-li se patou ke dve-
řím, zůstanou doma. Obrátí-li se špič-
kou ke dveřím, provdají se a odejdou. 
 -lm-

Obyčeje k Vánocům patří

Jaké jsou francouzské Vánoce
Štědrý večer se ve Francii tradič-

ně slaví v kruhu rodinném. Večer 24. 
prosince dávají děti své vyčištěné boty 
před domácí krb nebo na jiné místo v 
obytné místnosti. Věří a hlavně doufa-
jí, že Pere Noel (Otec Vánoc) jim boty 
naplní dárečky.

 S Pere Noelem chodí ve Francii i 
jeho partner Pere Fouett ard (v překla-
du Otec Políček), který naopak vyplatí 
zlobivé děti plácnutím či políčkem na 
zadek. Tradičním půlnočním jídlem je 
takzvaný le reveillon. 

Mnoho barů a restaurací po celé 
Francii je na Štědrý den otevřeno a 
servíruje se zde právě tento pokrm. 
Reveillon znamená v překladu „ráno 
vstát“, přeneseně se tak označuje 

také první telefonát za den. Tradič-
ní duchovní význam je však narození 
Ježíše Krista. Jídlo se skládá z ústřic, 
klobásek, vína, pečené šunky, salátů, 
ovoce a sladkostí. Tzv. Kristův koláč 
je pečený a je ozdoben cukrovou 
pěnou tak, aby se podobal malému 
Ježíškovi.

V jižní Francii je Kristův chléb roz-
řezán a jí se pouze samotný, zároveň 
se dle starých pověr rozdává chu-
dým lidem. V Alsasku zaujímá místo 
favorita na svátečním vánočním stole 
pečená husa. V Burgundsku se jí zpra-
vidla pečený krocan a mnoho ořechů. 
V Paříži a přilehlých oblastech dnes 
mnoho lidí dává přednost čerstvým 
ústřicím.  -lm-
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 Z různých vánočních zvyků lpí 
Češi zejména na štědrovečerním 
menu. Tradičního smaženého kapra 
se chystá večeřet celkem 89 % čes-
ké populace. Tento podíl se v čase 
nemění – zvyk povečeřet smaženého 
kapra je dlouhodobě stabilní a k čes-
kým Vánocům neodmyslitelně patří.

Vedle tradiční štědrovečerní veče-
ře patří k českým Vánocům rovněž 
koledy – tři čtvrtiny Čechů je budou 
o Vánocích poslouchat nebo i zpívat.

K široce udržovaným vánočním 
zvykům patří rovněž tzv. „barbor-
ky“ (lidový zvyk řezání větvičky z 
třešně na svátek Barbory udržuje 57 
% populace), polovina populace se 
podívá do své budoucnosti při kráje-
ní jablek (49 %). Výjimkou není ani 
návštěva jesliček (42 %) či půlnoční 
mše (31 %).

Stromeček je samozřejmostí čes-
kých Vánoc, nikoli ovšem nutně stro-
meček „živý“. Nějaký vánoční stro-
meček plánují mít letos doma téměř 
všichni Češi (94 %). Jedná se o sta-
bilně udržovaný zvyk, v roce 2006 
plánovalo vánoční stromeček 93 % 
populace.

Polovina Čechů najde dárky pod 
živým vánočním stromečkem (50 
%), celkem 44 % populace pak počí-
tá se stromečkem umělým.

Živý vánoční stromek uvažují rela-
tivně častěji lidé nižšího věku a rodi-

České vánoční zvyky

ny s dětmi; naopak starší lidé častěji 
plánují umělý stromeček.

Vánoce budeme typicky trávit 
doma s nejbližší rodinou (77 %), 
případně s dalšími příbuznými (18 

%) či přímo u nich (3 %). Jiné vari-
anty Češi de facto nepřipouštějí, čes-
ké Vánoce jsou dlouhodobě pevně 
spjaté s rodinou.

S oslavami Nového roku je to 
poněkud jinak. Většina populace 
bude sice trávit Silvestr opět doma 
s rodinou či s širším okruhem pří-
buzných (66 %, tj. 43+19+4), kaž-
dý pátý Čech bude nicméně slavit u 
přátel (20 %) a dalších 8 % populace 
plánuje Silvestr v restauraci. Oslavy 
nového roku jinde než doma plánují 
relativně častěji lidé do 29 let, muži 
a lidé s vyššími příjmy. -lm-

    Vánoce mají několik tváří a všichni 
je důvěrně poznáme. Fronty v super-
marketech, shánění dárků na posled-
ní chvíli, stres. Chvíle pohody mezi 
bližními u rozsvíceného stromečku. A 
také pohádky v televizi u bohatě pro-
střeného stolu.

 Vedení města připravilo pro tyto 
Vánoce také jinou alternativu pro oby-
vatele krajského města a další návštěv-
níky Jihlavy. Pro zájemce a ty, kteří 
nechtějí svátky prosedět u televize, je 
připraven bohatý kulturní program na 
magistrátu, na Masarykově náměstí a 
samozřejmě na řadě dalších míst Jih-
lavy. Kompletní přehled akcí přináší 
skládačka nazvaná Jihlavské vánoce, 

která je volně k vyzvednutí na praco-
višti turistického informačního centra. 
Všechny akce zveřejňujeme také uv-
nitř listu a v pravidelném kulturním 
přehledu.

 Bude jistě zajímavé nejen pro pořa-
datele vánočních akcí a vedení měs-
ta sledovat, kolik lidí dá přednost této 
sympatické alternativě prožití vánoč-
ních svátků. Setkávat se se sousedy, 
známými a obyvateli stejného města 
či obce bývalo v dobách našich před-
ků během svátků vánočních něco, na 
co se těšili všechny generace. Pečli-
vě připravený vánoční program může 
navrátit Jihlavu a její obyvatele k těmto 
tradicím. -lm- 

Vánoce u televize?
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Vánoční mlsání
Na vánoční tabuli by nemělo chybět 
cukroví. Podle tradice by ho mělo 
být sedm druhů a tvořit jeden z de-
víti druhů jídla, které by se při štěd-
rovečerní večeři měly podávat. 
Tradice vánočního cukroví je zhruba 
stejně stará jako tradice vánočního 
stromečku – sahá na počátek 19. sto-
letí. První české cukroví lidé pekli ze 
surovin „co dům dal“ a jeho pestrost 
stejně jako tehdejší jídelníček byla 
daleko střídmější. -lb-

Mandlové slzy 
Ingredience
17,5 dkg hladké mouky
7,5 dkg škrobu (maizeny)
1 celé vejce
10 dkg cukru moučka
1 vanilkový cukr 
trochu smetany a rozšlehaný žloutek 
na potření

marcipánová hmota: 
20 dkg mletých mandlí (spařených a 
oloupaných)
20 dkg cukru moučka
1 bílek
trochu rumu
Zpracujeme v misce, pokud je hustá, 
zředíme rumem, pokud řídká zahus-
tíme cukrem.

Postup
Z těsta vykrájíme slzy. Potřeme sme-
tanou s rozšlehaným žloutkem, lžič-
kou nebo zdobítkem uděláme ma-
lou hromádku z marcipánové hmoty 
(trochu se rozteče při pečení), při-

klopíme oloupanou spařenou mand-
li a pečeme dozlatova na pečicím pa-
píru.

(Recept Aleny Sekaninové 
z Jihlavy)

Mocca dortíčky
Ingredience
400 g hladké mouky
200 g moučkového cukru
200 g mletých ořechů
50 g kakaa
400 g másla
2 žloutky

Postup
Vypracujeme těsto, necháme v chla-
du hodinu odležet. Vyválíme na ten-
ký plát, vykrajujeme kolečka a na 
vymazaném plechu upečeme. Slepu-
jeme kávovým krémem. Povrch ko-
leček potřeme čokoládovou polevou. 
Kolečka zdobíme kouskem mandle.
 (Recept Evy Hubené z Jihlavy)



Prvoligoví hokejisté jihlavské Duk-
ly sehráli od posledního vydání Novin 
jihlavské radnice celkem osm utkání. 
A ačkoliv se to zdá téměř neuvěřitel-
né, dokázali ve všech zápasech naplno 
bodovat. To posunulo svěřence tre-
nérů Petra Vlka a Františka Zemana v 
tabulce WSM-Ligy na první místo.

Dukla Jihlava hostila na konci října 
jednoho z aspirantů na návrat do Ext-
raligy, Rytíře Kladno. Oba celky před-
váděly kvalitní hokej. Domácí se dosta-
li v polovině první třetiny do vedení, 
které ještě před koncem první části 
navýšili. Jenže hosté ještě v posled-
ní minutě úvodní dvacetiminutov-
ky snížili a během druhé části vyrov-
nali. Další góly padaly až v závěrečné 
periodě a dvakrát se radovala Dukla. 
Nejprve v 57. minutě strhl vedení na 
jihlavskou stranu Jícha a po něm se do 
prázdné branky při power play hostů 
trefi l Gríger. Dukla vyhrála 4:2.

Poslední říjnový den hrála Jihlava 
v Benátkách nad Jizerou. V zápase 
příliš gólů k vidění nebylo. Dukla šla v 
první části do vedení, a to ještě ve dru-
hé části navýšila. Hosté se v polovi-
ně třetí části dostali prvním gólem do 
hry, ale víc jim obrana týmu z vysočiny 
nedovolila, a tak Jihlavští vybojovali tři 
body za výhru 1:2.

Následovala téměř desetidenní repre-
zentační přestávka, kdy se odehrál tur-
naj Karjala cup. Po ní byl prvním sou-
peřem Dukly na domácím ledě celek 
Prostějova. A ani v tomto zápase příliš 
gólů nepadlo. Dukla vyhrála stejným 
výsledkem jako v předchozím duelu s 
Benátkami nad Jizerou. Hosté od kon-
ce první třetiny vedli o jeden gól, ale 
na začátku druhé části domácí vyrov-
nali, a ještě v téže třetině přidali druhý 
gól. A protože třetí část již skončila bez 

V listopadu hokejisté Dukly zářili

JEDNÍM z nejzkušenějších hráčů Dukly Jihlava je Marek Melenovský (v červe-
ném). Na snímku ze zápasu s Českými Budějovicemi.  Foto: Vladimír Šťastný

sobota 5. 12. Jihlava – Přerov 17.30 hod.
středa 9. 12. Jihlava – Benátky nad Jizerou 17.30 hod.
středa 16. 12. Jihlava – Slavia Praha 17.30 hod.
středa 30. 12. Jihlava – Třebíč 17.30 hod.

branek, brali domácí plný bodový zisk 
za výhru 2:1.

Po zápase s Prostějovem čekal na 
hokejisti Jihlavy další soupeř z katego-
rie nejtěžších. Se Slavií Praha, která v 
loňské sezóně sestoupila z Extraligy, 
hrála na stadionu v Edenu. A Dukla do 
třetice zvítězila stejným brankovým 
poměrem jako v předchozích dvou 
duelech. Hosté předvedli velmi pove-
denou první třetinu, kdy vstřelili dva 
góly. Ve druhé části se hrálo bez bra-
nek a když ve třetí třetině domácí ke 
konci základního hracího času snížili, 
bylo zaděláno na drama. Jenže hosté 
své těsné vedení udrželi a na Vysočinu 
přivezli z hlavního města tři body za 
výhru 2:1.

Jestliže v předchozích třech duelech 
mnoho branek nepadlo, tak v domá-
cím zápase s Kadaní bylo všechno 
jinak. Diváci viděli brankové hody a 
celkem dvanáct puků v sítích obou 
brankářů. Zápas začal pro domácí vel-
mi dobře a již v 9. minutě Dukla vedla 
o tři branky. Jenže hosté nesložili zbra-
ně a do konce první části vstřelili dva 
góly.

Ve druhé třetině však domácí vstřelili 
další dva góly a vedli již 5:2. S takovým 
výsledkem se šlo do třetí části, a poté 
se začaly dít věci. Dvěma rychlými góly 
hosté snížili na 5:4, domácí zareagovali 
dalším gólem, jenže Kadaň se opět při-
blížila na jednobrankový rozdíl. Defi -
nitivní pojistku v podobě sedmého gó-
lu vstřelil v 59. minutě Flek, a domácí 
se tak radovali z výhry 7:5.

Následovalo utkání v Třebíči. Der-
by Vysočiny sledovalo více než tři a 
půl tisíce diváků a bylo na co koukat. 
Domácí měli v první části více ze hry, 
ale gól nedali, naopak po náhodné akci 
šla do vedení Dukla. Těsný stav vydržel 

až do třetí třetiny. V ní nejprve domácí 
v přesilovce vyrovnali, ale poté přišly 
chvíle hostů. Dvěma góly šli do vede-
ní, ale snaha domácích v závěru zápasu 
přinesla snížení. V následném power 
play se hosté se štěstím ubránili a na 
své konto si připsali další plný bodový 
zisk za výhru 2:3.

V zatím předposledním zápase, kte-
rý sehráli jihlavští hokejisté před uzá-
věrkou vydání Novin jihlavské radnice, 
byl duel s Mostem. Hrálo se v Jihlavě 
a zápas domácí rozhodli dvěma góly 
během tří minut ve druhé třetině. Dal-
ších gólů se již diváci nedočkali a Duk-
la tak zvítězila nad soupeřem ze spod-
ních pater tabulky 2:0.

A poté přišel dlouho očekávaný zápas 
s Motorem České Budějovice. Zápas 
na stařičkém Horáckém zimním sta-
dionu vidělo pět tisíc diváků, z nichž 

Prosincové zápasy Dukly na 
Horáckém zimním stadionu

Odskočí v sobotu Vysočina v tabulce 
první ligy poslednímu Baníku?

Fotbalisté FC Vysočina mají 
před sebou poslední dva zápasy 
podzimní části sezony. Zajíždí do 
Ostravy a doma přivítají Zlín.

 David Kratochvíl
     Jihlava

Extrémně důležitou bitvu z pohle-
du prvoligového FC Vysočina jih-
lavští fotbalisté zvládli. Před týdnem 
v domácím utkání proti brněnské 
Zbrojovce dokázali zvítězit 2:0 a 
v tabulce Synot ligy mají na před-
posledním místě stejně bodů (12) 
jako Olomouc a třináctí Bohemians 
1905.

„S ohledem na to, v jaké jsme byli 
situaci, si dovolím říci, že to pro nás 
bylo zcela zásadní utkání podzimu,“ 
uvedl kouč Milan Bokša s tím, že  o 
duelu na Bohemce hovořil v tom 
duchu, že mělo jít o klíč k tomu, aby 
se v tabulce jeho svěřenci posunuli 
do vyšších pater. 

„Tento duel nám nevyšel, tudíž pro 
nás bylo páteční utkání obrovsky 
důležité. Případná prohra by hodně 
poznamenala mužstvo i naše představy 

KONEC v národním poháru přišel v osmifi nálovém dvojzápase s Olomoucí, kdy 
FC Vysočina (v bílém) nejprve padl doma 0:1 a na Hané uhrál jen remízu 2:2.
 Foto: David Kratochvíl
o tom, jak chceme pracovat dál. Jsem 
moc rád, že jsme toto utkání zvládli,“ 
pravil ke třetí ligové výhře v tomto 

soutěžním ročníku trenér jihlavské-
ho týmu Milan Bokša.  

Neméně důležité utkání tým z met-

ropole Vysočiny čeká už v sobotu 28. 
listopadu, kdy se Jihlavané představí 
na půdě posledního Baníku. K dob-
ru na něj mají náskok osmi bodů. 
A pokud se chtějí udržet na dostřel 
ostatním týmům bojujícím o záchra-
nu, musí na severu Moravy bodovat. 

„Do každého zápasu jdete přece s 
tím, že chcete vyhrát,“ míní trenér FC 
Vysočina před zápasem na Bazalech. 
Zatím platí jediné, pokud Vysočina 
udržela čisté konto, pokaždé v zápa-
se dokázala bodovat.

Podzimní část prvoligového roč-
níku uzavřou Jihlavané na domácím 
stadionu v Jiráskově ulici, kdy přiví-
tají v odvetném utkání Zlín. Ševcům 
mají co vracet, protože v úvodu sezo-
ny jim podlehli na jeho stadionu 0:1, 
když o výhře nováčka ligy rozhodl v 
desáté minutě kapitán Železník.

Vysočina v průběhu listopadové 
reprezentační pauzy vypadla také 
z národního poháru. Nad její síly 
byla Olomouc. Ve dvojzápase Jihla-
va doma prohrála 0:1 a na Hané jen 
remizovala 2:2, takže do čtvrtfi nále 
postoupili Olomoučtí.
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byla zhruba třetina z Českých Budějo-
vic. Dukla vedla od 14. minuty 1:0 a ve 
druhé části během čtyř minut přidali 
svěřenci trenérů Vlka a Zemana další 
dva zásahy. Hosté sice zakrátko sníži-
li, jenže jihlavský Skořepa na první gól 
hostů zareagoval o několik vteřin poz-
ději, když vrátil domácím třígólové 
vedení. 

Do konce druhé části stihli hosté 
vstřelit druhý gól. V závěrečné třetině 
si oba celky vypracovaly několik pří-
ležitostí ke skórování, ale další gól již 
nepadl a Dukla tak vyhrála 4:2.  -vš-



Stavíme, bydlíme...
STRANA 26

Truhlářství je jedním z prastarých a 
poctivých řemesel, které má kořeny 
již ve starověku. Již v této době truhláři 
používali na opracování dřeva nářadí, 
jako dláto, hoblík a ruční pilu. S tím-
to základním nářadím, i přes rozvoj 
moderních technologií v oboru truh-
lářství, pracuje každý truhlář dodnes. 

Největšího rozmachu a dokonalos-
ti se dosáhlo už ve starověkém Egyp-
tě. Evropa zaznamenala rozvoj tohoto 
oboru nejvíce ve středověku, v době, 
kdy si nejenom zámožní lidé, ale i lidé 
prostého původu začali pořizovat ná-
bytek vyrobený ze dřeva. A právě pře-
devším druh nábytku, který se v té, kte-
ré době vyráběl, určoval, zda se výrobě 
říkalo truhlářství, nebo stolařství.

Truhlářství je obor, ve kterém je 
truhlář řemeslníkem, který vyrábí a 
také opravuje dřevěný nábytek, vyrábí 
dřevěné části staveb a dokáže ze dřeva 
vykouzlit spousty různých užitkových 
předmětů. Práce se dřevem je nádher-
ná a nezaměnitelná s jinými obory. S 
takto krásným a voňavým materiálem 
se ve strojírenství určitě nesetkáme. 
Člověka už při vstupu do truhlárny, 
nebo podniku zaměřeném na zpraco-
vání dřeva, vítá velmi příjemná a roz-
manitá vůně dřeva.

