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NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Vedení města Jihlavy zve na novoroční ohňostroj v podání jihlavského rodáka Leo Válka. Ohňostrůjce vypálí rachejtle v 17.30 hodin, 
ihned po novoroční zdravici primátorky města Karolíny Koubové. Ta bude, společně s dalšími zástupci města, od 17 hodin návštěvníkům na Masarykově náměstí 
zdarma nalévat teplý svařák a dětem čaj. Přijďte ochutnat!  Foto: Jakub Koumar

Vážení spoluobčané, 
milí Jihlavané,

nový rok je tady, 
a je na každém 
z nás, jak do něj 
vkročíme.

Člověk je scho-
pen v rukou 
udržet pouze 
přítomnost, která 
však bez cíle, plánu, nebo aspoň 
představě o budoucnosti prote-
če mezi prsty a stane se šedou 
minulostí. Ale pokud víte, jakým 
směrem jít a máte vizi do nového 
roku, tak máte základ budoucí-
ho úspěchu, a to už je důvodem 
k blahopřání.

A tak vám přeji mnoho štěstí 
a zdraví, abyste jednou mohli na 
rok 2019 vzpomínat rádi, v pest-
rých barvách a s úsměvem.
 Vaše primátorka  
 Karolína Koubová

Do roku 2023 by měla 
Jihlava mít novou multifunkč-
ní halu na místě stávajícího 
Horáckého zimního stadionu.

Po letech diskuzí a odkládání se 
zastupitelstvo rozhodlo vydat cestou 
výstavby nové multifunkční haly na 
stávajícím místě. 

Nový stadion bude stát kolem 750 
milionů korun a předcházet mu 
bude užší architektonická soutěž, 
jejíž vítěz zhotoví projektovou doku-
mentaci. 

Stavební stroje se na místo součas-
ného Horáckého zimního stadionu 
vydají v druhé polovině roku 2021, 
výstavba bude trvat dva roky.

„Dlouho odkládané rozhodnutí roz-
dělilo město na dva tábory, jeden chce 
výstavbu na zelené louce, druhý halu 
na stávajícím místě. 

Každý tábor má kus pravdy, ale není 
možné stavět haly dvě, a bylo třeba 

rozhodnout. Vedení města musí pro-
blém uchopit z nadhledu a podívat se 
na situaci z hlediska všech kritérií,“ 
sdělila primátorka města Karolína 
Koubová (Fórum Jihlava).

Kritérií pro rozhodnutí bylo něko-
lik, těmi s nejvyšší váhou pro hod-
nocení se stal čas, cena a dostupnost, 
důležitým bodem bylo také pokračo-
vání kvalitní výchovy mladých spor-
tovců. 

Dále muselo vedení města přihléd-
nout k možným rizikům nejen z hle-
diska výstavby, ale i budoucího pro-
vozování nové haly.

Čas a cena
„Výhodou stávající lokality je platný 

územní plán a současný zimní stadi-
on, který zakládá předpoklad k tomu, 
že i nová hala, s lepšími parametry ve 
vztahu ke svému okolí, bude na tomto 
místě povolena. 

Časově se tedy v ideální variantě 

pohybujeme v rozsahu čtyři a půl až 
pět a půl roku,“ doplnil radní města 
David Beke (ODS).

Výstavba na stávajícím místě je 
navíc z dlouhodobého hlediska eko-
nomicky výhodnější. 

„Město nemá od kraje ani od státu 
podepsán žádný příslib spolufinancová-
ní, a je tedy třeba počítat, že v nejhorším 
případě bude muset celou halu financo-
vat město samo,“ doplnila Koubová.

Samotná výstavba haly však bude 
paradoxně dražší, než by byla při 
variantě na zelené louce, a to zejmé-
na kvůli ztíženým podmínkám 
v zastavěné části města. 

Výstavba na místě současného sta-
dionu však bude pro město ekono-
micky výhodnější z hlediska budou-
cího provozu – Jihlava nebude muset 
financovat dvě haly, ale pouze jednu, 
navíc odpadá i nutnost rekonstrukce 
starého stadionu.

 (Pokračování na str. 3)

Nový stadion na původním místě
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Představitelé města chodí tradičně 
přát všem jubilantům, kteří oslavili 
100 let a výše. Paní Helena Kyralová, 
nejstarší obyvatelka města Jihlavy, 
slaví tento listopad 104. narozeniny 
a je první jubilantkou, kterou navští-
vil zástupce nového vedení města. 
Primátorka Karolína Koubová pře-
dala oslavenkyni kytici, dárkový koš 
a pamětní listinu, a popřála jí k jejím 
ojedinělým narozeninám.

Paní Kyralová zažila jako nemluv-
ně začátek první světové války, jako 
malá holčička vznik republiky, a 
jako pětadvacetiletá dívka okupaci 
nacistickým Německem. Viděla též 
na vlastní oči prvního českosloven-
ského prezidenta Tomáše Garrigua 
Masaryka, i jeho nástupce Edvarda 
Beneše.

Narodila se v Hradci Králové, ta-
tínek zde působil jako ředitel školy 
a maminka se starala o domácnost. 
Po vdavkách přesídlila na chalupu v 
Orlických horách, kde strávila větši-

nu svého života. Od důchodového 
věku se na zimu uchylovala k rodině 
do Jihlavy, ale od jara do podzimu 
žila až do svých devadesáti sedmi let 
ve své chalupě. Před sedmi lety však 
již rozšířila řady stálých jihlavských 
obyvatel.

Pro primátorku Karolínu Koubovou 
nebyl navštívený bytový dům nezná-
mým místem; jako dospívající v něm 
totiž vyrůstala. A to dokonce na stej-
ném patře, hned naproti bytu Kyralo-
vých, a s celou rodinou se dobře zná. 
Došlo tedy i na dotazy, které obvykle 
při podobných setkáních nepadají – 
jako například, jak se daří ostatním 
třem sestrám primátorky.

„Jsem ráda, že jako prvnímu jubi-
lantovi jsem mohla popřát právě paní 
Kyralové, její kondice v tomto věku je 
obdivuhodná, a já přeji jí i celé rodině 
zdraví a spokojenost. Bylo mi potěše-
ním, že jsem se s nimi setkala zrovna 
při této milé příležitosti,“ dodala pri-
mátorka Koubová. -zt-

Jihlava se poprvé v historii musí vy-
pořádat s kritickým nedostatkem vody. 
Vodní nádrž Hubenov, která město zá-
sobuje pitnou vodou, je v současné 
době pod polovinou maximální hladi-
ny. Vedení města proto vyzývá občany, 
aby vodu používali s rozmyslem.

„Je důležité si uvědomit, že voda není sa-
mozřejmost. Vyzývám občany města, aby 
hospodařili i s takzvanou šedou vodou, 
kterou v domácnosti máme například 
z mytí nádobí nebo ze sprchování. V zimě 
se samozřejmě nedá očekávat, že si ně-
kdo bude napouštět bazén, ale voda se dá 
v tomto ušetřit například při zalévání kvě-

tin nebo sprchování,“ vyjádřila se primá-
torka města Karolína Koubová.

Pokud se na jaře voda v Hubenov-
ské nádrži dostane na minimum, 
město se bude muset obrátit na al-
ternativní zdroje; jedním z nich jsou 
například pístovské vodárenské ryb-
níky, nebo nádrž u Nové Říše.

„Zmiňovaná nádrž u Nové Říše však 
také není ideálním řešením. Její při-
vaděč měří přes 30 kilometrů, a kvů-
li značnému stáří se musí voda ještě 
přečišťovat. Dalším záložním zdrojem 
může být například řeka Jihlava, kte-
rá se čistí přes soustavu vodárenských 

rybníků. Ale kdo chodí kolem řeky, tak 
ví, že její stav je kritický, a její voda by 
také musela projít dalším čištěním,“ 
uvedl náměstek primátorky pro ob-
last správy realit Jaromír Kalina.

Vše bude záležet na počasí. K úspo-
ře pitné vody však může přispět kaž-
dý při každodenních činnostech. 
Například si nenechávat při čištění 
zubů puštěnou vodu, zkrátit dobu 
sprchování, nebo snížit objem vody 
na spláchnutí toalety.

Tipy na úsporu pitné vody najdete 
na dalších stranách Novin jihlavské 
radnice. -ah-

Ulice Jiřího z Poděbrad zůstane 
neprůjezdná i přes zimní období. 
Práce jsou pozastaveny kvůli zjiště-
nému havarijnímu stavu vodovodu 
a kanalizace. Spojovací silnice mezi 
frekventovanými ulicemi Havlíčkova 
a Sokolovská se zprůjezdní až v květ-
nu.

„Na stole je několik variant řešení, a 
my se budeme snažit, aby bylo možné 
realizovat tu nejrychlejší, která umožní 
dokončení stavby a otevření ulice v ob-
dobí května 2019. Přes zimu zůstane 
ulice bohužel zakonzervovaná, budeme 
se však snažit, aby v této situaci byla 
zpřístupněna alespoň lidem, kteří tam 

bydlí,“ sdělil náměstek primátorky 
pro oblast dopravy Petr Laštovička.

Vedení města jedná s Vodárenskou 
akciovou společností, která spravuje 
zdejší vodohospodářskou infrastruk-
turu. „Ze strany Vodárenské akciové 
společnosti jsme zaznamenali vůli po-
sunout se dál a situaci urychleně řešit, 
což je pro mě potěšující. Uvědomuji si, 
že jsme tuto situaci zdědili po minulém 
vedení města, a tak se chci všem obyva-
telům ulice i uživatelům spojovací sil-
nice jménem minulého vedení za toho 
pochybení omluvit,“ sdělil náměstek 
primátorky pro správu majetku měs-
ta Jaromír Kalina. -tz-

Jihlava trpí nedostatkem vody

Primátorka popřála nejstarší 
občance ke 104. narozeninám

PRIMÁTORKA Karolína Koubová popřála nejstarší obyvatelce Jihlavy ke 104. 
narozeninám. Foto: archiv MMJ