Stará a poctivá truhlařina se neobe-
jde bez pravého a tvrdého dřeva. Nej-

kvalitnějším dřevem jsou dub, habr 
a jasan. Buk je méně vhodný a použí-
vá se spíše na schody, zábradlí a prahy 
mezi dveře. Buk má velkou tendenci 
se po vysušení kroutit, a proto z něho 
nelze vyrábět tak důležité komponen-
ty domu, jako jsou dveře. 

Dub je naopak jedním z nejlepších 
a také nejdražších materiálů, které se 
v truhlářství používají. Má výborné 
vlastnosti po všech stránkách. Výrobky 
z dubu, jako nejčastěji dveře a schody, 
jsou tvarově stálé a velmi dobře odol-
né vůči povětrnostním vlivům. Habr 
ještě v mnohém předčí dub, zejména 
v odolnosti vůči vodě. Pro tuto jeho 
skvělou vlastnost je využíván hlavně 
jako materiál na výrobu hrází rybníků 
a podobně. 

V oboru truhlářství pracují lidé, kteří 
se dají rozdělit do několika skupin. Ná-
bytkový truhlář, stavební truhlář, umě-
lecký truhlář, modelář a další drobní 
řemeslníci. Truhlář stavební pracuje 
většinou na stavbách a montuje okna 
a dveře, které se již vyrábějí ve velkých 
sériových výrobnách v továrnách.

Do oboru truhlářství patří i řezbář-
ství. Řezbáři pomáhají renovovat his-
toricky velmi cenné předměty, kterým 
navrací původní tvar a krásu. Výrobou 
nábytku a bytového zařízení, jako jsou 
například kuchyně, se zabývá truh-

Materiály v truhlářství, řezbářství

Truhlářství je velmi staré řemeslo, 
které dosáhlo neobyčejné dokonalosti 
už ve starém Egyptě, tradiční truhlář-
ské nářadí (dláto, pila, hoblík atd.) je 
totiž známo už od starověku. V Evropě 
se truhláři rozšířili ve středověku, když 
si i prostí lidé začali pořizovat nábytek.

Až do 12. století existovalo truhlář-
ství současně s tesařstvím a obě tato 
dnes rozdílná řemesla byla tehdy jed-
ním. Za použití poměrně jednodu-
chých nástrojů, jakými byly sekery, 
dláta, nebozezy a pily, zhotovovali 
truhláři stále náročnější výrobky a tak 
časem došlo k určité specializaci. V 
nově vznikajících městech ve 13. sto-
letí se uplatňovali truhláři i při stavbě 
kostelů. Tehdy byli označováni převáž-

ně jako stolaři patrně proto, že výroba 
stolů byla jejich hlavní prací. V roce 
1419 bylo v Praze napočítáno 18 sto-
lařů, zatímco truhlář, tedy odborník, 
který zhotovoval truhly, jen jediný. 
Truhlářství se specializovalo i nadále, a 
tak postupem času existovali vedle sto-
lařů také stoličníci, lavičníci, kolebeč-
níci nebo postelníci.

Z dnešního pohledu se truhláři 
obvykle dělí do čtyř kategorií - nábyt-
kový truhlář, stavební truhlář, umělec-
ký truhlář a modelář. K tradičním pra-
covním úkonům (řezání, hoblování, 
dlabání atd.) v moderní době přiby-
ly další nové techniky např. ohýbání 
nebo frézování. -lm-

Středověk a truhlářství

lář nábytkář. Ke své práci v truhlářství 
nejvíce využívá měkkého dřeva, a to 
především smrk, borovici a z části také 
modřín. Ten však mezi jednotlivými 
vlákny dřeva propouští smůlu a po ča-
se vlivem slunečního záření ztmavne. 
Borovice je mastnější a nejvíce vhodná 
k výrobě například kuchyňské linky z 
masivu a nábytku.

Kuchyň z masivu je však podstat-
ně dražší, než linka vyrobená z umě-
le vyrobených hmot. Jedná se o dře-
votřískové desky a lamina různých 

druhů, podle jejich účelu a použití. 
Tyto materiály však obsahují znač-
né množství formaldehydů, což má 
neblahý vliv nejen na životní prostředí, 
ale především na zdraví lidí, žijících v 
domácnostech, vybavených výrobky z 
takto zdraví škodlivých materiálů. 

Pro člověka je mnohem zdravější, 
zařídit si svůj byt nábytkem vyrobe-
ným z pravého, masivního a voňavého 
dřeva. Dalším řemeslem, které se již od 
starověku zabývalo opracováním dře-
va, bylo tesařství. -lm-
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Nový nátěr dveří může být problémem
Natírání dveří není tak náročné. Je 

však třeba vědět, co udělat se starým 
nátěrem, jak opravit poškození dve-
ří, čím ošetřit dřevo, kdy natírat, jakou 
barvu zvolit a podobně.

Nejprve bychom si měli ujasnit, jest-
li nám stačí jen přetřít původní barvu 
anebo jestli chceme starý nátěr odstra-
nit. Pokud nejsou dveře poškrábané a 
barva na nich je v dobrém stavu (nepo-
praskaná, neodřená či jinak narušená), 
pak stačí dveře jen přetřít. 

Na původní barvu tak prostě nane-
seme další vrstvu. Ve většině případů 
je ale odstranění původního nátěru 
vhodné. Nová vrstva tak bude kvalit-
nější a bude mít delší životnost.

Bez odstraňování nátěru
Nejprve dveře zbavíme kování. Před 

nátěrem je potřeba dveře řádně umýt 
a popřípadě odmastit hlavně v okolí 
kliky. Doporučuje se také mírně je nej-
jemnějším smirkovým papírem pře-
brousit.

Dveře nenatíráme přímo na futrech, 
ale sundáme je z pantů a položíme do 
vodorovné polohy, aby barva vytvoři-
la souvislý fi lm. Můžeme je položit na 
pracovní stůl nebo na kozy. 

Jednotlivé vrstvy barvy klademe do 
kříže. Vhodné je použití válečku na 
lakování a nanášení vodou ředitelných 
a syntetických barev, který po sobě 

nezanechává tahy jako štětec. Malová-
ní se musíme snažit dokončit co nej-
rychleji. 

To znamená natřít jednu vrstvu 
najednou, aby se na místech spojů 
nevytvořily viditelné pruhy. Nesmí se 
nám stát, že začne okraj jedné natřené 
části schnout dříve, než se spojí s jinou 
částí nátěru. Vznikl by nám tak po 
zaschnutí na dveřích nehezký spoj.

Odstranění starého nátěru
Poškozený původní nátěr je tře-

ba odstranit. To lze v podstatě dvě-
ma způsoby. Buď mechanicky, anebo 
použitím speciálních chemických pro-
středků. Na mechanické odstranění 
využijeme opalovací lampu nebo elek-
trickou horkovzdušnou pistoli, se kte-
rými starý nátěr natavíme, aby šel lépe 
dolů, a pak jej seškrábeme. Pozor je 
třeba dát na skleněné výplně, které by 
žárem mohly popraskat.

Při druhém způsobu využijeme tzv. 
odstraňovačů barev. Můžou být teku-
té, případně v podobě pasty. Většinou 
obsahují dimetylenchlorid nebo žíravý 
natron. Pozor na dodržení zásad bez-
pečnosti při práci uvedených v návo-
du! 

Používáme gumové rukavice. Teku-
tý odstraňovač natíráme štětečkem 
na povrch dveří ve vodorovné polo-
ze. Necháme odstraňovač působit tak 
dlouho, až barva začne nabobtnávat. 
Pak ji odstraníme škrabkou. Dřevěný 
povrch pak podle typu odstraňovače 
zneutralizujeme dle návodu.

Odstraňovací pastu naneseme na 
povrch dveří, a to ve velkém množství. 
Necháváme ji dlouho působit. Čím 
silnější vrstva barvy, tím déle. Pak ji 
seškrábneme škrabkou a opět očištěný 
povrch dřeva neutralizujeme. 

Vyspravení a nátěr
Po odstranění nátěru dveře jemným 

smirkovým papírem přebrousíme. To, 
co zbrousíme, ale nevyhazujeme. Z 
pilin a syntetické pryskyřice můžeme 
vytvořit tmel, kterým vyspravíme škrá-
bance. Při použití tohoto tmelu docí-
líme, že vyspravené nerovnosti budou 
mít podobný odstín. 

V případě, že dveře nebudeme lako-
vat bezbarvým lakem nebo lazurou, 
ale netransparentní barvou, je možné 
rýhy vyspravit jakýmkoliv tmelem na 
dřevo. Opravíme všechna poškozená 
místa (oděrky, vrypy apod.) Po zatme-
lení místa jemně přebrousíme. -lm-

STAVEBNICTVÍ
PROJEKCE
ZÁMEČNICTVÍE K O S

STAVÍME RODINNÉ DOMY, HRUBÉ STAVBY, NÁSTAVBY, PŘÍSTAVBY, OPRAVUJEME 
A REKONSTRUUJEME, ZATEPLUJEME A OPRAVUJEME FASÁDY, MONTUJEME 

SÁDROKARTONY, OBKLADY A DLAŽBY, VYRÁBÍME OCELOVÉ KONSTRUKCE, SCHODIŠTĚ 
A ZÁBRADLÍ, VRATA, MŘÍŽE, REGÁLY, OBRÁBÍME NA SOUSTRUHU A FRÉZCE, PROJEKTUJEME

tel.: 777 941 000

www.ekosbrtnice.cz
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Zastupitelé podpořili sport 
a historické opravy

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města dne 3. listopadu 
(Redakčně kráceno)

Usnesení č. 362/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

poskytnutí fi nanční dotace 
STŘED, z. ú. Mládežnická 229, 

Nové Dvory, Třebíč  10.000 Kč
na provoz Linky důvěry STŘED
a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

jejím poskytnutí v souladu se Zásada-
mi pro činnost Komise pro nezisko-
vou, sociální oblast a prevenci Rady 
města Jihlavy.

Usnesení č. 363/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace na základě výzvy 
v oblasti sportu a volného času na 
program „Dlouhodobá činnost orga-
nizace – členská základna do 19 let“ 
subjektům:

Sportovní klub Jihlava, o. s. 
163.650 Kč

  z toho: pro oddíl hokejbalu  
20.870 Kč

- pro oddíl juda 89.460 Kč
- pro oddíl zápasu 11.330 Kč
- pro oddíl karate 2.150 Kč
- pro oddíl moderní gymnastiky 

8.350 Kč
- pro oddíl národní házené 17.590 

Kč
- pro oddíl fl orbalu 13.720 Kč
- pro oddíl lukostřelby180 Kč
DUKLA Jihlava – mládež 70.370 

Kč
  z toho: pro oddíl hokeje 45.920 Kč
- pro oddíl krasobruslení 24.450 Kč
Florbalová škola Jihlava, o. s. 

65.000 Kč
Jihlavský plavecký klub AXIS 

95.420 Kč
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-

VA z. s. 69.180 Kč
Club sportů Jihlava 63.220 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Bedři-

chov 107.510 Kč
  z toho: pro oddíl kopané 42.340 

Kč
- pro oddíl moderní gymnastiky 

7.460 Kč
- pro oddíl sportovní gymnastiky 

2.680 Kč
- pro oddíl stolního tenisu 900 Kč
- pro oddíl tenisu  13.720 Kč
- pro oddíl turistiky 120 Kč
- pro oddíl volejbalu 14.910 Kč
- pro oddíl baseballu 300 Kč
- pro oddíl nohejbalu  60 Kč
- pro oddíl všeobecné gymnastiky - 

Gloxi club 11.630 Kč
- pro oddíl TK Chrisstar 9.730 Kč
- pro oddíl všestrannosti 3.660 Kč

Dotaci u všech subjektů lze použít 
na tyto náklady v r. 2015:

honoráře a odměny rozhodčích, sči-
tatelů, porotců, delegátů, lékařský do-
zor na akcích;

pronájmy prostor včetně ostatních 

služeb s nájmem bezprostředně sou-
visejících; 

služby v rámci technického zajištění 
(ozvučení, osvětlení, videoprojekční 
technika, pronájem zařízení včetně 
dopravy bezprostředně související);

dopravu, cestovné a ubytování roz-
hodčích a aktérů, souvisejících s pro-
jektem; 

propagaci (grafi cké návrhy, tisk, ko-
pírování, distribuce, výlep plakátů, 
pronájem výlepových ploch, propaga-
ce na webu a jiné služby bezprostřed-
ně s propagací související); 

materiálové náklady včetně nákupu 
drobných cen a odměn (nikoliv fi -
nančních), diplomy;

služby spojů;
startovné a vklady do soutěží

a  
s c h v a l u j e

uzavření Smluv o poskytnutí dotace 
s podstatnými náležitostmi dle pří-
lohy JID: 162756/2015/MMJ, č. j.: 
MMJ/OŠKT/1316/2016 v souladu 
se zdůvodněním.

Usnesení č. 364/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace v oblasti sportu a 
volného času subjektu:

DUKLA Jihlava - mládež 750.000 
Kč

na úhradu nákladů na činnost spol-
ku v roce 2015 – na náklady na do-
pravu a materiál a vybavení                                 

a
s c h v a l u j e

provedení rozpočtového opatření 
– převod z rezervy běžných výdajů § 
6409 Ostatní činnosti ve výši 750.000 
Kč na posílení rozpočtu § 3419 Tělo-
výchovná činnost – příspěvky a trans-
fery (odbor školství, kultury a tělový-
chovy)

a
s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o poskytnutí do-
tace dle zdůvodnění a přílohy JID: 
162763/2015/MMJ, 

č. j.: MMJ/OŠKT/1317/2015.

Usnesení č. 366/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

vyplacení fi nančních prostředků z 
rozpočtu statutárního města Jihlavy 
Romanovi Vrbatovi a Magdaléně 
Vrbata, vlastníkům nemovité kul-
turní památky Husova 8, č. p. 1621, 
rejstříkové číslo ÚSKP 39023/7-
4877 v Jihlavě na obnovu fasády a 
výměnu novodobých oken ve výši 
max. 62.950,- Kč a uzavření do-
hody o poskytnutí fi nančních pro-
středků.

Usnesení č. 367/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

vyplacení fi nančních prostředků 
z rozpočtu statutárního města Jih-
lavy Farnímu sboru Českobratrské 
církve evangelické v Jihlavě, Vrch-
lického 1921/1, 586 01 Jihlava, 
vlastníkovi objektu Vrchlického 1, 
č. p. 1921 v Jihlavě na rekonstrukci 
prostor v přízemí ve výši 213.000,- 
Kč a uzavření dohody o poskytnutí 
fi nančních prostředků.

Usnesení č. 369/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

p o v o l u j e

prominutí odvodu za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 90.000 Kč 
spolku DOC.DREAM - Spolek pro 
podporu dokumentárního fi lmu, 
se sídlem Jana Masaryka 1662/16, 
586 01 Jihlava,  IČ 670 08 062, dří-
ve Jihlavský spolek amatérských 
fi lmařů, který ke dni 20. 1. 2015 
změnil název spolku dle žádosti č.j. 
MMJ/EO/3053/2015

Usnesení č. 371/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

poskytnutí fi nančního daru ve výši 
18.000,- Kč Středisku křesťanské 
pomoci Jihlava, Čajkovského 9, 
IČO: 46259830, Jihlava  a

r u š í
usnesení Zastupitelstva měs-

ta Jihlavy č. 281/15-ZM, kterým 
schválilo poskytnutí daru (300 ks 
poukázek na stravu) v celkové hod-
notě 18.000,- Kč Středisku křesťan-
ské pomoci Jihlava, Čajkovského 9, 
Jihlava 

Usnesení č. 402/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

Pravidla pro udělování cen 
a ocenění dle přílohy č.j.: JID 
166324/2015/MMJ, MMJ/OŠK-
T/1324/2015 Pravidla pro udělo-
vání cen a ocenění.

Usnesení č. 403/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledky dotazníkového šetření: 

Spokojenost občanů s místním spo-
lečenstvím 

a mobilita a místní přeprava oby-
vatel Jihlavy, 2015 a výsledky indi-
kátoru udržitelného rozvoje Ekolo-
gická stopa města Jihlava 2015.

Usnesení č. 404/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o činnosti radního SMJ 

Ing. arch. Davida Beke

b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o činnosti radního SMJ 

Ing. Bc. Martina Hyského

b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o činnosti primátora 

SMJ PaedDr. Ing. Rudolfa Chloup-
ka

b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o činnosti náměstka pri-

mátora SMJ Ing. Jaromíra Kaliny

b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o činnosti radního SMJ 

Ing. Josefa Kodeta

b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o činnosti náměstka pri-

mátora SMJ Ing. Milana Koláře

b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o činnosti radní SMJ 

Mgr. Jany Novákové Hotařové

b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o činnosti radního SMJ 

Mgr. Vítězslava Schreka

b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o činnosti náměstka 

primátora SMJ Ing. Vratislava Vý-
borného

b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o činnosti náměstka 

primátora SMJ Ing. Jaroslava Vyma-
zala.

 PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
 primátor města

 Ing. Vratislav Výborný
 náměstek primátora

Od začátku listopadu je po něko-
likaměsíční rekonstrukci opět volně 
průjezdná Okružní ulice. Za provo-
zu zde probíhala rekonstrukce mos-
tu, polovina mostu se opravovala, 
doprava byla svedena na druhou 
polovinu. Po dobu rekonstrukce 
nebylo možné používat podchod, 

což si vyžádalo opatření pro bez-
pečnost chodců zejména v ranních 
hodinách, kdy do základních a ma-
teřských škol míří stovky dětí. Od 
listopadu je podchod pro pěší opět 
v provozu. Náklady na kompletní 
rekonstrukci mostu jsou necelých 
12 milionů korun bez DPH.  -lm-

Provoz na Okružní ulici 
od listopadu bez omezení
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P ij te za erty,
and ly
A Mikulášem 
do jihlavského
podzemí!
 4.–6. 12. 2015

REzeRvace nA WEBU 
VisitjihlavA.eu
 P ímo p ed vstupem do podzemí 
 prodej ob erstvení:

domácí bramborák, masová
sm s, sva ené víno, limonáda…

PEkLO
v podzemí

 Dům Gustava Mahlera.

Znojemská 4, Jihlava  |  otevřeno: út–so 10–12, 13–18

 www.mahler.cz.