Situace na ulici Jiřího 
z Poděbrad potrvá do května

28. 11. – 19. 1.
BOHUMIL KRÁTKÝ – Motýlí čas
Výstava děl telčského malíře, grafika 
a autora četných exlibris.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

Stálá miniexpozice
JAN KOBLASA
Výstava prezentuje realizaci parku a 
pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě 
a zároveň dává nahlédnout do nitra 
Koblasovy umělecké inspirace.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

Dopravní podnik města Jihlavy 
vyhlásil na konci minulého roku vý-
běrové řízení na pozici výkonného 
ředitele. Předpokladem pro vedení 
městské hromadné dopravy je vy-
sokoškolské vzdělání, osvědčení o 
odborné způsobilosti k provozování 
silniční dopravy, tři roky praxe v do-
pravě a pět let praxe v řídicí funkci. 
Mezi výhodami, které dopravní pod-
nik nabízí, je mimo služebního auto-
mobilu, telefonu a notebooku i spe-
ciální jízdenka v hodnotě 120 korun 
za rok.

„Mezi požadavky na nového ředitele 
dopravního podniku jsou i znalosti le-
gislativy, týkající se zejména zákona o 
silniční dopravě, drahách, nebo veřej-
ných službách v přepravě cestujících. 
Výhodou je samozřejmě praxe v pro-
vozování drah a drážní dopravy, nebo 
městské či regionální dopravy,“ sdělil 
náměstek pro oblast dopravy Petr 
Laštovička.

Více informací naleznete na strán-
kách Dopravního podniku města 
Jihlavy www.dpmj.cz v záložce Volná 
pracovní místa. -tz-

Dopravní podnik města hledá 
nového výkonného ředitele

VÝHODOU pro uchazeče na post výkonného ředitele Dopravního podniku je 
praxe v silníční a drážní dopravě. Foto: archiv MMJ
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Jihlava bude letos hostit 23. ročník 
setkání hornických měst a obcí na-
zvané Jihlavské Havíření 2019, které 
se uskuteční od 21. do 23. června. 

Naposledy se havíři sešli v Jihlavě 
při 13. ročníku v roce 2009. 

Loňské setkání proběhlo v So-
kolově, kde bývalý primátor města 
Rudolf Chloupek převzal „žezlo“ 
pořadatelství, světlo svaté Barbory, 

Do Jihlavy se letos sjedou 
hornická města a obce

putovní hornický prapor Sdružení 
hornických a hutnických spolků 
České republiky, švancarku a hornic-
ký flek.

„Setkání budeme chystat celou zimu. 
V Sokolově letos bylo přes 700 návštěv-
níků, my však čekáme ještě větší účast. 
Připravujeme změnu trasy průvodu 
i místo konání hlavního dění, takže 
diváci se mohou těšit na spoustu novi-
nek a překvapení,“ doplnil pořadatel 
pravidelných havířských průvodů 
v Jihlavě Milan Kolář. -tz-

DOCHÁZKOVÁ VZDÁLENOST. Vizualizace znázorňuje potencionální dostupnost obyvatel Jihlavy u dvou variant výstavby nového stadionu – na zelené louce u 
výpadovky na Pelhřimov by byl do 500 metrů dostupný 25 obyvatelům a do dvou kilometrů více než 12 tisícům obyvatelům. V centru města bude stadion dostupný do 
500 metrů více než tří tisícům obyvatelům a v oblasti do dvou kilometrů více než 30 tisícům.  Repro: archiv MMJ

Nový stadion na původním místě

„Stavba na zelené louce by navíc vyža-
dovala přivedení inženýrských sítí, do-
pravní napojení včetně městské hromad-
né dopravy, personální zajištění provozu 
hal na dvou vzdálených místech, provoz 
dvou strojoven chlazení, přejezdy rolby 
mezi stadiony, nebo samotnou rekon-
strukci stávajícího Horáckého zimního 
stadionu, kterou by bylo nutné do dvou 
let provést. 

Nebylo by odpovědné se pouštět do 
takto velkých finančních závazků,“ sdě-
lil Beke.

Dostupnost
Důležitým kritériem pro rozhodnu-

tí postavit nový stadion na místě toho 
stávajícího byla dostupnost pro oby-
vatele Jihlavy. 

Na ledě současného zimního stadio-
nu se za rok „probruslí“ celkem tři tisí-
ce hodin, nejčastěji je na něm mládež, 
veřejnost a jiné sportovní kluby, na-
příklad krasobruslařky a neprofesio-
nální sportovci. 

Časový podíl hokejového A-týmu 
Dukly je oproti ostatním aktivitám na 
stadionu podstatně menší.

„Stavíme stadion pro lidi, kteří na něj 
chodí, což jsou hlavně děti z města. 

Současný stadion nám dokázal, že nápor 
hokejových fanoušků při důležitém utká-
ní udrží, tak proč jej dělat hůře dostupný, 
když může stát blízko, a navíc centrum 
města zkulturnit,“ uvedla Koubová.

Doprava a parkování
Výhodou stávající lokality je mož-

nost kombinace různých druhů do-
pravy, a to jak městské hromadné 
dopravy, železnice, nebo veřejné 
autobusové dopravy, tak kol, taxi či 
aut. V lokalitě na stávajícím místě bu-
de vybudováno minimálně jedno par-
kovací podzemní podlaží, které by 
mělo zajistit dostatečné množství par-
kovacích míst při kombinaci různých 
způsobů dopravy.

Multifunkční aréna
Pro výstavbu nové multifunkční aré-

ny je připraven prostor o rozloze 7 500 
metrů čtverečních. Nová hala by měla 
pojmout minimálně pět tisíc fanoušků. 

Navíc bude využit každý prostor, 
včetně toho pod tribunou, v podzemí, 
i plochy kolem stadionu.

„Převedu-li to do příkladů, mohly by 
se v přízemí nové haly směrem do ulic a 
parku objevit obchody, restaurace, ka-
várny nebo další služby, jako třeba ka-
deřník, veřejné toalety a podobně. 

Prostě živé ulice plné lidí a míst, kam 
mohou zajít například rodiče, kteří če-
kají, až jejich děti dobruslí, nebo studenti 
sousední vysoké školy,“ uvedl Beke.

Tvář města a udržitelný rozvoj
Dokončením stavby nové multi-

funkční haly ale práce neskočí. 
Po výstavbě se otevírají nové mož-

nosti, jak celé okolí stadionu oživit a 
upravit nejen park Smetanovy sady, 
ale i okolní ulice Tolstého a Jiráskovu. 

„Obecně je trendem rozvoje města je-
jich zahušťování. 

Suburbanizace, tedy rozšiřování hra-
nic a výstavba nových objektů na hra-
nicích měst, navyšuje provozní rozpočet 
až o 40 procent, snižuje kvalitu života 
v centru města, a navíc neprospívá ži-
votnímu prostředí, mizí úrodná půda,“ 
vysvětlil náměstek primátorky pro ob-
last územního plánování Vít Zeman 
(Žijeme Jihlavou!). 

Rizika
S riziky je třeba počítat, aby se jim 

dalo předcházet. 
U varianty výstavby na stávajícím 

místě je většina rizik známých, a to ne-
jen kvůli předchozí zkušenosti s výstav-
bou malé haly, takzvaného „zimáčku“. 

Kromě rizik spojených se staveb-
ním povolením, nebo odkoupením 
sousední budovy s restaurací, je tím 
největším rizikem omezení sportovní 

činnosti některých uživatelů zimního 
stadionu.

„Proto chci ještě jednou všechny jih-
lavské sportovce ujistit, že město se po-
stará o to, aby minimálně jedna plocha 
byla po dobu výstavby v provozu. 

Buď se bude bruslit na malém zimáč-

ku, nebo má město v plánu odkoupit či 
pronajmout mobilní ledovou plochu. 

V průběhu příštího roku budou probí-
hat debaty nad rozsahem případného 
omezení tak, aby byl zachován kvalit-
ní sportovní rozvoj mládeže,“ dokončil 
Beke. -ah-

(Dokončení ze str. 1)

Šetření vodou se vyplatí... 
Nenechte protékat záchodový splachovač – připravujete se o tisíce 

litrů vody a stovky nebo dokonce tisíce korun ročně. Opravu splachovače 
neodkládejte, nevyplatí se to.  -tz-
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Bývalý středoškolský učitel 
byl jmenován náměstkem pri-
mátorky na ustavujícím zastu-
pitelstvu 2. listopadu. V gesci 
Petra Laštovičky je rozvoj měs-
ta, správa realit a doprava. Jeho 
resortů se dotýká například bu-
doucnost Horáckého zimního 
stadionu, Revitalizace Masa-
rykova náměstí, opravy komu-
nikací, nebo dlouholetý spor 
Jihlavy se Svazem vodovodu 
a kanalizací Jihlavsko. S novým 
rokem se může nové vedení 
pustit do realizace plánů, a po 
odpočinku při vánočních svát-
cích začít naplno pracovat pro 
krajskou Jihlavu.

Aneta Hrdličková ז

Jaký úkol vás čeká jako první po 
Novém roce?

Jako první si po svátcích chci roz-
myslet sérii kroků, které budeme 
muset udělat, abychom zajistili zvý-
šení počtu parkovacích míst ve měs-
tě. 

Ale ono se nedá přesně říct, co 
udělám jako první, protože práce na 
třech resortech toho obnáší opravdu 
hodně. Musím dotáhnout investič-
ní akce, které nám připravilo bývalé 
zastupitelstvo, čeká nás příprava vý-
stavby centrálního dopravního ter-
minálu, samozřejmě pracujeme na 
Horáckém zimním stadionu, nebo 
na vystoupení Jihlavy ze Svazu vodo-
vodů a kanalizací Jihlavsko. 

V té souvislosti musíme ještě řešit 
nastavení společnosti Jihlavské vo-
dovody a kanalizace jako budoucí-
ho provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury. A ještě uvidím, jaký 
kostlivec vyleze ze skříně během 
těch pár pracovních dnů mezi svátky, 
přes které si beru dovolenou.