 Židovské 
 tradice a zvyky 
  11. 11.–19. 12. 2015  

 1. 12. od 16 hodin 
přednáška o židovských tradicích a zvycích
Mgr. Zuzana Pavlovská, Židovské muzeum Praha 

 9. 12. od 16 hodin 
křest knihy I domy umírají vstoje II
autogramiáda Ladislava Vilímka

  I
 d
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m
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u
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  I
I  
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  autogramiáda autora 
  Ladislava Vilímka  

  Dům Gustava Mahlera a kavárna Café Gustav Mahler  

  Každý, kdo si na křtu zakoupí knihu, obdrží poukázku na 1 malé pivo nebo 
  1 dcl vína nebo 1 kávu v Café Gustav Mahler. Platí pouze 9. 12. 2015. 

Na prázdninový čas 
byla vyhlášena foto-
soutěž s tričkem Ježko-
vy oči - podmínky byly 
jednoduché: zakoupit 
tričko Ježkovy oči na 
Turistickém informač-
ním centru, vyfotit se 
na místech blízkých 
i vzdálených, v situa-
cích možných i zhola 
nemožných, a poslat 
fotografi i do konce 
srpna.

Do soutěže se sešlo 
celkem 20 fotografi í, 
z nichž porota vybrala 
po dlouhém a složitém 
rozhodování nejhezčí 
a nejzajímavější foto-
grafi e.  Jelikož se poro-
ta shodla na 4 fotogra-
fi ích, bylo rozhodnuto, 
že bude uděleno jedno 
1. místo, dvě 2. místa a 
jedno 3. místo. 

Na 1. místě se umísti-
la fotografi e, kterou za-
slala Adéla Vašíčková a 
získá tablet Lenovo, na 
dvou 2. místech se umístily fotogra-
fi e zaslané Petrem Stejskalem a Mar-
tinou Pánkovou - získávají mobilní 
telefon Nokia Lumia, a na 3. místě se 
umístila Kristýna Škorpíková - získá-
vá stylový kávovar. 

Pořadatelé výhercům blahopřejí 

Vyhodnocení fotosoutěže s 
tričkem Ježkovy oči

FOTOGRA FIE Adély Vašíčkové, která zvítězila v sou-
těži Ježkovy oči. Foto: archiv MMJ

a všem, kteří poslali fotografi e, dě-
kují za účast v soutěži. V nejbližších 
dnech bude pořadatel výherce in-
formovat o termínu předání výher. 
Všichni ostatní zúčastnění obdrží 
malou pozornost jako poděkování za 
účast v soutěži.  -tz- 
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Plavecké závody
Z důvodu konání plaveckých závo-

dů dojde k uzavření bazénu E. Rošic-
kého v Jihlavě pro veřejnost ve dnech 
5. 12., 6. 12. a 12. 12. 2015.

Sirény uctily Den 
veteránů

Ve středu 11. listopadu se při pří-
ležitosti Mezinárodního dne váleč-
ných veteránů rozezvučely na minu-
tu v Jihlavě sirény k uctění památky 
veteránů. 

Florbal - hra pro 
všechny

Na ZŠ E. Rošického 2 se uskutečnil 
fl orbalový turnaj žáků školy a klien-
tů Denního a týdenního stacionáře 
v Jihlavě. Akce se konala již podruhé 
a byla neméně úspěšná než ta před-
chozí.

Kotlíková dotace
Kraj Vysočina pořádá pro zájem-

ce o kotlíkové dotace konzultační 
schůzky. Veřejnost se může zúčast-
nit ve středu 9. prosince v 16 hodin 
v sídle kraje. -lm-

Krátce

Vánoční strom se letos slavnostně 
rozsvítí společně s vánoční výzdo-
bou a vesničkou v neděli 29. listo-
padu v 16.45 hodin.

„Vánoční strom určený na Masary-
kovo náměstí je opět z Jihlavy. Ten-
tokrát by to  měl být smrk z lokality 
Březinova. Po ukotvení na náměstí 
bude vánoční strom měřit zase něco 
kolem 10 až 12 metrů. Na strom se 
následně zavěsí 31 kusů převážně 
bíložlutých světelných řetězů v celkové 
délce 620 metrů,“ řekl mluvčí Služeb 
města Jihlavy (SMJ) Martin Málek. 

Další ozdobou vánočního stromu 
budou svítící i nesvítící ozdoby  v 
počtu 30 kusů. Řetězy, které jsou 
již rozvěšené na lípách kolem moro-
vého sloupu, budou svítit po celé 
vánoční období.

Řetězy na lípách zůstávají celo-
ročně zavěšeny z důvodu  šetrnos-
ti k přírodě. V největší míře může 
docházet k potencionálnímu poško-
zení lip právě při montáži, kdy se 
řetězy zavěšují. 

Vánoční výzdoba se také rozšíří na 
spodní část Masarykova náměstí, a 
to konkrétně na stožáry veřejného 
osvětlení. „Stavět se bude také zvo-
nička, ohrádka a instalovat se budou  

vánoční stromečky. Tyto stromečky  v 
termínu od 26. 11. do 27. 11. 2015 
vždy od 9 do 14 hodin budou zdobit 
děti z MŠ a ZŠ v Jihlavě. Následně se 
vyhlásí nejkrásněji ozdobený strome-
ček,“ doplnil Málek.

Hrubý odhad nákladů SMJ spo-
jených s pracemi ohledně vánoční 
výzdoby vychází na 195.000 korun. 

Součástí předvánoční pohody 
bude také Mikulášský jarmark, kte-
rý bude dne 4. 12. na Masarykově 
náměstí. 

„Samozřejmě nebude chybět již tra-
diční Vánoční jarmark, který začne 
11. 12. v 9 hodin a skončí  23. 12. 
v 18 hodin. Vánoční vesnička bude 
sestavena zhruba z 20 velkých dřevě-
ných stánků a 16 malých dřevěných 
stánků. Prodejní doba trhovců bude 
denně od 8 do 18 hodin,“ popsal 
Málek. 

Na vánočním jarmarku se bude 
prodávat různé zboží, ale nejvíce asi 
s vánoční tématikou. 

Návštěvníci budou mít možnost si 
zde zakoupit například svíčky, for-
mičky na cukroví, jmelí,  vyřezáva-
né betlémy, dřevěné hračky, kerami-
ku, vánoční ozdoby, vánoční olejové 
lampy, vánoční stromky, ryby, suše-

né kandované ovoce a další zboží. 
Stánky budou doplněny občer-

stvením v pojízdných prodejnách 
a samostatných stáncích. Z občer-
stvení se můžou návštěvníci těšit 
na svařák, punč, medovinu, polév-
ky, pražené kaštany, grilované sýry, 
pražené oříšky, langoše, brambo-
ráky, kávu, limo a párek v rohlíku. 
Kromě Vánočního jarmarku  bude 
také bohatý kulturní program v 
podobě Mikuláše, koled, pohádek, 
vánočních a muzikálových písní, 
stromu splněných přání, Staročes-
kých vánoc, animačních programů, 
otevřených ohňů, římských svící, 
atd. 

Vánoční adventní akce organizu-
je odbor školství, kultury a tělový-
chovy města Jihlavy spolu s dalšími 
organizacemi.

Slavnostní ohňostroj je naplá-
nován již tradičně na Masarykově 
náměstí v Jihlavě na 1. 1. 2016 od 
17.30 hodin.    

Vánoční výzdoba definitivně zhas-
ne na Tři krále a 7. 1. 2016 se začne 
s jejím postupným odstraňováním. 
 -lm-

Vánoční výzdoba do ulic Jihlavy Vánoční koncerty 
v gotické síni 

jihlavské radnice
Město Jihlava před vánočními svát-

ky pořádá tradiční koncerty ve velké 
gotické síni jihlavské radnice. 

Letos poprvé budou koncerty zpo-
platněny. „Myslíme si, že pořádáme 
kvalitní a tedy i patřičně drahé kon-
certy, o které bude zájem. Chceme dát 
zájemcům šanci na zakoupení vstupe-
nek a koncert navštívit,“ zdůvodnil ten-
to krok náměstek pro kulturu Milan 
Kolář.

Jako první vystoupí 4. prosince zpě-
vačka Lenka Filipová, dále se návštěv-
níci mohou těšit na tradiční koncerty 
BROLNu 13. prosince a hned násle-
dující den, 14. prosince, se gotickou 
síní rozezní hudba skupiny Cimbal 
Classic. 

Na pátek 18. prosince je naplánován 
koncert Pavla Šporcla a na pondělí 
21. prosince koncert světově proslulé 
operní pěvkyně, sopranistky Gabriely 
Beňačkové. Koncerty začínají v 18.00 
hodin.

Vstupenky na jednotlivé koncerty 
lze zakoupit na Turistickém informač-
ním centru, Masarykovo náměstí 1, 
otevírací doba pondělí – pátek 8.30-
17.00, sobota 8.00-12.00. -lm-

Vánoční koncerty:
4. 12. 
Lenka Filipová 250 Kč
13. 12. 
BROLN 50 Kč
14. 12. 
Cimbal Classic 200 Kč
18. 12. 
Pavel Šporcl 250 Kč
21. 12. 
G. Beňáčková, J. Pustina 250 Kč

Na Srázné přibyly 
informace

Na chodníku v opravené Srázné 
ulici jsou umístěny kamenné desky 
informující chodce o tom, v jaké jsou 
nadmořské výšce.

Nyní si chodci mohou zjistit, koli-
krát musí vyjít ulicí nahoru, aby 
vyšlápli převýšení jako na Mt. Everest, 
nebo kolikrát musí jít dolů, aby klesli 
na dno Mariánského příkopu. Zjistí 
to na informačních panelech umístě-
ných v horní a dolní části ulice.

Pomyslnými průvodci Sráznou 
ulicí jsou ježci Kamil a Marie, kte-
ří si zahráli například už v animova-
ném fi lmu O Jihlavě. Od nich se také 
dozví, že ježek by Sráznou vyběhl za 
5 minut, zajíc šedesátkou za 34 vte-
řin a gepardovi by na Sráznou stači-
lo pouhých 18 vteřin. S klidem želvy 
Sráznou projdete za 84 minut… Na 
panelech se také dočtete něco o histo-
rii ulice. -tz-

výběrovým řízením formou 
dražby dne 6. 1. 2016 s uzávěrkou 
žádostí dne 4. 1. 2016 (v 17.00 
hod.)

 pronajmout nebytové prostory 
v domech:

• Matky Boží 31 v Jihlavě, 1. NP, 
12,27 m2, minimální nájemné po sle-
vě 12.626 Kč/rok

• Masarykovo nám. 34 v Jihlavě, 
zvýš. 1. NP, 75 m2, min. nájemné po 
slevě  50.000 Kč/rok

•Komenského 30 v Jihlavě, neby-
tový prostor č. 1361/9 v 1. NP, 51 
m2, býv. vinotéka, min. nájemné 
96.237 Kč/rok

• Komenského 36 v Jihlavě, 1. 
NP, 19 m2, býv. tabák, min. nájemné 
35.853 Kč/rok

Dále statutární město Jihlava zve-
řejňuje záměr výběrovým řízením 
formou obálkové metody s uzá-
věrkou žádostí dne 12. 1. 2016 (ve 
14.00 hod.)

 pronajmout pozemek s budo-
vou s následným prodejem

• pozemek p.č. 43 – zastavěná plo-
cha a nádvoří v k.ú. Jihlava, jehož 
součástí je budova č.p. 20 v Jih-
lavě, ul. Brněnská or.č. 29, býv. 
Dům dětí a mládeže, energetická 

náročnost budovy dle PENB: E, 
117 kWh/(m2/rok), roční nájemné 
1.011.900 Kč, minimální kupní cena 
10.800.000 Kč

Bližší informace jsou k dispo-
zici na www.jihlava.cz či na tel. 
567 167 279 (pronájem nebyto-
vých prostorů), tel. 567 167 278, 
567 167 281 (prodej budovy), příp. 
na Majetkovém odboru Magistrátu 
města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit. 

 -tz-

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

BRNĚNSKÁ ulice 29.  Foto: archiv MMJ



Výstavy
do 11. 12. 
REMINISCENCE
Výstava k výročí divadla v galerii v 

Suterénu HDJ.
Galerie Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22 

do 19. 12.  
ŽIDOVSKÉ TRA DICE A ZVY-

KY
Výstava seznamuje s židovskými 

tradicemi, náboženstvím a historií 
na území Čech a Moravy. Vychází 
přitom především ze sbírek a stálých 
expozic Židovského muzea v Praze. 

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 31. 12.  
ART! ART! ART!
Výstava výtvarných prací umělců 

Denního a týdenního stacionáře Jih-
lava. 

Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54

do 3. 1.  
ORBIS SCULPTUS / SVĚT V 

SOCHÁCH 
Výstava analyzuje naše hmatové 

vnímání světa, plastickou tvorbou 
nevidomých autorů a její kontext s 
ofi ciálním výtvarným uměním

OGV, Masarykovo nám. 24 

do 4. 1.  
Juliana Jirousová:  KRESBY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 8. 1.  
ZUZANA KIEFEROVÁ – Fáze 

proměny
Prodejní výstava obrazů.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 11. 1. 
„VÁNOČNÍ VÝSTAVA ZUŠ JIH-

LAVA“ 
Městská knihovna, Hluboká 1

do 17. 1.  
PŘEPISY
Výstava současného umění zabýva-

jícího se tématem algoritmu, hudeb-
ních partitur a různých kódových 
vzorců ve výtvarném umění.

Doprovodné programy:
10. 12. 2015 od 17 hodin -  komen-

tovaná prohlídka (diskuse s umělci o 
grafi ckých partiturách a kódech)

17. 12. 2015 od 18 hodin  - Guy 
Van Belle: Strop (zvukový přepis 
nástropní malby andělů)

17. 1. 2016 od 17 hodin  - Pavel 
Zlámal: Partitury (interpretace 
Mechanických partitur Pavla Hayeka 
na klarinet)

OGV, Komenského 10

do 30. 1.  
BAVLNĚNÉ VZPOMÍNKY aneb 

KOUZLENÍ S BAVLNOU
Výstava bavlněných obrázků klien-

tů 3. Skupiny Denního a týdenního 

stacionáře Jihlava.
Bez obav, Výtvarná dílna a prodejní 

galerie Denního a týdenního stacio-
náře Jihlava, Husova 16

do 31. 1.  
FENOMÉN IGRÁČEK
Pohled do historie, současnosti, ale 

i budoucnosti legendární plastové 
fi gurky.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

do 28. 2.   
ZANIKLÉ VESNICE BRTNIC-

KA 
Výstava přiblíží archeologický 

výzkum zaniklých středověkých vsí 
Strenčí, Stančice a Bradlo.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

prosinec 
ZVINO VA AFRICA – prodejní 

výstava originálních dřevěných soch 
ze Zimbabwe

Africká vesnice Matongo – areál zoo

prosinec 
PUTOVNÍ VÝSTAVA ZA STRO-

MY ROKU
Výstava fotografi í je důležitou sou-

částí každoročně vyhlašované celo-
státní ankety Strom roku. Velkofor-
mátové snímky zachycují dvanáct 
fi nalistů ankety. Pořídili je během 
cesty za stromy a jejich navrhovateli 
profesionální fotografové Petr Fran-
cán a Lenka Grossmannová.

Areál hlavního vstupu zoo – info-
centrum

1. 12. – 31. 1.  
VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
ZUŠ Jihlava, Masarykovo nám. 16.

1. 12. – 31. 1.  
FOTOOBRA ZY KLAUDIE ŠIN-

DELÁŘOVÉ
Originální spojení fotografi e a kres-

by se představí v rámci výstavy foto-
grafi ckých obrazů Klaudie Šindelářo-
vé. 

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

2. 12. – 10. 1.  
NARODIL SE JEŽÍŠEK
Tradice křesťanských Vánoc.
Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

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

a žáků ZŠ s vánoční tématikou ve 
vestibulu radnice u hlavního vcho-
du a vestibulu předprodeje jízdenek 
MHD. Otevřeno dle provozní doby 
radnice.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1

3. 12. – 31. 1.  
JÁ BYCH CHTĚL MÍT TVÉ 

FOTO!
Nejstarší fototechniky ze sbírek 

Muzea Vysočiny Jihlava.
Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

4. 12. – 31. 1.  
PHOTOGRA PHIA NATURA  

2015
XII. ročník tradiční fotografi cké 

soutěže, tentokrát na téma Voda. 
Muzeum Vysočiny, 

Masarykovo nám. 57/58 

Městská knihovna

3. 12.  16.00 
„STOP NÁSILÍ A PODVODU 

NA SENIORECH!“ 
Nejčastější případy podvodů a 

násilí páchané na seniorech, jak 
jim předcházet, bránit se a kam se 
obrátit o pomoc; cílem přednášky 
bude pomoci seniorům v orientaci 
v jejich právech v této oblasti a jak 
je uplatňovat. Europe Direct Jihlava 
a Bílý kruh bezpečí. 

Přednáškový sál.

4. 12.  15.30 
„ADVENTNÍ ODPOLEDNE“ 
Pobočka Horní Kosov, S. K. Neu-

manna 22.
Výzdoba knihovny, vánoční vyrá-

bění od 15.30 a vánoční turnaj v des-
kových hrách od 16.30 pro děti 7 až 
12 let; na turnaj je nutné se přihlásit. 

7. 12.  16.00 
„TVŮRČÍ DÍLNA“ 
Výroba dárkových krabiček s 

vánočními motivy. Registrace u 
informačního pultu v 1. poschodí 
knihovny, cena 50 Kč.

Malý přednáškový sál.

10. 12.  17.30 
„ZELENÁ SLOVŮM, ZELENÁ 

SNŮM“ 
Desátý jubilejní vánoční recitál 

malířky a spisovatelky Bohumily Sar-
nové Horkové. Jako hosté vystoupí 
– housle Marie Michálková, kytara 
Karel Podškubka. 

Přednáškový sál.

11. 12.  17.00 
„VÁNOČNÍ TURNAJ V DESKO-

VÝCH HRÁCH“ 
Pobočka Horní Kosov, S. K. Neu-

manna 22.
Pro děti od 13 let; na turnaj se nut-

né se přihlásit.

16. 12.  10.00 
„OSMÁCI S DOBRÝM SRD-

CEM“ 
Pobočka Horní Kosov, S. K. Neu-

manna 22, od 10.00 do 14.00 hodin.
Žáci 8. třídy ZŠ Rošického, čte-

náři MěK Jihlava, se opět v rámci 
projektu „Nebojme se vnímat stáří“ 
stanou dobrovolníky a připraví pro 
pacienty Geriatrického oddělení a 
následné péče Nemocnice Jihlava 
aktivizační dílnu - vánoční vyrábění 
a čtení vánočních příběhů. Dále nav-
štíví pacienty Onkologického oddě-
lení Nemocnice Jihlava a předají jim 
vánoční dárky.  

16. 12.  15.00 
„DESKNI-TO!“ 
Klub deskových her pro mladé; 

studovna pro mládež ve 3. poscho-
dí. Městská knihovna, Hluboká 1.

Divadla

Horácké divadlo
Komenského 22

VELKÁ SCÉNA

1. 12.  17.00 
W. Shakespeare: ROMEO A 

JULIE
Nejkrásnější milostný příběh. 

Náhlá a prudká láska dvou mladých 
lidí ze znepřátelených rodů, kterou 
je potřeba prožít intenzivně a napl-
no - co kdyby zítra bylo najednou 
všechno jinak. 

Š /2/

2. 12.  19.00 
M. Cooney: HABAĎÚRA aneb 

nájemníci pana Swana
Situační komedie ze současnos-

ti o tom, jak to vypadá, když přijde 
kontrola ze sociálního úřadu na člo-
věka, který v sociálním systému pro 
sebe objevil jisté trhliny. 

Mimo předplatné

3. 12.  17.00 
M. Cooney: HABAĎÚRA aneb 

nájemníci pana Swana
Mimo předplatné

4. 12.  19.00 
W. Shakespeare: OTHELLO
DIVADLO POD PALMOVKOU 

X /2/

7. 12.  19.00 
G. Chevallier: ZVONOKOSY
Divácky úspěšná hudební kome-

die, kdy poklidné plynutí všedních 
dní v jihofrancouzském městečku 
Zvonokosy najednou naruší roz-
hodnutí starosty Pěšinky postavit u 
kostela veřejný záchodek… Rázem 
se z poklidného maloměsta stává 
politické kolbiště.

mimo předpl.

9. 12.  19.00 
W. Shakespeare: ROMEO A 

JULIE 
O /2/

12. 12.  19.00 
Paul Pörtner: SPLAŠENÉ 

NŮŽKY
Interaktivní detektivní cra-

zy komedie. Když se najednou v 
poschodí nad kadeřnictvím stane 
vražda, jedinými opravdu nestran-
nými pozorovateli a svědky jsou 
diváci. Jedna z nejhranějších světo-
vých detektivních komedií počítá s 
hereckou improvizací i účastí divá-
ků.

P /3/

15. 12.  19.00 
Paul Pörtner: SPLAŠENÉ 

NŮŽKY 
J /2/

16. 12.  17.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA
Drama. Strhující drama Maryši, 

které její vlastní rodina a  společen-
ské konvence  zničily  život. Národní 
klasika oslovuje současného diváka 
příběhem o prosazení své vlastní indi-
viduality - v konfrontaci „obecně při-
jímaných“ norem. 

mimo předpl.
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19. 12.  19.00 
Paul Pörtner: SPLAŠENÉ 

NŮŽKY 
B /3/

28. 12.  19.00 
Paul Pörtner: SPLAŠENÉ 

NŮŽKY 
A /3/

29. 12. 19.00 
G. Chevallier: ZVONOKOSY
mimo předpl.

30. 12.  10.00 
Ondra – B. Němcová:  Bajaja, 

pěšák snů
Pohádka. Klasická pohádka v drama-

tizaci režiséra Jiřího Ondry o princi, 
který se vypraví do světa a jako němý 
sluha Bajaja si dokáže získat srdce prin-
cezny i utkat se s drakem.

mimo předpl.

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

NĚKDO TO RÁD HORKÉ
Oblíbený muzikál. Příběh plný 

komických situací a vtipných dialogů 
začíná ve chvíli, kdy se dva nezaměst-
naní muzikanti nedopatřením stanou 
svědky vyřizování účtů dvou mafi án-
ských gangů. Aby unikli pronásledo-
vání, odjedou s dívčí kapelou na Flori-
du…  

mimo předpl.

31. 12.  17.00 
Paul Pörtner: SPLAŠENÉ NŮŽKY
Interaktivní detektivní crazy kome-

die.
mimo předpl.

MALÁ SCÉNA

5. 12.  10.00 
J. Marek: AUTOPOHÁDKY
Naše divadelní verze pohádek hra-

je „naživo“ písničky od Chinaski  a 
vypráví   příběhy  o  tom,   Jak  si  pan  
Chrysler  koupil šoféra, O Plivníkovi, 
O princezně, která se nesmála nebo 
pohádku Účetní a víla.

mimo předpl.

5. 12.  17.30 
K. Dušková – B. Jandová: VÁNOČ-

NÍ PUNČ
Vánoční hra s koledami o slavném 

zvěstování a ještě slavnějším naroze-
ní. V nebi se jako každý rok připravují 
na Ježíškovy narozeniny, ale náš Anděl 
elév jde tuto radostnou novinu zvěsto-
vat poprvé. Pro celou rodinu.

mimo předpl.

8. 12.  17.00 a 19.00 
K. Dušková - B. Jandová: VÁNOČ-

NÍ PUNČ
Vánoční hra s koledami o slavném 

zvěstování a ještě slavnějším narození. 
mimo předpl.

10. 12.  10.00 
U. Hub: TUČŇÁCI NA ARŠE
Komedie pro celou rodinu
Usměvavý, ale i poučný a také bib-

lický příběh o třech tučňácích, kteří 
přežijí potopu světa. Jak to udělají a 
zda jim v tom pomůže Bůh, se dozvíte 
z představení určeného všem věkovým 
kategoriím. 

mimo předpl.

11. 12.  19.30 
P. Vogel: NEJSTARŠÍ ŘEMESLO
Do 15 let nevhodné! V úvodu hry 

zastihneme pětici starých žen kde-
si v New Yorku na lavičkách v parku. 
Stařenky probírají témata, přiměřená 

jejich věku a duševnímu rozpoložení, 
ale zvolna v nás začíná sílit podezření, 
že titul Nejstarší řemeslo se vztahuje 
právě k nim…

mimo předpl.

14. 12.  10.00 
U. Hub: TUČŇÁCI NA ARŠE 

mimo předpl.

16. 12.  10.00 
K. Dušková - B. Jandová: 

VÁNOČNÍ PUNČ 
mimo předpl.

17. 12.  10.00 
U. Hub: TUČŇÁCI NA ARŠE
Derniéra. 
mimo předpl.

18. 12.  19.00 
K. Dušková – B. Jandová: 

VÁNOČNÍ PUNČ 
mimo předpl.

21. 12.  10.00 
K. Dušková – B. Jandová: 

VÁNOČNÍ PUNČ 
mimo předpl.

22. 12.  10.00 
K. Dušková – B. Jandová: 

VÁNOČNÍ PUNČ 
mimo předpl.

23. 12.  17.00 
K. Dušková – B. Jandová: 

VÁNOČNÍ PUNČ 
mimo předpl.

FOYER VELKÉ SCÉNY

5. 12.  16.00 
POHÁDKY NA SCHODECH
Herci čtou dětem pohádky na scho-

dech Velké scény. Tentokrát to budou 
samozřejmě číst Čert, Mikuláš a 
Anděl. 

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice,

Brněnská 54

9. 12.  19.30 
ŽALMAN a spol. 
Koncert. 

10. 12.  17.00 
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ ZUŠ 

JIHLAVA

11. 12.  15.00 
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ S 

DENNÍM A TÝDENNÍM STACI-
ONÁŘEM JIHLAVA 

Pro rodiny klientů a příznivce stacio- 
náře – rozličná vystoupení a společen-
ské setkání za účelem předvánočního 
naladění. Vstup volný.

13. 12.  15.00 
VÁNOCE NA KOPEČKU s 

pohádkou 
Vánoce za časů našich prababiček 

aneb Jak se v Čechách strašívalo
Živý betlém, koledy, dílničky, prodej 

výrobků, taky přines dáreček pod náš 
stromeček a odneseš si jiný…

DKD Ježek
Jarní 22 (areál MŠ), 

Jihlava – Horní Kosov 

26. 12.  15.00 
VÁNOČNÍ POHLAZENÍ 2015 
Zazní živě zpívané koledy v podání 

herců DKD Ježek a připomeneme si 

tradiční zvyky a pranostiky. Ochut-
návka vánočního cukroví a vánoční 
svařák. Vstup zdarma. 

Tradiční setkání v prostorách Dět-
ského karnevalového divadla Ježek, 
Jarní 22.

Dům kultury
Tolstého 2

6. 12.  18.00 
VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KON-

CERT PRO POLICII ČR – JIHLA-
VA

Vystoupí Dana Fučíková – ředitel-
ka ZUŠ Jihlava, pěvkyně vystupují-
cí v ČR i v zahraničí (Francie, Itálie 
a atd.), Hana Škarková (Šrubařová) 
– sólistka Národního divadla Brno, 
profesorka Brněnské konzervatoře, 
Ondřej Slavičínský – bývalý žák Dany 
Fučíkové, student Konzervatoře Brno 
u Hany Škarkové, držitel Nejvyššího 
ocenění Kraje Vysočina a JSPS Melo-
die pod vedením Pavla Saláka. Vstup-
né dobrovolné. 

Dům kultury, Tolstého 2.

8. 12.  19.30 
MONOKINO KINO
Elektropopový projekt českosloven-

ské dvojice, kterou tvoří skladatelka a 
zpěvačka Monika Midriaková a midi-
člověk Petr Marek. Z projektu Malá 
scéna žije. Vstupné: 120 Kč.

Tento projekt je spolufi nancován 
statutárním městem Jihlava. 

Malá scéna DKO Jihlava, Tolstého 2.

10. 12.  18.00 
VĚNEČEK 
kurzů 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. Vstupné: 80 a 
120 Kč

Společenský sál DKO Jihlava.

10. 12. 19.00 
VÁNOČNÍ SPECIÁL 2015
Travesti skupiny SCREAMERS a 

TECHTLE MECHTLE předvedou 
to nejlepší ze své dosavadní spoluprá-
ce. Vstupné: 300 Kč

Divadelní sál DKO Jihlava.

11. 12.  19.00 
JAKUB SMOLÍK
Tradiční koncert v tradičním čase - 

Vánoce se blíží...  Vstupné: 330 Kč. 
Divadelní sál DKO Jihlava.

13. 12.  15.00 
ČERT A KÁČA
Pohádka pro děti i dospělé v nastu-

dování Docela velkého divadla Litví-
nov. Vstupné: jednotné 90 a 60 Kč.

Divadelní sál DKO Jihlava. 

15. 12.  19.00 
ONDŘEJ HAVELKA  A JEHO 

MELODY MAKERS: NÁS TO 
TADY FURT BAVÍ!

Orchestru Melody Makers je dvacet. 
Krásný věk. Mládí v rozpuku a přitom 
již jisté zkušenosti. Ondřej Havelka a 
jeho hot-jazzoví pardálové vrhají se 
do jubilejní sezóny s nakažlivou vita-
litou a v nebývalé formě. Vstupné: 
360 Kč

Divadelní sál DKO Jihlava, Tolstého 2.

16. 12.  19.00 
Marc Camolett i: MANŽELSKÝ 

POKER
Divadelní představení s Jiřím Lang-

majerem v hlavní roli. Vstupné: 380, 

350 Kč. 
Divadelní sál DKO Jihlava, Tolstého 2.

20. 12.  19.00 
VÁNOČNÍ KONCERT FILHAR-

MONIE GUSTAVA MAHLERA 
Zazní vánoční písně, koledy, ale také 

klasický repertoár, např. „Zima“ ze 
Čtvero ročních období Antonia Vival-
diho, Torelliho Koncert pro trubku a 
orchestr a další. Jako hosté vystoupí 
hvězdy českého operního nebe. 

koncert platí předplatné „A“. Vstup-
né: 190 Kč a 150 Kč. 

DIOD
divadlo otevřených dveří, 

Tyršova 12

2. 12. – 3. 12.   
JIHLAVA FASHIONDAYS 2015 
Trápí vás nedostatek příležitostí k 

pořízení originálních dárků? Máte 
rádi módu? Chtěli byste se podívat 
na prezentaci klíčové umělecké střed-
ní školy v regionu? Na všechny tyto 
otázky máme jedinečnou odpověď v 
podobě projektu Jihlava FashionDays. 
Vstup 20 Kč.

4. 12.  16.30 
MIKULÁŠ
Čekání na Mikuláše si ukrátíme 

představením souboru Dřeváček Jihla-
va, ukázkou parkouru, akrobacie na šá-
lách, ropeskippingu a rozcvičkou pro 
děti. Na dětské účastníky čeká dárkový 
balíček. Vstup: 80 Kč (pro členy Soko-
la 50 Kč), rodinné vstupné 2+2: 240 
Kč (pro členy Sokola 150 Kč).

5. 12.  19.30 
DYBBUK
Teatr Novogo Fronta. Tanec.
Sólové představení hlavní předsta-

vitelky Teatr Novogo Fronta – Iriny 
Andreevy. Ženská energie vesmíru a 
její projev v duši člověka. Co je to za 
otázku, na kterou neexistuje jedno-
značná odpověď? Beztvářnost v mas-
ce tváře? První neznáš, druhé nevidíš 
a třetí si nepamatuješ? Vstup 160/50 
Kč.

6. 12.  16.00 
VELKÁ HASIČSKÁ POHÁDKA 
De Facto Mimo.
Pohádka o tom, že nemusí hořet, 

co je potřeba uhasit a není lehké 
znovu zapálit, co bylo jednou uha-
šeno. Hlavně bude potřeba vzbu-
dit oba hasiče a nikdy se neví, jestli 
jim zrovna dneska pojede auto. Jo, 
a taky jsou tam písničky. V přípa-
dě skutečného požáru volejte 150! 
Vstup 50 Kč.

9. 12.  20.00 
40 DNÍ PĚŠKY DO JERUZALÉ-

MA
Přednáška. Ladislav Zibura v létě 

sbalil svůj život do 12 kilogramů, 
hodil batoh na záda a vypravil se pěš-
ky do Jeruzaléma. Vstup: 120/90 Kč.

10. 12.  16.00 
Setkání neziskovek – KULTURA 
Neformální veřejné setkání před-

stavitelů neziskovek z kulturní oblas-
ti s vedením města. Pořádá Magistrát 
města Jihlavy. 

12. 12.  17.00 a 19.00 
ADVENT NA HORÁCKU
Jihlavské folklorní soubory Pramí-

nek, Šípek a Vrabčátka uvádí 6. díl 
cyklu ROK NA HORÁCKU. Vstup: 
80/50 Kč.
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13. 12.  20.00 
MUSIC NIGHT:  Di Grine Kusi-

ne /DE/
Di Grine Kuzine alias Zelená Sestře-

nice (název slavné písně v jidiš) je 
pětičlenná kapela, žánrově sama sebe 
zařazující pod všeobjímající hlavičku 
„Klezmer-Balkan-Ska-Folk-HipHop-
Salsa-Pop-Punk-Rock“. Z berlínských 
pajzlů postupně došla přes šest CD 
a stovky koncertů až ke globálnímu, 
celoevropskému úspěchu. Vstup: 
150/100 Kč.

16. 12.  18.00 
VÁNOCE S DŘEVÁČKEM
Vánoce se nám pomalu blíží, proto 

přijďte do DIODu si připomenout, 
jak probíhaly Vánoce na Horácku v 
podání dětského folklorního soubo-
ru Dřeváček Jihlava. NAŠI HOSTÉ: 
soubor Kamýček z Kamýku nad Vlta-
vou. Vstup: 90 Kč

17. 12.  17.00 a 19.00 
KRÁL AFRIKY
Hotch-Potch
Taneční pohádkové představení klu-

bu Hotch-Potch o vítězství malých 
nad velkými, o boji dobra se zlem, 
tentokráte v netradičním prostředí 
divoké Afriky. Vstup: 100 Kč.

18. 12.  19.30 
ŽIJÍ MEZI NÁMI 
sk.A
De Facto Mimo, činohra. Psycho-

logická komedie s vedlejšími účinky. 
Objevte psychoevokaci a odblokujte 
se! Kurzy sebeovládání a sebeprosa-
zení pod vedením zkušeného terapeu-
ta! Máte problém? S námi ho můžete 
vyřešit. Hrají: Jiří Šalamoun, Mar-
tin Kacafírek, Michal Pokorný, Da-
na Holíková, Klára Bulantová, Adéla 
Grossmannová a Martin Kolář. Vstup: 
90/70 Kč.

21. 12.   19.30
LEV V ZIMĚ 
Děj příběhu se odehrává v roce 

1183 v rodině anglického krále Jin-
dřicha II. Plantageneta na hradě Chi-
non v Anjou, kde se každý uchází o 
následnictví, či prosazuje každý svého 
kandidáta na trůn. Najednou se zde 
střetává sedm silných osobností, ku-
jí proti sobě pikle, pletichaří a to celé 
na pozadí atmosféry Vánoc. Mnoho-
vrstvé historické drama s humorným 
nadhledem autora Jamese Goldmana 
uvádí Divadlo KoMa. Jednotné vstup-
né 140 Kč.

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 15.

22. 12.  19.00 
SANTAS PÁRTY 7
Akce pro mladé, vstup od 15 let.  

Dvě stage a 5 DJ´s, vstup 50 Kč. Děl-
nický dům v Jihlavě, Žižkova 15.

31. 12.  19.00 
SILVESTR V DĚLNICKÉM 

DOMĚ
K tanci a poslechu zahraje kapela 

Kováci, součástí bude i Silvestrovské 
menu s přípitkem, bližší informace na 
www.delnak.cz.

Dům dětí a mládeže
Brněnská 29 

8. 12.  17.00 
TURNAJ VE SPOLEČENSKÝCH 

HRÁCH – HOLLYWOOD
Startovné 30 Kč, přezutí s sebou. 

Přihlášky: matejicek@ddmjihlava.cz 
do 7. 12. 

DDM JI, Brněnská 46.

11. 12.  17.00 
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ZÚ
Vystoupení tanečních a hudebních 

kroužků DDM JI. Pro širokou veřej-
nost.

Taneční sál DDM JI, Brněnská 46.

23. 12.  9.00 
PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ TRO-

JIC VE FLORBALU
Pro žáky – 1. Kategorie do 12 let, 2. 