Takže Vánoce neplánujete trávit 
v pracovním nasazení?

Neplánuji, budu odpočívat a snažit se 
na práci nemyslet. Podle mě není zdra-
vé, když člověk alespoň jednou, dvakrát 
za rok nevypne. A k tomu slouží svátky 
a období, které trávím s rodinou.

Na konci ledna vyprší 90 dní, 
které si koalice stanovila na vytvo-
ření programového prohlášení. Už 
jste se nějak posunuli v tvorbě plá-
nu na další čtyři roky? Máte cíle, 
které chcete prosadit?

O jednotlivých programových prio-
ritách se bavíme na pravidelných pora-
dách vedení, a sestavování programo-
vých priorit začne až v lednu. Už jsme 
však určili například pracovní týmy. Za 
mé resorty bych chtěl v programovém 
prohlášení prosadit například koncep-
ci Smart City v městské hromadné do-
pravě a v systému parkování. 

Pak budou v programovém prohlá-
šení velké věci, na kterých se napříč 
koalicí shodneme, například uznání 
vítěze architektonické soutěže na re-
vitalizaci Masarykova náměstí, a po-
kračování v dalších etapách tak, aby-
chom náměstí měli jednou hezké. 

Náměstek Petr Laštovička věří, že 
stavba nového stadionu Duklu neohrozí

NÁMĚSTEK primátorky Petr Laštovička, ODS. Foto: archiv MMJ

Samozřejmě bude v programovém 
prohlášení také velmi diskutovaný 
Horácký zimní stadion. A pak spous-
ta té drobné práce, se kterou za námi 
chodí občané města, například změ-
ny v systému parkování.

Jaká řešení navrhujete pro zvýše-
ní počtu parkovacích míst v Jihla-
vě?

Situace s parkovacími místy se 
nedá vyřešit za jedno volební ob-
dobí. Musí se zlepšovat průběžnou 
prací, a pokaždé, když stavíme nový 
objekt, se zamyslet nad dostatkem 
míst pro parkování v okolí a budo-
vat záchytná parkoviště, aby měla 
návaznost na městskou hromadnou 
dopravu. 

Pokud to budeme dělat dlouhodo-
bě a systematicky, tak nebudeme na-
vyšovat deficit parkovacích míst, kte-
rý vzniká dlouhým nicneděláním. 

S komplexním řešením v dlouho-
dobém horizontu budou souviset i 
nepopulární opatření pro mimojih-
lavské, například rozšiřování rezi-
dentních zón. Město potřebuje, aby 
se lidé, kteří do Jihlavy za prací dojíž-
dí, mohli do centra dostat městskou 
hromadnou dopravou.

 K tomu může pomoci i Veřejná 
doprava Vysočiny. Pokud se člověk 
z Třeště dostane na jeden cenově 
přijatelný lístek, který si koupí v au-
tobuse, i do trolejbusu, mohl by se 
rozhodnout nechat auto doma.

Další, často komentované téma, 
je budoucnost Horáckého zimní-
ho stadionu. Na prosincovém za-
stupitelstvu města se řešila mož-
nost postavit novou budovu na 
místě té stávající. Jak byste se k to-
muto řešení vyjádřil?

Je nutné říct, že ani varianta na ze-
lené louce, ani výstavba na místě 
stávajícího stadionu, nejsou ideál-
ním řešením. Za současné situace, 
kdy nás tlačí čas, a konec životnosti 
střechy se přibližuje, je však nutné 
vybrat racionální řešení, které bude 
pro město nejméně komplikované, a 
hlavně realistické. Výstavba na místě 
stávajícího stadionu je opravdu tou 

nejméně špatnou možností. Největ-
ší komplikací je dočasné uskrom-
nění se hokejových týmů, zejména 
A-týmu Dukly. Avšak zkušenosti 
z ostatních měst, například z Čes-
kých Budějovic, které dokonce pře-
žily i nečekanou povodeň, dokazují, 
že tým s dlouhodobou značkou po 
výluce nezanikne. 

Proto vůbec neberu jako relevantní 
argument, že Dukla, jeden z nejslav-
nějších týmů v republice, přestavbu 
nepřežije. Zároveň se musím ohradit 
proti opozičním, víceméně účelovým 
argumentům, že při výstavbě nové 
haly bychom se vyhnuli stěhování A 
týmu Dukly Jihlava. To prostě není 
pravda.

Jaká varianta by tedy byla tou 
ideální, kdyby byly peníze a čas?

Ideální by bylo, kdyby vznikla nová 
multifunkční krajská aréna na zelené 
ploše, a město mělo zároveň dosta-
tek prostředků na stamilionovou in-
vestici do starého stadionu. 

Provozovat novou arénu by ale 
musel kraj, a muselo by se o tom za-
čít jednat už před deseti lety. Teď je 
pozdě, a než by se toto podařilo zre-
alizovat, tak by nám stávající stadion 
spadl na hlavu. 