Kategorie do 15 let.
Startovné 30 Kč za osobu.
Přihlášky: rychetsky@ddmjihlava.

cz do 21. 12. 
Tělocvična DDM JI, Brněnská 29 

(stará budova).

23. 12.  15.00 
VÁNOČNÍ ARA NŽOVÁNÍ NA 

DOMEČKU
Výroba vánočních ozdob, dárečků, 

vánoční tradice, koledy …
Příspěvek na materiál 50 Kč. 
DDM JI, Brněnská 46.

26. 12.  9.00 
DVOUGENERA ČNÍ TURNAJ 

VE STOLNÍM TENISU
Tradiční Štěpánský turnaj ve stol-

ním tenisu určený pro děti a dospě-
lé. Turnaj se hraje v párech, dítě plus 
dospělý z rodiny (není podmínkou). 
Dospělí musí být starší 25 let. Star-
tovné 50 Kč za pár.

V hale SK stolní tenis na ul. Kar. 
Světlé pod autobusovým nádražím.

28. – 29. 12.  9.00 
KUFROVÁNÍ S DOMEČKEM
Orientační běh nebo vycházka v 

okolí Jihlavy pro jednotlivce i celé 
rodiny. Přijďte si po Vánocích projít 
jednotlivé tratě pod mapy na Staré 
plovárně a Heulose. Konec v 12 na 
DDM JI, Brněnská 46

Startovné 30 Kč.

Zuš
Masarykovo nám. 16 

16. 12.  18.00 
VÁNOČNÍ KONCERT  
Koncertní sál ZUŠ.

Zacheus
  klub pro volný čas

Komenského 20 

8. 12.  19.00 
MODLITBA TAIZÉ
V kostele sv. Kříže.

19. 12.  10.00 
SETKÁNÍ RODIN s malým 

divadýlkem

22. 12.  18.00 
JAKÉ TO ZNAMENÍ?
Poselství Vánoc v Bibli a církevní 

tradici – přednáška.              

Family Point
Palackého 26 

1. 12.  15.45 
MIKULÁŠ PŘIJDE K NÁM DO 

FAMILY POINTU!
Začneme pohádkou, moc hezkou, 

s loutkami! A když vydržíte, přijde i 
Mikuláš s andělem a čertem a možná 
i s nějakým dárečkem. Těšíte se? My 
ano!

Zoo Jihlava
Březinova 10

1. 12.  13.00 
DO ZOO S PRŮVODCEM
V 13 hodin na Vás bude čekat u 

hlavní pokladny zkušený průvod-
ce, který Vám ukáže zoo tak trochu 
jinak. 

2. 12.  15.00 
KŘTINY MALÉHO TAPÍRA 
3. 12.  17.00 
VÁNOČNÍ KLUBOVÝ VEČER
Klára Bezděčková: Co víme o cho-

vání zvířat? Vstupné 40 Kč. Centrum 
PodpoVRCH.

4. 12.   
ZA OZDOBU DO ZOO
Děti, které donesou vánoční ozdo-

bu na stromeček, mají vstup do zoo 
za 50%.

5. 12.  
MIKULÁŠ V ZOO!
Děti v kostýmech čerta, Mikuláše 

nebo anděla mají vstup do zoo za 1 
Kč. Hledejte Mikuláše mezi 13- 15a 
dostanete sladkou odměnu.

6. 12. – 2. 1.   
ADVENTNÍ SBÍRKA  „Vánočky 

nejen pro kočky“
6. prosince 2015 startuje již 7. roč-

ník tradiční vánoční sbírky pro pej-
sky a kočičky z útulků na Vysočině. 
Své dary (granule, deky, konzervy, 
hračky,…) opuštěným mazlíčkům 
můžete nechat na pokladnách Zoo 
Jihlava anebo donést do redakce Čes-
kého rozhlasu Region na Masarykově 
náměstí 42 v Jihlavě. Děkujeme!

6. 12.  10.00 
ADVENTNÍ DÍLNY A ROZSVÍ-

CENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Za příplatek 20 Kč ke vstupnému si 

můžete vyrobit a pak odnést spoustu 
dárečků a vánočních dekorací. V 15 
hodin koledy a rozsvícení vánočního 
stromu u Babiččina dvorečku. 10– 
15 hodin dílny. 

Zoo Jihlava

7. 12.  13.00 
SETKÁNÍ S MALÝM TAPÍREM
Komentované krmení mláděte 

tapíra. 

8. – 9. 12. 13.00 
DO ZOO S PRŮVODCEM
Ve 13 na Vás bude čekat u hlavní 

pokladny zkušený průvodce, který 
Vám ukáže zoo tak trochu jinak. 

10. 12.  15.00 
SETKÁNÍ S MALÝM TAPÍREM
Komentované krmení mláděte 

tapíra. 

11. 12.  11.00 
SETKÁNÍ S MALÝM TAPÍREM
Komentované krmení mláděte 

tapíra. 

12. 12.  15.00 
SLAVNOSTNÍ OTEVÍRÁNÍ 

TROPICKÉHO PAVILONU
Doprovodný program od 14.00, 

slavnostní otevírání od 15.00 hodin.

13. 12.   
ZA PERNÍČEK DO ZOO
Děti, které donesou do zoo per-

níček, mají vstup za 1 Kč. Na Štěd-
rý den bude v informačním centru 
výstavka. 

Zoo Jihlava. 

14. 12.  10.30 
SVLÉKEJTE VRSTVY! SLAVÍ-

ME VÁNOČNÍ ČAS VE ZNAME-
NÍ TROPŮ!

Komentovaná prohlídka Tropické-
ho pavilonu. 

15. 12. 16.00 
SVLÉKEJTE VRSTVY! SLAVÍ-

ME VÁNOČNÍ ČAS VE ZNAME-
NÍ TROPŮ!

Komentovaná prohlídka Tropické-
ho pavilonu. 

16. 12.  10.30 
SVLÉKEJTE VRSTVY! SLAVÍ-

ME VÁNOČNÍ ČAS VE ZNAME-
NÍ TROPŮ!

Komentovaná prohlídka Tropické-
ho pavilonu. 

17. 12.  16.00 
SVLÉKEJTE VRSTVY! SLAVÍ-

ME VÁNOČNÍ ČAS VE ZNAME-
NÍ TROPŮ!

Komentovaná prohlídka Tropické-
ho pavilonu. 

18. 12. 10.30 
SVLÉKEJTE VRSTVY! SLAVÍ-

ME VÁNOČNÍ ČAS VE ZNAME-
NÍ TROPŮ!

Komentovaná prohlídka Tropické-
ho pavilonu. 

19. 12.   
ZA OZDOBU DO ZOO
Děti, které donesou vánoční ozdo-

bu na stromeček, mají vstup do zoo 
za 50%.

20. 12.  
ZA PERNÍČEK DO ZOO
Děti, které donesou do zoo perní-

ček, mají vstup za 1 Kč. Na Štědrý den 
bude v informačním centru výstavka. 

21. 12.  16.00 
SVLÉKEJTE VRSTVY! SLAVÍ-

ME VÁNOČNÍ ČAS VE ZNAME-
NÍ TROPŮ!

Komentovaná prohlídka Tropické-
ho pavilonu. Zoo Jihlava.

22. 12.  10.30 
SVLÉKEJTE VRSTVY! SLAVÍ-

ME VÁNOČNÍ ČAS VE ZNAME-
NÍ TROPŮ

Komentovaná prohlídka Tropické-
ho pavilonu. Zoo Jihlava.

23. 12.  11.00 
ADVENTNÍ DÍLNY V CENTRU 

PodpoVRCH
V době vánočních prázdnin si můžete 

vyrobit a pak odnést drobné dárečky a 
vánoční dekorace. Zoo Jihlava.

24. 12.   
DĚTI MAJÍ OD JEŽÍŠKA  VSTUP 

ZDARMA A VÝSTAVKA  PERNÍČ-
KŮ

FILM

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20

1. 12. v 17.30, 19. 12. v 19.30
Purpurový vrch
Gotický horor / USA / 119min / 

titulky / 100,- / 15+
Na Purpurovém vrchu stojí dům, 

kterému je lepší se vyhnout. Edith je 
na svou dobu emancipovaná dívka 
s literárním talentem a traumatem z 



dětství, s nímž se vypořádává právě 
psaním. Siru Th omasi se její texty 
líbí, jí se pro změnu zamlouvá on. 
Dokonce tak, že se za něj provdá. 
Díky sňatku se stane spolumajitel-
kou panství Purpurový vrch. V jeho 
ponurých stěnách se Edith rozhod-
ně necítí jako doma, je sice k smrti 
vyděšená, zároveň ji ale zvědavost 
nutí odhalovat tajemství, které se 
dům snaží pohřbít. Že jí při téhle 
pátrací akci půjde neustále o život, 
asi není potřeba dodávat.

Režie: Guillermo del Toro / Hrají: 
Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, 
Jessica Chastain, Charlie Hunnam

1. a 6. 12. v 19.30, 18. 12. ve 
20.00

Viktor Frankenstein
Horor, drama / USA / 109min / 

titulky / 110,- / 12+
Radikální vědec Dr. Viktor Fran-

kenstein a jeho pomocník Igor mají 
vizi o uměle stvořeném životě. Vik-
torovi se však výsledky jejich prá-
ce vymknou kontrole a hrozí, že se 
dostanou do rukou lidem, kteří s 
nimi chtějí uspokojit své mocenské 
choutky. Zatímco Frankenstein chce 
pokračovat bez ohledu na možné 
následky, Igor si uvědomuje, k jakým 
hrůzným koncům mohou vést. Jen 
on může Viktora zachránit před 
sebou samým a svět před smrtelně 
nebezpečným monstrózním stvoře-
ním.

Režie: P. McGuigan / Hrají: Dani-
el Radcliff e, James McAvoy, Jessica 
Brown Findlay, Andrew Scott 

1. a 22. 12. ve 20.00, 5. 12. 
v 17.15, 8. 12. v 17.00, 2. 1. 
v 19.30

Spectre
Akční thriller / USA, Velká Britá-

nie / 150min / titulky / 110,- / 12+
BOND. JAMES BOND. Daniel 

Craig je zpět jako Agent 007 v nové, 
v pořadí již 24. bondovce. James 
Bond dostane záhadný odkaz z 
minulosti, který ho přivede na stopu 
nechvalně známé zločinecké organi-
zace. Postupně musí rozplétat složi-
tou pavučinu lží, aby nakonec odha-
lil děsivou pravdu o SPECTRE.

Režie: S. Mendes / Hrají: Daniel 
Craig, Christoph Waltz, Monica Bel-
luci, Andrew Scott , Ralph Fiennes

2. a 7. 12. v 17.00
Berani
Černá komedie, drama / Island 

/93min / titulky / 80,- / 12+ 
Na Islandu vedle sebe žijí Gummi 

a Kiddi, bratři, kteří spolu kvůli dáv-
né křivdě 40 let nepromluvili. Jedi-
né, co oba sdílejí, je láska k ovcím. 
Když však Gummi pojme pode-
zření, že Kiddiho výstavní beran je 
nakažen smrtelnou klusavkou, hrozí, 
že budou muset být utracena všech-
na stáda v okolí a že navždy zanikne 
rodinné plemeno ovcí, které je jejich 
životní pýchou. Hořkosladký příběh, 
plný záběrů drsné krajiny a suchého 
humoru, citlivě vypodobňuje bratr-
ské pouto, které i po desetiletích vzá-
jemných neshod zůstává silné.

Režie: G. Hákonarson / Hrají: 
Sigurður Sigurjónsson, Th eodór Júlí-
usson, Charlott e Bøving 

2. a 15. 12. v 17.30
Gangster Ka: Afričan
Kriminální, thriller / ČR / 98min / 

120,- / 12 +
Druhá část thrilleru inspirovaná 

skutečnými událostmi dle námě-
tu J. Kmenty a jeho knihy „Padrino 

Krejčíř“. Po nepochopitelném útěku 
přímo z rukou policie, opouští Kra-
viec ČR. Až teď začíná vyplouvat 
na povrch veškerý odpad, který po 
něm zbyl. Káčko se usazuje na Sey-
chelách, v rukou má směnku na 80 
milionů, která z fl eku může položit 
premiéra i vládu. 6 miliard z vytune-
lovaného podniku ČEPRO se poma-
lu rozpustilo, je třeba přijít s novým 
zdrojem příjmu. I kdyby kvůli tomu 
měl udělat státní převrat. 

Režie: J. Pachl / Hrají: Hynek 
Čermák, Jaromír Hanzlík, Miroslav 
Etzler, Alexej Pyško, Marian Roden

2. 12. ve 20.00
Cesta vzhůru
Dokumentární fi lm / ČR, SR / 

100min / 90,- / 12 +
Film vypráví o umanutosti, o zdolá-

vání vlastních limitů, ale také o kom-
promisech a ceně, kterou mohou 
mimořádné osobní výkony stát. R. 
Jaroš si jako první Čech a teprve 
patnáctý člověk na světě splnil sen 
a vystoupil na poslední z nejvyšších 
hor světa K2, která mu chyběla do 
tzv. Koruny Himálaje. Film se tak 
pro diváka stává mimořádnou pří-
ležitostí absolvovat společně s Rad-
kem a jeho horolezeckými přáteli 
Miskou a Trávou strastiplnou cestu 
na osmitisícový vrchol a stát se na 
malou chvíli doslova součástí expe-
dice na K2.

Režie: D. Čálek/ Účinkují: Radek 
Jaroš, Honza „Tráva“ Trávníček, Petr 
„Miska“ Mašek, Martin Havlena, 
Lucie Výborná, Andrea Jarošová

3. a 6. 12. v 17.00, 22. 12. v 19.30
Vánoční Kameňák
Komedie / ČR / PREMIÉRA  / 

110,- / 12 +
Starosta města Kameňákov Pepan 

se s tajemníkem úřadu rozhod-
ne postavit na hoře Říp skokanský 
můstek. Z toho důvodu jedou za 
prezidentem republiky, který je čas-
to opilý a o úřad se vůbec nezajímá. 
Nejdříve dorazí za mluvčím prezi-
denta, se kterým se poté domluví, a 
jdou svůj nápad navrhnout preziden-
tovi, který, jak jinak, nebude zrovna 
ve střízlivém stavu...

Režie: F. A. Brabec / Hrají: Václav 
Vydra nejml., Jan Antonín Ducho-
slav, Ladislav Hruška, Hana Čížková

3., 4. a 6. 12. v 17.30, 8. a 12. 12. 
ve 20.00, 5. 12. v 19.30, 18. a 22. 
12. v 17.00

V srdci moře
Akční, dobrodružný / USA / 

121min / PREMIÉRA  / titulky 2D i 
3D (3. a 8. 12.) / 3D 130,-; 2D 110,- 

V zimě roku 1820 byla velrybářská 
loď z Nové Anglie napadena čímsi 
neuvěřitelným: velrybou mamutích 
rozměrů s obrovskou vytrvalostí 
a téměř lidskou touhou po odpla-
tě. Toto skutečné námořní neštěs-
tí inspirovalo spisovatele Hermana 
Melvilla k napsání románu Bílá vel-
ryba.

Režie: R. Howard / Hrají: Chris 
Hemsworth, Cillian Murphy, Ben 
Whishaw, Brendan Gleeson

3. 12. v 19.30, 15. 12. ve 20.00, 
22. 12. v 17.30

Ztraceni v Mnichově
Komedie, drama, psychologický / 

ČR / 105min / 80,-
Sir „P“, devadesátiletý papoušek 

šedý, který kdysi patřil Edouardu 
Daladierovi, se na pozvání ředitele 
Francouzského kulturního institutu 
ocitne v roce 2008 v Praze jako živá 

relikvie z dob Mnichovské dohody. 
Sir „P“ po Daladierovi jeho hlasem 
dodnes opakuje některé důležité 
věty a prohlášení. Papouška za dra-
matických okolností unese český 
novinář Pavel a na základě papouš-
kových kontroverzních citací Dala-
diera rozpoutává mezinárodní poli-
tický skandál. 

Režie: P. Zelenka / Hrají: Martin 
Myšička, Tomáš Bambušek, Marek 
Taclík, Jana Plodková, Jitka Schnei-
derová

Od 3. 12. - informace o časech 
projekcí na webu

Most špiónů
Th riller, drama / USA / PREMIÉ-

RA  / 141min / titulky / 120,- / 12+
Svět po obou stranách železné 

opony se propadá do šílené parano-
ie. 1957 FBI zatkne R. Abela, sovět-
ského špióna v New Yorku. Americ-
ká vláda osloví právníka Donovana, 
který před soudem přednese váš-
nivou obhajobou, aby ho uchránil 
před trestem smrti. Abel je odsouzen 
na čtyřicet pět let vězení. O tři roky 
později je nad sovětským vzdušným 
prostorem sestřelen americký prů-
zkumný letoun, jehož pilot Powers 
je zajat a odsouzen k deseti letům 
vězení. CIA znovu osloví Donova-
na, který se vydává do Berlína, kde 
má za úkol vyjednat výměnu Abela a 
Powerse. Velká hra začíná…

Režie: S. Spielberg / Hrají: Tom 
Hanks, Mark Rylance, Scott  Shep-
herd, Amy Ryan, Sebastian Koch

4. a 20. 12. v 17.00
Stážista
Komedie / USA / 121min / titulky 

/ 100,- (4. 12. Bio Senior)
Robert De Niro hraje ve fi lmu Bena 

Whitt akera, 70letého vdovce, který 
si uvědomil, že odchod do důchodu 
není až tak skvělý, jak se říká. Využije 
příležitosti vrátit se znovu do hry a 
stane se vedoucím stážistou módní-
ho webu, který založila a provozuje 
Jules Ostinová.

Režie: N. Meyers / Hrají: Robert 
De Niro, Anne Hathaway

4. 12. v 19.30, 14. 12. v 17.00
Fakjů pane učiteli 2
Komedie / Německo / 115min / 

Dabing / 110,- / 12+
Milovaný kantor Zeki Müller je 

zpět. Díky kontaktům z minulosti 
přijde k hromádce kradených dia-
mantů, které rafi novaně ukryje do 
plyšového medvídka. Jenže jeho 
trochu potrhlá kolegyně Lisi plyšá-
ka bezelstně věnuje dětské charitě 
v Th ajsku. Souhrou náhod ředitel-
ka školy zoufale shání učitele, kte-
rý by jel se studenty na školní výlet 
do zahraničí. Zeki se této příležitos-
ti chytí. Vidí v tom šanci, jak získat 
diamanty z východoasijské země 
zpátky. Jak Zeki, který je pořád jed-
nou nohou v podsvětí a druhou ve 
sborovně, skončí?