Bohužel se ale na tuto variantu 
upnula velká část fanoušků, a to po 
návštěvě tehdy ještě ministra financí 
Andreje Babiše. Ten Jihlavanům bě-
hem jedné rychlé návštěvy slíbil, že 
se postará, aby se tato varianta reali-
zovala. Přitom to byl obyčejný slib, 
bez jediného reálného základu. 

Peníze pro Jihlavu nikde připrave-
ny nejsou, a pokud ano, tak na pro-
jekt, který nejsme schopni vytvořit. A 
provozování nové multifunkční arény 
krajem Vysočina je teorie z říše snů.

Rekonstrukce střechy stadionu 
tedy neproběhne?

Dvě sezony nám střecha ještě vydrží. 
Během té doby musíme vyhodnotit 
architektonickou soutěž, vytvořit pro-
jektovou dokumentaci, a pak bourat 
a stavět. Musíme také najít provizorní 
řešení, kam během toho procesu umís-
tit mládež.

A jak tedy bude nový stadion vy-
padat?

Rád bych upozornil, že nechceme 
vybudovat nějakou provizorní lev-
nou „plechovku“. Cílem je zkultivo-
vat celé okolní prostředí ulic Dvo-
řákovy, Tolstého a Jiráskovy, a do 
tohoto prostoru zasadit objekt, který 
tam bude urbanisticky zapadat. 

Jednoduše řečeno, aby to cenné mís-
to v centru Jihlavy bylo hezké. Když 
jsem sledoval tuto situaci jako občan a 
fanoušek hokeje, tak jsem se rozhodo-
val srdcem, a to mi napovídalo, že by 
stadion měl stát na stávajícím místě. 

Hokej do centra města patří, a to 
nejenom historicky. Bylo by ško-
da stěhovat Duklu někam za město. 
Člověk se ale samozřejmě nesmí při 
rozhodování řídit iracionálními po-
city. Pro tuto variantu jsme se v rám-
ci vedení města rozhodli po opravdu 
důsledném a zodpovědném zhodno-
cení všech ostatních možností, včet-
ně vybudování nové haly na zelené 
louce, nebo výstavbě stadionu v šir-
ším centru, mimo stávající místo.

Ve vašich rukou je také pokračo-
vání revitalizace Masarykova ná-
městí. Jak byste komentoval vítěz-
ný návrh architektonické soutěže, 
která proběhla v minulém roce?

Líbily se mi všechny návrhy soutě-
že, protože každý přispívá nějakým 
způsobem ke zlepšení situace. Co 
mi však dělá vrásky na čele, je snaha 
všech návrhů zasahovat do podoby 
Prioru. 

To podle mne není reálné, protože 
se majitel obchodního domu cho-
vá tak, jak se musí chovat soukromý 
vlastník či podnikatel. Tedy tak, aby 
na tom neprodělal. Je velmi těžké se 
rozhodnout, co v této situaci dělat 
dál. 

Jestli se má město, vedle Horácké-
ho zimního stadionu, ještě zadlužit 
odkupem obchodního domu, nebo 
vytvořit projektovou dokumentaci 
modifikovanou na reálnou situaci, 
bez zásahů do Prioru a jeho zásobo-
vacích ramp.

Jako náměstek pro oblast sprá-
vy realit jste letos také vstoupil do 
vleklého boje města se Správou 
vodovodů a kanalizací Jihlavsko o 
vodohospodářskou infrastruktu-
ru. Jak na tento spor nahlížíte?

Tento spor je natolik komplikova-
ný, až jsem došel k názoru, že bych 
si měl pořídit vlastního právníka 
(smích). 

Je velmi nepříjemné stavět svá roz-
hodnutí na radách právníků, nicméně 
v tuto chvíli nutné. Protože z laického 
pohledu je těžké posoudit, zda cesta, 
kterou se město vydalo, je opravdu ta 
správná a vede k ideálnímu řešení.

Jistým vodítkem mi je, že město 
v řadě svých podání již vyhrálo, a další 
řízení jsou, podle očekávání, na dobré 
cestě. Nicméně právních nástrah je na 
cestě za provozováním vodohospo-
dářského majetku ještě mnoho. Mu-
síme být například velmi obezřetní, 
abychom neohrozili udržitelnost již 
realizovaných projektů pod dotacemi 
a nemuseli některé dotace vracet. 
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INTERNET

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

50 Mbit/s

25 Mbit/s
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4 Mbit/s
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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
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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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PŘEDÁNÍ CENY RADY MĚSTA. Před adventním koncertem v Gotickém sále jih-
lavské radnice byli za přínos městu oceněni Petr Píša, Jana Valentová a Zapsaný 
spolek Mokřady – ochrana a management. Foto: archiv MMJ 

ADVENTNÍ NEDĚLE. Vánočním stromem, který letos zdobí Masarykovo náměs-
tí, se stal jedenáct a půl metru vysoký smrk ztepilý ze Zimní ulice v Horním Koso-
vě. Primátorka města Karolína Koubová jej společně s výzdobou města rozsvítila 
při první adventní neděli 2. prosince.