Režie: B. Dagtekin/ Hrají: Elyas 
M‘Barek, Karoline Herfurth, Jella 
Haase, Katja Riemann

5. a 13. 12. v 15.00, 6. 12. ve 
14.30, 27. 12. v 15.:30

Malý princ
Animovaný, rodinný / Francie / 

106min / dabing / 120,-
První celovečerní animovaná adap-

tace slavného díla o přátelství, lásce 
a skutečném štěstí. Ústřední posta-
vou je malá holčička, kterou se je-
jí maminka snaží připravit na svět 
dospělých. Její plán naruší trochu 

excentrický, leč dobrosrdečný sou-
sed, letec, který holčičce představí 
neobyčejný svět, jenž mu před dáv-
nou dobou představil Malý princ. 
Ve světě, kde vše je možné, začne 
pro malou holčičku kouzelná cesta 
uvnitř vlastní představivosti, na kte-
ré znovuobjeví své dětství a zjistí, že 
skutečně můžeme vidět jen srdcem. 

Režie: M. Osborne / Hrají: 
Klá ra Nová ková , Petr Pelzer, Anna 
Brousková , Ondř ej Brzobohatý 

5. 12. v 15.00, 7., 11. a 23. 12. 
v 17.30

Aldabra: Byl jednou jeden ostrov
Rodinný  fi lm / ČR / 106min / 2D 

i 3D / 2D 110,-; 3D 130,-  (3D - 7. a 
23. 12.) 

Působivý rodinný snímek nabízí 
unikátní osudové příběhy podivu-
hodných živočichů, kteří obývají atol 
Aldabra, kteří se zde rodí, vytvářejí 
společenství, přivádějí na svět mladé 
i bojují o své přežití.  Film Aldabra: 
Byl jednou jeden ostrov není  příro-
dopisným dokumentem, je vzrušují-
cím a napínavým příběhem ze světa 
přírody s neopakovatelným komen-
tářem Oldřicha Kaisera.

Režie: S. Lichtag / Komentáře: 
Oldřich Kaiser

5. a 11. 12. v 17.00, 21. 12. 
v 19.30

Hunger Games: Síla vzdoru 2. 
část

Dobrodružné sci-fi  / USA / titulky 
/ 2D 100,- 

Finální část kultovní série Hunger 
Games. Katniss Everdeenová musí 
čelit o mnoho silnějšímu soupeři, 
než proti kterým stála doposud v 
Aréně, aby vrátila obyvatelům Pana-
mu svobodu jednou provždy.

Režie: F. Lawrence / Hrají: Jenni-
fer Lawrence, Liam Hemsworth, Jo-
sh Hutcherson, Julianne Moore, Wo-
ody Harrelson

6. 12. v 15.00
Vánočníček
Divadelní pohádka / 50min / 60,-
Vánoční pohádečka o čertovi 

Hudrabovi, ze kterého se stane po 
čertech šikovný kluk. Ve druhé části 
představení se diváci dozví pohád-
kovou formou o historii Vánoc a 
o narození Ježíška, a mohou sami 
vytvořit živý Betlém a zazpívat si 
některou ze známých koled.

Hraje: Divadlo Paravánek

6. 12. ve 20.00, 16. 12. v 19.30
Steve Jobs
Drama / USA / 122min / titulky / 

110,- / 15 +
Životopisné drama o největším 

počítačovém vizionáři naší doby. Na 
fi lmu Steve Jobs je fascinující přede-
vším to, že nemusíte rozeznat Apple 
od Microsoft u, aby vás příběh téhle 
mimořádné osobnosti pohltil. Film 
se odehrává během vyhrocených 
momentů před zahájením klíčových 
Jobsových prezentací, které měnily 
dějiny, a to nejen počítačové. 

Režie: D. Boyle/ Hrají: Micha-
el Fassbender, Kate Winslet, Seth 
Rogen, Jeff  Daniels

7. a 17. 12. v 19.30
Sicario: Nájemný vrah
Krimi, drama, akční/ USA / 

121min / titulky / 100,- / 15+
Idealistickou agentku FBI pověří 

důstojník elitní vládní operační sku-
piny, aby v příhraniční oblasti mezi 
USA a Mexikem, kde neplatí žádné 
zákony, podpořila eskalující válku 
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proti drogám. Tým vedený tajem-
ným poradcem s pochybnou minu-
lostí se tajně vydává na cestu, během 
které je Kate nucena v zájmu přežití 
pochybovat o všem, v co dosud věři-
la.

Režie: D. Villeneuve / Hrají: Emi-
ly Blunt, Jon Bernthal, Josh Brolin, 
Benicio Del Toro

7. 12. ve 20.00
Okno do dvora
Th riller / USA 1954 / 112min / 

titulky / Filmový klub / 80,- / 12+
Fotograf J. B. Jeff  Jeff ries je kvů-

li zlomené noze odkázán na koleč-
kové křeslo. Jeho společníkem se v 
dlouhých chvílích stane okno vedou-
cí přímo do dvora, odkud má Jeff  
výhled do bytů svých sousedů. Sle-
dování osudů nájemníků z protější-
ho domu ho pohltí natolik, že začne 
podezřívat jednoho z nich z vraždy 
své manželky.

Režie: A. Hitchcock / Hrají: James 
Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey

8. 12. v 17.30, 15. 12. v 17.00
Aferim!
Drama, historický, dobrodružný, 

western / Rumunsko, Bulharsko, ČR 
/105min / titulky / 90,- / 15+

Východní Evropa, rok 1835. Dva 
jezdci projíždějí pustou krajinou v 
srdci Valašska. Jsou to četník Costan-
din a jeho syn, kteří hledají uprch-
lého otroka. Ani poté, co najdou 
uprchlíka, není dobrodružstvím 
zdaleka konec… Balkánský černo-
bílý western, který nepostrádá prv-
ky humoru, otevírá kontroverzní 
téma otroctví Romů v době nedáv-
né rumunské minulosti a zároveň 
je pozoruhodným podobenstvím o 
životě v pozdně feudální Evropě.

Režie: R. Jude / Hrají: Teodor 
Corban, Mihai Comănoiu, Cuzin 
Toma, Alexandru Dabija

8. 12. v 19.30
Everest
Dobrodružný, drama / USA / 

121min / titulky / 100,- / 12 +
V letové výšce Boeingu nemá lid-

ské tělo šanci dlouho přežít. Přesto 
se najdou lidé, kteří do téhle výšky 
šplhají, aby pokořili Everest, nejvyšší 
horu světa. Horští vůdci Rob a Scott  
nic nepodceňují a do své expedice 
na nejvyšší bod naší Země berou jen 
lidi, kteří mají něco za sebou. Všich-
ni jsou skvěle připravení a vybavení, 
splnění snů klientů by nic nemělo 
stát v cestě. Stačí však náhlá změ-
na počasí a klíčovou otázku „Podaří 
se nám horu zdolat?“ vystřídá otáz-
ka mnohem zásadnější. „Dokážeme 
přežít?“

Režie: B. Kormákur/ Hrají: Jason 
Clarke, Keira Knightley, Jake Gyl-
lenhaal, Josh Brolin, Robin Wrigt, 
Emily Watson

9. 12. v 17.00, 16. 12. v 17.30
Black Mass: Špinavá hra
Krimi, drama, životopisný / USA 

/ 123min / titulky / 100,- / 15+V 
Bostonu sedmdesátých let minulého 
století přemluví agent FBI irského 
mafi ána Jamese „Whitey“ Bulgera ke 
spolupráci s FBI a vyřazení společ-
ného nepřítele, italské mafi e, ze hry. 
Film líčí skutečný příběh nesourodé-
ho spojenectví, které se vymklo kon-
trole a umožnilo Whiteymu vyhnout 
se právnímu postihu, upevnit si 
mocenské postavení a stát se jedním 
z nejbezohlednějších a nejmocněj-
ších gangsterů v historii Bostonu.

Režie: S. Cooper / Hrají: John-

ny Depp, Benedict Cumberbatch, 
Corey Stoll, Dakota Johnson, Juno 
Temple

9. 12. v 17.30
Muž na laně
Dobrodružný, životopisný, drama / 

USA / 123min / 2D titulky / 80,-
Po povrchu Měsíce se prošlo dva-

náct lidí. Nezměrnou prázdnotu 
mezi věžemi Světového obchodního 
centra ale přešel jen jediný člověk a 
nikdy ho už žádný nebude následo-
vat. Philippe se pod vedením svého 
skutečného učitele Papa Rudyho a 
skupiny pomocníků z celého světa 
rozhodl překonat obrovské kompli-
kace, a přes neshody a bezpočet situ-
ací, ve kterých šlo doslova o život, 
společnými silami vymyslet a reali-
zovat šílený plán.

Režie: R. Zemeckis / Hrají: Joseph 
Gordon-Levitt , Ben Kinglsey, James 
Badge Dale, Ben Schwartz

9. 12. ve 20.00
Mládí
Drama / Itálie, Francie, Velká Bri-

tánie /118min / titulky / 80,- / 12+
V luxusním lázeňském hotelu ve 

švýcarských Alpách se každý rok 
setkávají staří přátelé Fred a Mick. 
Mezi léčebnými kúrami vzpomína-
jí na své pestré životy hudebního 
skladatele a fi lmového režiséra a se 
suchým humorem komentují své 
chátrající tělesné schránky. Kypící 
život kolem nich a ostatní excentričtí 
hosté - jihoamerická fotbalová legen-
da, mladý herec z Kalifornie nebo 
současná Miss Universe - jim posky-
tují bohaté podněty k úvahám o mlá-
dí, kráse, kreativitě, zkrátka o všem, 
co zahání myšlenky na blízký konec.

Režie: P. Sorrentino / Hra-
jí: Michael Caine, Harvey Keitel, 
Rachel Weisz, Paul Dano, Jane Fon-
da 

10. a 12. 12. v 17.00, 18. 12. 
v 18.00, 27. 12. v 19.30

Rodinný fi lm
Drama / ČR, Německo, Fran-

cie, Slovinsko, Slovensko / 95min / 
PREMIÉRA  / 110,- / 12+

Jak se vypořádají s nečekanou svo-
bodou dva teenageři, jejichž rodiče 
se vydali na plavbu jachtou po oceá-
nu? Co udělá odloučení s dosud per-
fektně fungující rodinou? A co když 
do tohoto rodinného „testu“ vstoupí 
další, nečekaně dramatická událost? 

Režie: O. Omerzu/ Hrají: Karel 
Roden, Vanda Hybnerová, Jenové-
fa Boková, Daniel Kadlec, Martin 
Pechlát

10. 12. v 17.30, 20. 12. ve 20.00
Marťan
Dobrodružné sci-fi  / USA / 134min 

/ titulky / 100,- / 12+
Pomoc je jen 225.000.000 kilome-

trů daleko. Astronauta Marka a jeho 
kolegy během mise na Mars zaskočila 
prašná bouře a on v ní málem zahy-
nul. Zbytek týmu planetu narychlo 
opustil v domnění, že je mrtvý. Ale 
on přežil a ocitá se tak sám na nehos-
tinné planetě. Má k dispozici omeze-
né zásoby, a tak musí využít veškerý 
důvtip a technické znalosti, aby přežil, 
ale také nalezl způsob, jak vyslat sig-
nál na Zemi, že žije. Když se mu to 
podaří, začne miliony kilometrů dale-
ko NASA a tým vědců neúnavně pra-
covat, aby dostali tohoto „Marťana“ 
domů. 

Režie: R. Scott / Hrají: Matt  Damon, 
Jessica Chastain, Kristen Wiig, Kate 
Mara, Michael Pena, Jeff  Daniels

10. a 11. 12. v 19.30, 13., 19. a 
30. 12. v 17.00

Trable o Vánocích
Komedie / USA / 107min / PRE-

MIÉRA  / titulky / 110,- / 12+
Ve skvěle obsazené komedii o 

vánočních svátcích sledujeme členy 
širší rodiny, kteří se snaží tradičně 
sejít, aby společně oslavili svátky.

Režie: J. Nelson / Hrají: Olivia 
Wilde, Amanda Seyfried, Marisa 
Tomei, Diane Keaton, John Good-
man

10. 12. ve 20.00, 13. a 19. 12. 
v 19.30

Krampus: Táhni k čertu
Hororová komedie / USA / 96min 

/ PREMIÉRA  / titulky / 110,- / 12+
Krampus - temný protipól všech 

vlídných symbolů Vánoc dokáže 
vyděsit nejen děti, ale i dospělé. 
Puberťák Max žije v obyčejné rodi-
ně, kde jsou vztahy jako na houpač-
ce, protože se blíží vypjaté období 
Štědrého dne a navíc dorazila poně-
kud zvláštní rodina máminy sestry. 
Místo klidu v téhle rodině vypukne 
peklo, na což Max velmi nešťastně 
reaguje prohlášením, že by Vánoce 
nejraději zrušil. Nejen že přestane 
jít elektřina a nedá se nikam dovolat. 
Za okny jejich domu se začnou zje-
vovat děsivé stíny, které získávají čím 
dál děsivější kontury. Krampus vytá-
hl v čele armády monster potrestat 
ty, kteří zavrhli Vánoce. 

Režie: M. Dougherty / Hrají: Toni 
Collett e, Alison Tollman, Adam 
Scott , David Koechner

12. 12. a 2. 1. v 15.00
Sněhová královna 2
Animovaný, rodinný / Rusko / 

78min / dabing / 100,- (od 2. 1. 
90,-)

Gerdě se s pomocí skřítka Orma 
podařilo porazit Sněhovou královnu 
a vysvobodit bratříčka Kaye. Ostat-
ním skřítkům se zalíbila svoboda, 
kterou do té doby nepoznali, a Orm 
se stal jejich hrdinou. Z ledu a sněhu 
však povstali nové temné síly. Orma 
tak čeká napínavé dobrodružství 
plné nebezpečí a nástrah, na jehož 
konci zjistí, že přátelství, štěstí a pra-
vá láska překoná všechny překážky a 
zvítězí i nad tím největším zlem.

Režie: A. Tsitsilin

12. a 19. 12. a 2. 1. v 15.30, 24. 
12. v 10.30

Hodný dinosaurus
Animovaný, rodinný / USA / 

101min / dabing / 120,- (děti 100,-)
Animovaný fi lm „Hodný dinosau-

rus“ si pohrává s otázkou: Co kdy-
by asteroid, který jednou provždy 
změnil život na Zemi, naši planetu 
minul a obří dinosauři nikdy nevy-
hynuli? Pixar Animation Studios vás 
zvou na dobrodružnou výpravu do 
světa dinosaurů, kde se Apatosaurus 
jménem Arlo spřátelí s člověkem. 
Na cestách drsnou, ale překrásnou 
divočinou se Arlo naučí čelit svému 
strachu a zjistí, že je schopen velkých 
činů.

Režie: P. Sohn

12. a 20. 12. v 19.30, 17. 12. 
v 17.00

Room
Drama / Irsko /118min / titulky / 

Filmový klub (12. 12.) / 100,- 
Pro pětiletého Jacka je pokoj celým 

světem. Je to místo, kde se narodil, 
vyrůstá a žije s mámou Joy. V noci 
ho máma vždy ukládá do bezpe-
čí šatníku, v němž má usnout dříve, 

než přijde Starý Nick, jejich vězni-
tel. Pokoj je pro Jacka domovem, 
ale pro jeho mámu vězením, ve kte-
rém je Starý Nick drží více než sedm 
let. Joy vymyslí odvážný plán útěku, 
který skutečně funguje a oba jsou 
konečně svobodní. Jejich izolovaný 
svět se najednou rozšíří a jak Jack, 
pro kterého je vše nové a neuvěřitel-
né, tak i Joy se musejí naučit, jak žít 
ve skutečném světě.

Režie: L. Abrahamson/ Hrají: 
Brie Larson, Jacob Tremblay, Sean 
Bridgers

13. a 29. 12. v 15.30
Hotel Transylvánie 2
Animovaný / USA / 90min / 

dabing / 80,- 
Zdá se, že Hotelu Transylvánie 

se začíná dařit. Ale Draculu sžíra-
jí pochybnosti o tom, zda se jeho 
napůl lidský a napůl upíří vnuk 
Dennis vůbec někdy stane upírem. 
„Děda“ Drac proto požádá o pomoc 
své přátele a společně mu nachystají 
„kurz pro strašidla“. Nemají ale tuše-
ní, že se k návštěvě své rodiny chystá 
také Dracův rozmrzelý a velmi staro-
módní otec Vlad. Když se dozví, že 
jeho pravnuk není čistokrevný upír - 
a ještě k tomu teď do Hotelu mohou 
jezdit i lidé - nastane mela, ze které 
by dost možná i upírovi ztuhla krev 
v žilách.

Režie: G. Tartakovsky / České zně-
ní: Petr Rychlý, Lucie Vondráčková, 
Ondřej Brzobohatý

13. 12. ve 20.00, 16. 12. ve 14.30, 
20. 12. v 18.10

Celebrity s. r. o.
Komedie / ČR / 103min / 100,- 

(16. 12. Baby Bio)
Nejmenované studio - začínají-

cí herci, prudící herecké legendy, 
režisér naráží na lokty ostré produ-
centky, technici tu a tam něco poka-
zí. Vše by běželo v zajetých kolejích, 
kdyby režisér Tomáš, hlavní postava 
fi lmu, nepřišel s odvážným nápa-
dem. Aby zvedl sledovanost seriálu, 
vloží do děje postavu inspirovanou 
reálnou postavou lobbisty - mafi ána. 
Tím sice probudí diváky z letargie a 
sledovanost jen kvete, to ovšem neu-
jde pozornosti samotného mafi ána, 
který se v seriálu pozná, a Tomáš 
se pomalu, ocitá ve velkých problé-
mech.

Režie: M. Šmídmajer / Hrají: Jiří 
Mádl, Vilma Cibulková, Filip Kaň-
kovský, Zuzana Bydžovská, Miroslav 
Táborský

14. 12. v 17.30
Legendy zločinu
Krimi/ thriller / biografi cký/ Velká 

Británie / 133min / titulky / 100,- / 
15+

Film nás zavede do tajné histo-
rie šedesátých let dvacátého století 
a neobyčejných událostí, které při-
nesly pochybnou slávu dvojčatům 
Krayovým. Hlavní dvojroli Rona a 
Reggieho Krayových ztvárnil Tom 
Hardy.