Začátek Vánoc v Jihlavě doprovodil koncert zpěvačky Ewy Farne, na Masarykově 
náměstí vystoupil také Milan Řezníček s představením pro děti, nebo zpěvák, skla-
datel a hudebník Miloš Fiala. Mezi diváky byli i náměstci primátorky Petr Laštovič-
ka, Vít Zeman a Jaromír Kalina, společně s uvolněným radním Danielem Škarkou.
 Foto: archiv MMJ 

STRAŠIDELNÁ VÝSTAVA. Jihlavské podzemí ovládli o prvním prosincovém ví-
kendu pekelní čerti. Čtrnáctý ročník strašidelné výstavy v temných chodbách pod 
Masarykovým náměstím navštívilo během tří dnů přes tisíc odvážlivců.

 Foto: archiv MMJ 

MLHA, MRÁZ. Mrazivé počasí na konci minulého roku sice nebylo příjemné, a 
štípalo do kůže, pro šikovné fotografy však mohlo být příležitostí k jedinečné foto-
grafii. Takto zachytil v mlžném dni věže radnice a kostelů kolem Masarykova ná-
městí fotograf města Jihlavy Jakub Koumar z okna Hrádku v lesoparku Heulos.
 Foto: archiv MMJ

POHÁDKA A POUČENÍ. Do gotické síně jihlavské radnice si děti z jihlavských 
mateřských škol přišly poslechnout pohádku O víle Zuběnce. Jak si správně čistit 
zuby předvedly dětem v rámci praxe studentky ze Soukromé vyšší odborné školy 
sociální v Jihlavě. Foto: archiv MMJ

ŽIJÍ SPOLU DODNES. V gotické síni jihlavské radnice slavili zlatou svatbu man-
želé Pešoutovi. Svatebním dnem manželů Pešoutových byla sobota 14. prosince 
1968. O padesát let déle prožili, s celou rodinou, v gotické síni jihlavské radnice 
zlatou svatbu, a jejich oddávajícím se stal náměstek primátorky Petr Laštovička.
 Foto: archiv MMJ

Pekelní čerti ovládli jihlavské 
podzemí k radosti dětí

Primátorka rozsvítila vánoční 
strom na Masarykově náměstí

Rada města udělila své ceny Nevšední Jihlava ve fotografii

Vzali se v roce pražského jara

Pohádka s lékařskou prevencí
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Kouření cigaret a jejich škodlivost 
se propírá ze všech stran; o to méně 
se ale hovoří o negativních vlivech 
nedopalků, vajglů, špačků…

Odhaduje se, že ročně se na světě vy-
hodí 4,5 bilionu (4.500.000.000.000) 
nedopalků, které způsobují konta-
minaci životního prostředí. A právě 
kombinace jednotlivých částí nedo-
palku je kamenem úrazu. 

V přírodě se nedopalek rozkládá 
asi 15 let. Mikroskopické plastové 
částice ovšem v přírodě zůstávají. 
Toxické látky, obsažené ve filtru a 
tabákových zbytcích, tak přetrvávají 
v ekosystémech a způsobují konta-
minaci životního prostředí a hynutí 
vodních organismů. 

Do vodních ekosystémů se čas-
to dostávají přes kanalizaci, nebo 
vyhozením nedopalků přímo do 
vody.

Zcela zásadní je chování kuřáků, 
kteří své nedopalky často nepovažují 
za odpad a odhazují je prakticky lec-
kde. Ulice jsou zamořené nedopal-

ky. Odpad, který nám pomalu mizí z 
očí, ale celou řadu ekosystémů stále 
bolí.

Nejúčinnější strategií je předchá-
zení vzniku odpadu, plně v soula-
du s hierarchií nakládání s odpady. 
V praxi to znamená úplně přestat 
kouřit. Ne každý ale zvládne přestat 
kouřit, a proto je třeba se zaměřit i 
na další strategie nakládání s tímto 
odpadem. 

Jedním z takových způsobů je na-
hrazování klasických cigaret ručně 
baleným tabákem s použitím orga-
nických filtrů, které jsou v přírodě 
plně rozložitelné. Organický filtr 
(jako jiné filtry) obsahuje toxické 
látky, jako arsen nebo formaldehyd, 
které se při rozkladu můžou uvolnit 
do životního prostředí; jeho použi-
tím ale alespoň omezíte množství 
plastu, který se stal jedním z největ-
ších globálních problémů. -tz-

Svoz použitých vánočních stromků 
proběhne v termínech 5. a 12. led-
na 2019, plošně z celého území Jih-
lavy. Stromky zbavené všech ozdob 
(včetně háčků na zavěšení ozdob) 
odkládejte vedle kontejnerů na se-

parovaný odpad, mimo komunikace. 
Děkujeme.

Po termínu svozu je možné strom-
ky zdarma odevzdat ve sběrných 
dvorech, nebo na kompostárně 
v Henčově. -tz-

Naskládaný textil, nábytek, kober-
ce, televize, pneumatiky, nerozlo-
žené kartony, polystyren a další od-
pady, v poslední době můžete tento 
obrázek velmi často spatřit u kontej-
nerů v ulicích Hybrálecká a Romana 
Havelky. 