Režie: B. Helgeland / Hrají: Tom 
Hardy, Emily Browning, Taron Eger-
ton

14. 12. v 19.30
Th e Program: Pád legendy
Drama, thriller, sportovní / USA / 

104min / titulky / 90,- 
Pravdivý příběh o raketovém vze-

stupu a pádu jednoho z nejslavněj-
ších a nejkontroverznějších mužů 
v nedávné historii – sportovního 
cyklisty Lance Armstronga, světově 
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proslulého vítěze a sedminásobné-
ho šampiona Tour de France. Svět 
potřebuje hrdiny a Lance Armstrong 
byl absolutní sportovní hrdina.  Ne 
každý však věřil v tato pohádková 
vítězství… Režie: S. Frears / Hrají: 
Ben Foster, Chris O’Dowd, Guil-
laume Canet, Jesse Plemons, Dustin 
Hoff man

14. 12. ve 20.00
Fimfárum Jana Wericha
Animovaný, povídkový, loutkový 

/ ČR /70min / Filmový klub / 80,- 
Nejen hlas a jedinečné vypravěčské 
umění Jana Wericha, který namluvil na 
gramofonovou desku mezi lety 1960–
1967 své pohádky z knížky FIMFÁ-
RUM, daly základ pro pentalogii lout-
kových fi lmů. Pohádkami se prolínají 
ty nejpitoresknější postavy jako stvoře-
né k výtvarné i herecké karikatuře.

Režie: Aurel Klimt, Vlasta Pospíšilo-
vá / Hrají: Jan Werich

15. 12. v 19.30
Od Caligariho k Hitlerovi
Dokumentární / Německo / 114min 

/ titulky / 90,- / 12+
Dokumentární výprava do časů 

Výmarské republiky, jedné z nejpod-
statnějších etap světové kinematogra-
fi e. Výmarská republika (1918–1933) 
byla nejsvobodomyslnějším státním 
útvarem, který kdy na německé půdě 
vznikl. Byla to éra provázená rozkla-
dem, krizí i kulturním rozkvětem. Jed-
nalo se také o nejpodstatnější obdo-
bí německé kinematografi e, čas plný 
objevů a divů.  Režie: R. Suchsland

16. 12. ve 20.00
LOVE
Drama / Francie / 130min / titulky 

/ 80,- / 18 +
LÁSKA  stojí mimo dobro a zlo. 

LÁSKA  je genetická potřeba. LÁSKA  
je změněný stav vědomí. LÁSKA  je 
tvrdá droga. LÁSKA  je duševní choro-
ba. LÁSKA  je mocenská hra. LÁSKA  
přesahuje lidské já. LÁSKA  je oslepu-
jící světlo. LÁSKA  je sperma, tekutiny 
a slzy. LÁSKA  je vzrušující sexuální 
melodrama o chlapci, dívce a DALŠÍ 
DÍVCE. 

Režie: G. Noé / Hrají: Aomi 
Muyock, Klara Kristin, Juan Saavedra, 
Gaspar Noé

17. 12. v 17.30
Amy
Dokument / Velká Británie / 128min 

/ titulky / 80,- / 12+
Kým ve skutečnosti byla dívka, která 

stojí za jménem Amy Winehouse? Co 
skrývala před okolním světem a proč 
zemřela v pouhých 27 letech? Doku-
ment nechává promlouvat zejména 
Amy prostřednictvím dosud nezve-
řejněných archivních záběrů, ale pře-
devším skrze její hudbu. Vidíme Amy 
jako obyčejnou dívku s obrovským 
talentem a touhou zpívat, jako zjeve-
ní ohromující hudební fajnšmekry, 
jako popovou hvězdu obletovanou 
fanoušky i jako oběť manipulovanou 
manažery a pronásledovanou bulvár-
ními novináři.

Režie: A. Kapadia / Vystupují: Amy 
Winehouse a další

17. 12. ve 20.0, 19. 12. v 17.00, 23. 
12. v 19.30, 29. 12. v 17.00

Milenci těch druhých
Romantická komedie / USA / 

101min / PREMIÉRA  / titulky / 
110,- / 15 +

Jake a Lainey spolu na univerzitní 
koleji zažili první sexuální zkušenost. A 
když si po letech vypráví o svých živo-

tech, zjišťují, že jim to ve vztazích moc 
nevychází. Hlavně v oblasti věrnosti. 
Zatímco Jake je profesionální suknič-
kář a záletník, Lainey je zase neustále 
zrazovanou kráskou. Proto se domluví 
a uzavřou mezi sebou přísně platonic-
kou, přátelskou dohodu o vzájemné 
vztahové výpomoci. Takového part-
nerství, které žádná nevěra nebo ně-
co podobného nemůže narušit. Nebo 
snad ano?

Režie: L. Headland/ Hrají: Jason 
Sudeikis, Alison Brie, Adam Scott , 
Jason Mantzoukas

19. 12. v 15.00, 21. 12. v 17.00
Husí kůže
Komedie, horor / USA / dabing / 

100,-
Teenager Zach se setkává s krásnou 

dívkou Hannou. Zach ale zjišťuje, že 
Hannah má tajemného otce, ze které-
ho se vyklube R. L. Stine, autor série 
bestsellerů s názvem Goosebumps. 
Ukazuje se, že existují reálné důvody, 
proč je takový podivín… Příšery, kte-
rými se jeho knihy proslavily, jsou sku-
tečné, a Stine své čtenáře chrání tím, že 
tato monstra drží uvězněná v knihách. 
Když Zach neúmyslně příšery z ruko-
pisů vypustí a ty začnou terorizovat 
celé městečko, je na Stineovi, Zachovi 
a Hannah, aby je znovu vrátili do knih, 
kam patří.

Režie: R. Lett erman/ Hrají: Jack 
Black, Dylan Minnett e, Odeya Rush, 
Amy Ryan

20. 12. v 15.00, 23. 12. v 17.00
Jo Nesbø: Doktor Proctor a prdící 

prášek
Rodinný, dobrodružný / Norsko / 

dabing / 87min / 90,- 
Jo Nesbø nepíše jen geniální detek-

tivky, je také autorem série knížek pro 
děti. Hlavním hrdinou je ztřeštěný 
vynálezce Doktor Proktor, dívka Líza 
a klučina jménem Bulík.  Poté, co v 
roli asistenta doktora Proktora zjistí, že 
jeho nejnovější vynález, prášek proti 
prdění, nefunguje, vnukne mu myšlen-
ku, že by měl vynalézt prášek fungující 
opačně. Jenže o vynález mají zájem i 
nekalé živly, pan Trán a jeho vykutále-
ní synáčci Truls a Trym.

Režie: A. Fröhlich/ Hrají: Eilif Hel-
lum Noraker, Marian Saastad Ott esen, 
Atle Antonsen

20. 12. v 15.45
Louskáček
Bolšoj balet / ZÁZNAM / 125min 

(1 přestávka) / 250,- (senioři, studenti 
200,- Kč)

Louskáček je rozkošné vánoční před-
stavení pro celou rodinu, pohádka o 
holčičce Marušce a jejím kouzelném 
vánočním dárku – louskáčku na oře-
chy, který se v její fantazii promění 
v krásného prince. Balet na motivy 
pohádky E. T. A. Hoff manna je sym-
bolem vánoční atmosféry po celém 
světě.

Choreografi e: Jurij Grigorovič podle 
Maria Petipy / Hudba: Petr Iljič Čaj-
kovskij

21. 12. ve 20.00
Stále spolu
Dokument / ČR / 75min / Filmový 

klub / 80,-
Na šumavských stráních panuje 

ticho a klid. Jen v okolí stavení rodiny 
Mlčochových bývá rušno. Vystudova-
ný kybernetik Petr a učitelka Simona 
mají totiž 9 dětí. Řád rodinného klanu 
stanovuje Petr, který sám sebe vnímá 
jako „profesionálního otce“. Rozhodl, 
že on a jeho rodina se vzdají výdobyt-
ků moderní civilizace, aby ve jménu 

svobody mohli žít v souladu s příro-
dou, volně a nezávazně. Za jakou cenu 
je tato svoboda vykoupena a jaké hod-
noty naopak rodina svou nonkonfor-
mitou získává?

Režie: E. Tomanová 

22. 12. v 17.00
Proč jsem nesnědl svého taťku
Animovaný, rodinný, dobrodružný / 

Francie / 95min / dabing / 100,- (děti 
80,-)

Dnes je mnoho důvodů, proč nejíst 
své rodiče. Ale vždy to tak nebýva-
lo. Především v dobách, kdy jsme byli 
na půli cesty mezi opicí a člověkem. 
Hlavní hrdina se jmenuje Edward. To, 
co mu chybí na velikosti a síle, dokáže 
nahradit svou neuvěřitelnou geniali-
tou. Díky tomu objeví tajemství ohně, 
lovu, moderní způsob bydlení, lás-
ku i naději. Zvrátí veškeré zavedené 
pořádky a dovede svůj druh s drzostí 
a humorem vstříc skutečné lidské exis-
tenci – kde sníst něčího otce (natož 
vlastního) prostě není v pořádku.

Režie: J. Debbouze

Od 24. 12. – informace o časech a 
verzích na webu kina

Star Wars: Síla se probouzí
Sci-Fi, dobrodružný, akční, fantasy 

/ USA / 136min / 2D i 3D titulky i 
dabing / 2D 130,-; 3D 165,-

Lucasfi lm a vizionářský režisér J. J. 
Abrams spojili síly, aby vás znovu pře-
nesli do předaleké galaxie. Star Wars se 
vracejí na plátna kin fi lmem Star Wars: 
Síla se probouzí.

Režie: J. J. Abrams/ Hrají: Harri-
son Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, 
Adam Driver, Daisy Ridley

24. 12. ve 13.00
Čtyřlístek ve službách krále
Animovaný / ČR / 90min / ZDAR-

MA
Malý výlet do Prahy nabídne Čtyř-

lístku úžasné setkání – na Karlově 
mostě je nejdříve přepadne obživlý lev 
ze sochy Bruncvíka, který je pak zave-
de do podzemních chodeb pražské-
ho Hradu, kde se setkají se samotným 
císařem Rudolfem! Ten podnikl ces-
tu časem z minulosti do přítomnosti, 
protože podle předpovědí věhlasných 
císařských astrologů jenom Čtyřlís-
tek může získat císaři zázračný kámen 
mudrců a zachránit tak císaři život i 
korunovační klenoty, o které usiluje 
proradný alchymista Kelly…

Režie: M. Žabka / Hrají: Bohdan 
Tůma, Ivan Trojan, Jiří Lábus, Ondřej 
Brzobohatý

24. 12. ve 22.30
Limonádový Joe aneb Koňská 

opera
Komedie, muzikál, western / ČR / 

95min / ZDARMA
Kolaloka to je zákon! Jedna z nejslav-

nějších a nejoblíbenějších českých fi l-
mových komedií, kde správní muži pijí 
pouze kolalokovu lihuprostou limoná-
du a zákon má podobu pistolníka, 
vybaveného přesnou muškou, zářivým 
úsměvem a lahodným tenorem.

Režie: O. Lipský / Hrají: Karel Fiala, 
Rudolf Deyl ml., Miloš Kopecký, Kvě-
ta Fialová, Olga Schoberová

26. a 9. 12. v 19.30, 27. 12. v 17.00
Už teď mi chybíš
Komedie, drama, romantický / Velká 

Británie / 112min / PŘEDPREMIÉ-
RA  / titulky / 100,- / 15 +

Milly a Jess byly odjakživa nejlepší-
mi kamarádkami. Jess po mnoha neú-
spěšných pokusech, kdy se pokusila 
otěhotnět, konečně prolomila smůlu a 

chce s Milly oslavit radostnou zprávu. 
Ta má bohužel úplně opačnou novin-
ku – byla jí zjištěna rakovina prsu. 
Dlouholeté kamarádky se tak ocitají 
před životní zkouškou, jak se poprat s 
vážným onemocněním jedné z nich, 
když druhá prožívá nejradostnější 
období svého života. Vydrží jejich přá-
telství všechno špatné i dobré?

Režie: C. Hardwicke/ Hrají: Drew 
Barrymore, Toni Collett e, Dominic 
Cooper, Paddy Considine

26. a 29. 12. a 2. 1. ve 20.00, 27. a 
28. 12. v 17.30, 30. 1. v 19.30, 3. 1. 
v 17.00

Padesátka
Komedie / ČR / 97min / 110,-
Co se stane na horách, zůstane na 

horách, a dole ať si dělaj, co chtěj. 
Opravdovým kořením Krkonoš jsou 
místní horalé. Lyžařka s jednou nohou, 
rolbař, jenž na Tři krále nepije, legen-
dární lovec žen ozdobený neplod-
ností, barman se zálibou ve věštění. A 
také Pavka, nejstarší žijící člen tradiční 
běžkařské rodiny Bulánů. Vždyť jeho 
otec zlomil během padesátky hůlku a 
stejně doběh jedenáctej. Syn Jura mu 
dělá starosti. Místo běžkování totiž 
nahání úplně jiné padesátky. Je závis-
lý na svádění zralých žen, jimž vyhání 
mráz z duší…

Režie: V. Kotek / Hrají: Marek Tac-
lík, Ondřej Pavelka, Vilma Cibulková, 
Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Jakub Pra-
chař

27. 12. v 15.00
SNOOPY A CHARLIE BROWN. 
Peanuts ve fi lmu
Animovaná komedie / USA / 88min 

/ 100,- (děti 80,-)
Kdo nezná Snoopyho? Jediného 

pejska, který dokáže ze svého mimóz-
ního páníčka Charlieho Browna udě-
lat největšího hrdinu. Charlie je pro 
změnu nejslavnější světový outsider, 
jež šéfuje nejhoršímu baseballovému 
týmu a nedokáže promluvit na svou 
tajnou láskou. Nyní se Charlie, nejmé-
ně pravděpodobný hrdina, vydává na 
nebezpečnou výpravu, zatímco Snoo-
py se utkává se svým největším nepří-
telem, Rudým baronem. 

Režie: S. Martino / Mluví: Matěj 
Převrátil, Daniel Ritchev, Mikuláš Pře-
vrátil, Anna Cesková

28. 12. v 15.30
Mimoni
Animovaný, komedie / USA / 

100min / dabing / 80,-
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč 

vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomi-
lí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, 
padouchovi s velkým P? Odpověď při-
náší animovaná komedie Mimoni! 

Režie: P. Coffi  n, K. Balda / Mluví: 
Ivana Chýlková, Jan Vondráček, Jiří 
Klem

28. 12. ve 20.00
Zbrusu Nový zákon
Komedie / Lucembursko, Belgie, 

Francie /115min / titulky / Filmový 
klub / 90,- / 12+

Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je 
to pěkně nesnesitelný morous, který 
nosí ponožky do pantofl í a celé dny 
tráví vymýšlením absurdních zákonů 
a znepříjemňuje lidem život. Je to tro-
chu jiný příběh, protože tenhle Bůh 
má kromě syna Ježíše ještě manželku a 
malou dceru, která ho nemůže vystát a 
jednoho dne pošle na truc všem lidem 
na světě SMS s datem jejich smrti. Co 
se asi stane, když se někdo dozví, že 
mu do konce života zbývá měsíc, nebo 
naopak 62 let?
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Režie: J. V. Dormael / Hrají: Pili 
Groyne, Benoît Poelvoorde, Catherine 
Deneuve

30. 12. a 3. 1. v 15.00
Králové hor
Dobrodružný / Rakousko / 97min / 

dabing / 110,- 
Příběh o silném přátelství chlapce 

a orla. Mládě orla je vyhozeno z hníz-
da, a tím odsouzeno k smrti. Chlapec 
Lucas nezná lásku, ani teplo domova, 
ptáče zachrání a pojmenuje ho Abel. 
Tajně se o něj stará, krmí ho. Ve spo-
lečnosti mladého dravce nachází lásku 
a přátelství, které mu doma tolik chybí. 
S pomocí starého lovce Danzera ho učí 
létat a lovit. Jak dravec roste a sílí, blíží 
se den, kterého se Lucas bojí. Den, kdy 
bude muset opeřeného přítele vypustit 
zpět do volné divočiny. Film se natáčel 
8 let bez použití triků a zvláštních efek-
tů.

Režie: G. Olivares, O. Penker/ Hra-
jí: Jean Reno, Tobias Morett i, Manuel 
Camacho

2. 1. v 17.00, 3. 1. v 19.30
Bod zlomu
Krimi, thriller, akční / Velká Británie 

/ 115min / titulky / 110,- / 15+
Jediným zákonem je pro ně gravitace. 

Vysoko, hluboko, rychle, zběsile nebo 
vzhůru nohama provádí neznámá sku-
pina své šílené loupeže a ve stejném 
stylu musí probíhat i pátrání po nich. 
Kdo první narazí na limity svých mož-
ností? Kdo první najde svůj Bod zlo-
mu? Zločin nebo spravedlnost? 

Režie: E. Core / Hrají: Luke Bracey, 
Edgar Ramírez, Teresa Palmer, Ray 
Winstone

3. 1. v 15.30
Žabák Ribit
Animovaný, rodinný, dobrodružný 

/ USA, Malajsie / 88min / dabing / 
115,- (děti 90,-)

Co se stane, když žabák nesnáší 
vodu a už vůbec nemá rád poskako-
vání po lese? Přesně takový je žabák 
jménem Ribit. Jednou je však náhod-
ně zhypnotizován a začne si myslet, 
že není jen obyčejný žabák, ale že je 
zakletým princem. Rozhodne se, že 
jeho posláním je políbit lidskou prin-
ceznu, a tak se zbavit svého žabího 
prokletí. Ale po všech překážkách, 
které musí na cestě za princeznou 
překonat, nakonec zjišťuje, že být 
žabákem není až tak k zahození a že 
lásku svého života měl vlastně celou 
dobu na očích…

Režie: Ch. Powers

2. 12. v 19.30, 16. 12. v 17.00
JÍDLO 3-4
Cyklus fi lmového vzdělávání CDF 

pro veřejnost | 120 min | Projekce a 
diskuze s hosty

2. 12. - Dílna Ano šéfe! Režisér a 
čerstvý kandidát na Českého Lva za 
natáčení této reality show Vít Klusák 
přijede povykládat o tom, jak vypadá 
zákulisí natáčení pořadu se Zdeňkem 
Polreichem, o tom, jak je pořad kon-
cipován, jaká jsou kritéria této reality 
show. 

16. 12. - cyklus o jídle ve fi lmu 
zakončíme projekcí oceňovaného 
snímku Cukr blok, v němž se autorka 
Andrea Culková dívá na osvětu o jídle 
z opačné perspektivy. 

Více informací naleznete na webu 
htt p://www.c-d-f.cz/udalosti

>>> AKTUÁLNÍ PROGRA M SLE-
DUJTE NA WEBU KINA >>> 

Změna programu vyhrazena!

Kluby

SOUL music club
 Žižkova 15 

4. 12.  22.00 
DRUM DRIVE vol.3 

5. 12.  20.00 
STO ZVÍŘAT – DVACET PĚT! 

11. 12.  19.00 
E!E/S.P.S. / Dilemma in Cinemma 

12. 12.  21.00 
SKYLINE 

18. 12.  21.00 
ADVENT APPLE PLEX 

19. 12.  20.00 
MEJDAN KLAUNŮ vol. III 
24. 12.   
TRA DIČNÍ VÁNOČNÍ NAROZE-

NINY
25. 12.  20.00 
XXII. VÁNOČNÍ KONCERT 

26. 12.  21.00 
PSH Komplet 

31. 12.   
SOULVESTR

Koncerty

7. 12.  19.00 
Ladíme na JIH: THE LOVE 

SONGS ORCHESTRA 
Tomáš el Checo Průša a jeho the 

Love Songs Orchestra - to je záruka 
té nejvybroušenější, nejemotivnější 
a nejpřirozenější zábavy. Pětičlenná 
dechovka balkánského střihu zakončí 
sezónu jižanských večírků letošního 
roku. Vstup volný, nutnost rezervace 
předem - restaurace laOliva, Palacké-
ho 1.

12. 12. 19.00 
GOSPELOVÉ VÁNOCE
Letos přijede americký soubor Nate 

Brown & One Voice, který se snaží 
prostřednictvím svých koncertů o 
dokonalejší pochopení inspirativ-
ní hudby, jakou je Gospel. Hlavním 
tématem jejich vystoupení je „spojo-
vaní lidí i národů dohromady“. Ener-
gické písně plné naděje určitě osloví 
srdce každého diváka. V době vánoč-
ních shonů se stane atmosféra toho-
to koncertu příjemným zpestřením a 
odpočinkem.

Vstupné: předprodej 290 Kč, na 
místě 350 Kč.

Předprodej: Inzerce Jihlavských 
listů, Fritzova 34, Vinotéka SONG, 
Palackého 30, Knihkupectví JITKA , 
Komenského 16, Kuřivo Kohout, 
Březinova 62, Vodní ráj, Romana 
Havelky 5a.

Pořadatel akce: Parolaart, s.r.o., 
www.parolaart.cz. Partneři akce: Jih-
lavské listy, statutární město Jihlava 
Kostel sv. Ignáce, Masarykovo náměs-
tí.

15. 12.  17.00 
Dětský pěvecký sbor Zvoneček 

Jihlava
VÁNOČNÍ KONCERT
Anna Baueršímová a Eva Klemento-

vá – klavír, Jana Jiráková – sbormistr.
Tradiční, v pořadí 24. vánoční kon-

cert koncertního dětského sboru a 

jeho dvou přípravných oddělení. Mj. 
zazní úpravy koled jihlavského peda-
goga a skladatele Antonína Noska a v 
jihlavské premiéře také pět vánočních 
písní Petra Baueršímy, které doprovo-
dí instrumentalisté z Malého komor-
ního orchestru.

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4.

21. 12.  18.00 
VÁNOČNÍ KONCERT PS FOER-

STER
Srdečně zveme všechny posluchače 

na Vánoční koncert pěveckého sboru 
Foerster Sokola Jihlava. Připravili js-
me si pro Vás nové skladby, ale neza-
pomněli jsme ani na ty, které už znáte 
a zpíváte s námi. Společně si zazpívá-
me známé koledy, potěšíme srdce i 
duši příjemnou vánoční atmosférou a 
zahřejeme tělo voňavým punčem.

Vstupné 70 Kč, děti do 15 let zdar-
ma.

Předprodej vstupenek: reklamní 
tiskárna PRETIKO, Čajkovského 34. 
Vstupenka v předprodeji za 60 Kč. 

Velký sál hotelu Gustav Mahler, 
Křížová 4.

24. 12.  24.00 
Půlnoční koncert – Jakub Jan 

Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Účinkují: soprán Dana Fučíková, alt 

Katarína Ruschková, tenor Jiří Kulhá-
nek, bas Petr Baueršíma, zpěváci jih-
lavských sborů, orchestr ZUŠ Jihlava, 
dirigent Leona Stříteská. 

Pořádá: JSPS Melodie. Jednotné 
vstupné 100 Kč. Předprodej: Trifoil, 
Husova 10. Kostel sv. Ignáce z Loyoly.

26. 12.  17.00 
Pěvecké sdružení Campanula Jih-

lava
JAKUB JAN RYBA – ČESKÁ MŠE 

VÁNOČNÍ „HEJ, MISTŘE“
Slavnostní provedení k letošním 

významným životním jubileím auto-
ra.

Lea Vítková – soprán, Kateřina 
Hebelková – alt, Petr Píša – tenor, 
Tomáš Krejčí – bas, Petr Sobotka – 
varhany, Malý komorní orchestr Jih-
lava.

Pavel Jirák – dirigent
25. vánoční koncert tělesa, www.

campanulajihlava.cz. Předprodej: 
Knihkupectví OTAVA, Knihkupectví 
ORBIS PICTUS, Knihkupectví JIT-
KA .

Chrám sv. Ignáce z Loyoly.

Přednášky

1. 12.  16.00 
PŘEDNÁŠKA  O ŽIDOVSKÝCH 

TRA DICÍCH A ZVYCÍCH 
Židovské muzeum Praha. Akce k 

výstavě Židovské tradice a zvyky. 
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4.

3. 12.  17.00 
JEDEN DEN NA OBĚŽNÉ 

DRÁZE 
Přednáška publicisty Ing. Tomáše 

Přibyla.
V čem se život kosmonautů díky 

absenci gravitace liší od toho, jak 
fungujeme „normálně“ na Zemi? 
Jak vypadá kosmický záchod a jak se 
používá? Co je to „kosmická strava“ a 
jak chutná? Jak si kosmonauti stříha-
jí vlasy, kde a jak odpočívají nebo jak 
řeší zdravotní problémy? Toto vše a 
ještě mnohem více se dozvíte v před-
nášce „Jeden den na oběžné dráze“. 

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masary-
kovo nám. 55.

8. 12.  18.00 
SCIENCE CAFÉ - Čeští přírodo-

vědci v říši Inků, Dr. Klimeš
Přijďte si poslechnout poutavé 

vyprávění a zhlédnout fotky z krásné 
přírody v Peru. 

Malovaný sál kavárny Muzeum. 

15. 12.  17.00 
VÁNOČNÍ BESEDA s Mgr. Fran-

tiškem Tichým, farářem Náboženské 
obce Církve československé husitské 
v Jihlavě. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58.

16. 12.  18.00 
Cestovatelské promítání: ETIO-

PIE
Vstup zdarma.
V posluchárně P3 Vysoké školy 

polytechnické Jihlava, Tolstého 16.

Ostatní 

4. – 6. 12.   
PEKLO V JIHLAVSKÉM POD-

ZEMÍ
Rezervovat je možné 30 vstupe-

nek na určitou prohlídku, zbylých 
15 vstupenek bude volně v prodeji v 
pokladně, která bude otevřena v pátek 
od 14 hod. do 20.00, v sobotu od 9.00 
do 19.00 a v neděli od 9.00 do 18.00 
hodin.

Maximální počet na prohlídku je 
45 osob (30 v rezervačním systému 
a 15 na místě). Rezervační systém na 
www.jihlava.cz.

Platba vstupenek na pokladně u 
vstupu do jihlavského podzemí, ul. 
Hluboká.

Pátek 4.12. od 16 do 20 hodin po 
půlhodině

sobota 5.12. 10.00, 10.30, 11.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00

neděle 6.12. 10.00, 10.30, 11.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00

Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 80 Kč. 
Jihlavské podzemí, Hluboká 1.

5. 12.  16.00 
Charitativní aukce - ZE MĚ, z 

ŽENY: 
kavárna Muzeum 
V pořadí již IV. ročník charitativ-

ní prodejní akce. Prodejem Vašich 
výrobků, poukázek a nalezených 
pokladů bude podpořen letos nově 
projekt Dobrý anděl a pomůžete tak 
konkrétní rodině překlenout fi nanční 
tíseň, do které se rodiny po propuk-
nutí závažného onemocnění dítěte 
dostávají. Přijďte se zúčastnit jako 
prodejci vlastních výrobků, nebo 
využít tuto akci jako možnost náku-
pu nejrůznějších vánočních dárků. 
Vánoční svátky by měly být tak tro-
chu o zastavení shonu, zamyšlení se a 
pomoci druhým, nemyslíte?

6. 12.  14.00 
VÁNOČNÍ MUZICÍROVÁNÍ S 

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

28.

6. 12.  15.00 
S Jihlavskými listy za pohádkou – 

VÁNOČNÍČEK
Brněnské divadlo Paravánek zahra-

je vánoční pohádku o čertovi Hudra-
bovi, ze kterého se stane po čertech 
šikovný kluk. Ve druhé části před-
stavení se diváci dozví pohádkovou 
formou o historii Vánoc a o narození 
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Ježíška, a mohou sami vytvořit živý 
Betlém a zazpívat si některou ze zná-
mých koled.

Vstupné: 60 Kč, rezervace vstupe-
nek tel. 732 506 053.

Pořadatel akce: Parolaart, s.r.o., 
www.parolaart.cz. Partneři akce: Jih-
lavské listy, statutární město Jihlava

Kino Dukla, Jana Masaryka 20, Vel-
ký sál Reform.

9. 12.  18.00 
DOBROCH 2015
Ocenění nejlepších dobrovolníků. 
Aula Vysoké školy polytechnické 

Jihlava, Tolstého 16.

9. 12.  16.00 
KŘEST KNIHY I domy umírají 

vstoje II – autogramiáda Ladislava 
Vilímka 

Každý, kdo si zakoupí knihu, obdrží 
poukázku na 1 malé pivo nebo 1 
dcl vína nebo 1 kávu v Café Gustav 
Mahler (platná pouze 9. 12. 2015).

Dům Gustava Mahlera a Café Gus-
tav Mahler, Znojemská 4.

10. 12. 9.30 
BAREVNÉ VÁNOCE S KRA JEM 

VYSOČINA
Přijďte si vybrat vánoční dárek pro 

své blízké, ochutnat vánoční cukroví a 
nasát atmosféru Vánoc.

Ukázky netradičního zdobení 
vánočních stromků a výroba vánoč-
ních ozdob,ukázky výroby vánočních 
dekorací, balení vánočních dárků, 
ukázka pečení a ochutnávka vánoční-
ho cukroví, ukázka sváteční vánoční 
tabule - zdobení vánočního stolu, pro-
dej vánočních dárků vyrobených stu-
denty a klienty příspěvkových organi-
zací Kraje Vysočina. Vstup zdarma.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižko-
va 57, budova B.

24. 12.  22.00 
ŠTĚDROVEČERNÍ VĚŽ
věž kostela sv. Jakuba.

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

nout staré vánoční zvyky. 
Parkán u Brány Matky Boží.

26. 12.  18.00  
„DĚLÁM KINO“ v Salott u – Fíz-

lové hajzlové: kavárna Da Salott o. 
Spojili jsme příjemné (kino) s vyni-
kajícím (naše káva). Počínaje listo-
padem jsme rozjeli sérii fi lmových 
večerů v Salott u a jednou za měsíc 
Vám nabídneme fi lm ke zhlédnutí. 
Tentokrát to bude scénář, který jed-
notlivé absurdní historky proplétá 
téměř tarantinovským způsobem. 
Marilyn Manson si ve fi lmu francouz-
ského režiséra a hudebníka Quenti-
na Dupieuxe (Mr. Oizo) zahraje roli 
emo teenagera!.

Sport

5. 12.  13.00 
MIKULÁŠSKÝ SPINNING
Přijďte si užít sportovní nadílku! 2 

hodiny jízdy, 2 energy zóny, 2 Spin-
ning® instruktoři. Občerstvení zajiš-
těno. 

Žižkova 13 - Globus, Jihlava.

5. 12.  17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC ZU-

BR PŘEROV                   
HC Dukla Jihlava, s. r. o. – 

2015/2016: 1. liga ČR
Horácký zimní stadion, Tolstého 23.

5. – 6. 12.   
ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR 

STARŠÍHO ŽACTVA
Plavecké závody. Prezentace v pátek 

od 17 do 20 hod., v sobotu od 7.30 do 
8 hod., závody v sobotu od 9 a od 16 
hod., v neděli od 9 hodin.

Bazén E. Rošického 6 v Jihlavě. 

6. 12.   
FC VYSOČINA JIHLAVA – FC 

FASTAV Zlín              
Pořádá: FC Vysočina Jihlava, a. s. – 

Synot liga 2015/2016.
Fotbalový stadion na ul. Jiráskova v 

Jihlavě.
Změna času i termínu vyhrazena 

(Tv přenosy zápasů).

9. 12.  17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

BENÁTKY NAD JIZEROU    
HC Dukla Jihlava, s. r. o. – 

2015/2016: 1. liga ČR
Horácký zimní stadion, Tolstého 23.

12. 12.  17.00 
BC VYSOČINA – BC KOLÍN
Pořádá: Basketbalový klub Jihlava: 

Liga U19
Sportovní hala nad bazénem na ul. 

E. Rošického 6.  

13. 12.  15.30 
BC VYSOČINA – KRÁLOVŠTÍ 

SOKOLI
Pořádá: Basketbalový klub Jihlava: 

1. liga mužů.
Sportovní hala nad bazénem na ul. 

E. Rošického 6.  

16. 12.  17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC SLA-

VIA PRA HA
Pořádá. HC Dukla Jihlava, s. r. o. – 

2015/2016: 1. liga ČR
Horácký zimní stadion, Tolstého 23.

20. 12.  10.00 
BC VYSOČINA – TESLA PAR-

DUBICE
Pořádá: Basketbalový klub Jihlava: 

Liga U17. Sportovní hala nad bazé-
nem na ul. E. Rošického 6.  

26. 12.  8.30 
VÁNOČNÍ TURNAJ – Memori-

ál Standy Matouška Turnaj v malé 
kopané. 

Pořádá: Malá kopaná Jihlava.                         
Sportovní hala SK Jihlava, Okružní 2.

24. 12.  10.00 
VÁNOČNÍ SPINNING
Vstup: pro členy klubu zdarma 

/ hosté 145,- Kč včetně parní sau-
ny. Přijďte si užít čekání na Ježíš-
ka a šlápněte s námi do pedálu! 90 
minut jízdy a Spinning® instruk-
torka Kačkač Katka Chaloupková. 
doubleDRIVE club fitness, Žižkova 
13 - Globus.

30. 12.  17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – SK 

HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
HC Dukla Jihlava, s. r. o. – 

2015/2016: 1. liga ČR
Horácký zimní stadion, Tolstého 23.

31. 12.  11.00 
SILVESTROVSKÝ BĚH
Pořadatel: Běžec Vysočiny o. s., 

www.bezecvysociny.cz.
Spolupráce: HC Dukla Jihlava a 

Městská policie. Okruh 1450 m vede-
ný prostory stadionu, Smetanovými 
sady a přilehlými ulicemi.

Horácký zimní stadion, Tolstého 23, 
hromadný start v 11 hodin.
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Výběr z novinek z fondu Městské 
knihovny Jihlava na prosinec 2015
Beletrie

Adler-Olsen, Jussi, 1950- Nesmírný
Al Galidi, 1971- Autista a poštovní holub
Benková, Jana, 1970- Malinový sen
Birkefeld, Richard, 1951- Berlínská past
Brooks, Kevin, 1959- Zápisky z bunkru
Clarkson, Jeremy, 1960- Ďábelská jízda
Černá, Jaroslava, 1959- Eliška Přemyslovna. Matka Otce vlasti
Daňhelová, Ivana, 1964- Hořké prázdniny
Di Fulvio, Luca, 1957- Chlapec, který rozdával sny
Doerr, Anthony, 1973- Jsou světla, která nevidíme
Dvořák, Otomar, 1951- Vřeteno osudu
Ebert, Sabine, 1958- 1813. Válečný požár
Frýbort, Luděk, 1933- Pod znamením půlměsíce
Green, John, 1977- Sněží, sněží...
Hawkins, Paula, 1972- Dívka ve vlaku
Chadwick, Elizabeth, 1957- Letní královna
Javořická, Vlasta, 1890-1979 Tři sestry
Keleová-Vasilková, Táňa, 1964- Co to bude?
Krausová, Marie Lékařkou v Bangladéši
Moyes, Jojo, 1969- Dívka, již jsi tu zanechal
Murakami, Haruki, 1949- Muži, kteří nemají ženy
Nesbø, Jo, 1960- Půlnoční slunce.
Pikora, Vladimír, 1977- Zlatý poklad
Riley, Lucinda Levandulová zahrada

31. 12.  22.00 
SILVESTROVSKÝ SPINNING
Užijte si maximálně jízdu ze starého 

do nového roku s instruktory Spin-
ning® programu. Účastník jízdy si 
může přivést na akci svého partnera či 
partnerku, členy rodiny. Občerstvení 
a novoroční přípitek zajištěn. Rezer-
vace nutná na recepci fi tness klubu. 
Příspěvek na občerstvení: 310 Kč.

doubleDRIVE club fi tness, Žižkova 
13 - Globus.

Turistika

1. 1. 10.00 
HLEDÁME SKORCE VODNÍ-

HO
Tradiční ornitologická vycházka. 

Sraz v 10 hodin na mostě ve Starých 
Horách (restaurace Venuše). Dale-

kohledy s sebou. Vedou: Ing. Jaroslav 
Kněžíček (tel. 731 888 321), Pavel 
Hobza, Ivan Kunstmüller.

1. 1.  
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA 

ŠACBERK, 19. ročník 
Pořadatel KČT Tesla Jihlava
Novoroční čtyřlístek, přesun pěší, 

cyklo, lyže
Trasy: min. 5 km Start: z libovolné-

ho místa, cíl: Šacberk – Rudný, torzo 
rozhledny 14.00 – 15.00 hod.

Kontakt: Ing. Míla Bradová, Na 
Kopci 22, 586 01 Jihlava, tel. 736 754 
080, e-mail: mila_bradova@volny.cz.

Účastníci mohou přispět částkou 
od 20 Kč výše na podporu výstavby 
bezbariérových turistických tras pro 
vozíčkáře.

Změna programu vyhrazena!
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