I přesto, že pracovníci Služeb měs-
ta Jihlavy jeden den kontejnerové 
stání uklidí, druhý den můžou začít 
znova. 

V Jihlavě jsou občanům k dispozici 
tři sběrné dvory, kde se odpady ode-
vzdávají bezplatně. Proč je tedy do-
tyčné osoby nevyužívají? Možná, že 
stále netuší, že tu nějaký sběrný dvůr 
je. Ovšem za to přišli na to, že když 
dají odpad ke kontejnerům, tak tato 
nadílka za pár dní zmizí.  

Úklid těchto skládek v kontejnero-
vých stáních není zdaleka levnou zá-
ležitostí, zvlášť pokud jsou zasypány 
odpady, podobně jako je to vidět na 
fotografiích. 

Proto, díky častému výskytu sklá-
dek za uplynulý měsíc, a tedy i vý-
dajů spojených s náklady na úklid, 
bude kontejnerové stání monitoro-
váno. 

Založením černé skládky se totiž 
dopouštíte porušení povinností sta-
novených obecně závaznou vyhláš-
kou, a takové jednání je přestupkem 
proti pořádku ve věcech územní sa-
mosprávy podle § 69 odst. 2 záko-
na č. 185/2001 Sb., o odpadech, za 
což hrozí pokuta až do výše 50.000 
Kč.

 
Zamyslete se. Ve své domácnosti 

byste taky vyhazovali odpad na zem 
místo do koše, a čekali, až to někdo 
přijde uklidit? Přemýšlejte nad tím, 

kam vyhazujete svůj odpad!
Pokud jste z Jihlavy, zbavte se raději 

odpadu legálním způsobem, a to:
1) odevzdáním odpadu v jednom 

ze tří sběrných dvorů, kde lze bez-
platně odevzdávat nebezpečné, ob-
jemné, biologicky rozložitelné odpa-
dy, využitelné složky komunálního 
odpadu – papír, plast, sklo, vyslouži-
lá elektrozařízení, kovy a jedlé tuky a 
oleje;

2) jedinou možností, jak se legál-
ně zbavit pneumatik, je jejich ode-
vzdání ve vybraných autoservisech 
a pneuservisech, bez vazby na nákup 
zboží či služeb. Převzetí pneumatik 
probíhá bezplatně a v rámci zpětné-
ho odběru, díky kolektivnímu sys-
tému ELTMA (seznam nejbližších 
míst na www.eltma.cz);

3) zpětný odběr elektrospotřebičů 
zajišťuje také samotný prodejce, pro 
elektro menších rozměrů lze využít i 
červených kontejnerů (seznam nej-
bližších míst na www.odpadyjihlavy.
cz sekce elektro);

4) textil odevzdávejte především 
do speciálních kontejnerů, čímž 
předcházíte vzniku odpadů, neboť 
slouží pro charitativní účely (seznam 
nejbližších míst na www.odpadyjih-
lavy.cz sekce textil). Odevzdáním 
textilu ve sběrném dvoře již nedáte 
odpadu druhou šanci, a putuje tak 
rovnou na skládku.

UPOZORNĚNÍ: Větší kusy elek-
trospotřebičů (televize, lednice 
apod.) odevzdávejte ve sběrných 
dvorech; a nikoliv vedle kontejnerů 
na elektro, dopouštíte se tak poru-
šení povinností stanovených obecně 
závaznou vyhláškou.  -tz-

Nedopalky „pálí“ Zemi…  
Típejte s rozumem

Doma také odhazujete nedopalky přímo na podlahu? Nedopalky jsou odpad. 
Chovejte se na veřejných místech tak, aby po vás nemusel někdo jiný uklízet!
 Foto: archiv MMJ

VÍKA odpadkových košů neslouží jako popelníky! Típnuté cigarety vyhazujte vý-
hradně do odpadkových košů. Foto: archiv MMJ

Po svátcích patří stromky  
ke kontejnerům

Skládka v kontejnerovém 
stání na ul. Romana Havelky

CO KDYBY tyto „skládky“ nikdo neuklízel? Zajisté by se našli občané, kteří by 
bez výčitek přihodili svůj odpad. Taky by tu byli ti, kteří by si stěžovali na čer-
nou skládku a na neprůchodnost ke kontejnerům. Když nám odpady zmizí z očí, 
zvesela a bezhlavě produkujeme další. Snažte se raději produkovat méně odpadu, 
nebo ještě líp, PŘEDCHÁZEJTE MU…. Foto: archiv MMJ

JÉ – ŽLUTÝ kontejner, na co asi slouží? No, vyhodím k němu koberec a televizi; no 
a co, že tam bude svinčík? Však on to někdo odveze. Foto: archiv MMJ

V lednu a únoru proběhne svoz 
bioodpadu pouze v termínech uve-
dených v tabulce. Od březnového 
termínu dále bude svoz probíhat 
standardním způsobem, tzn. 1× za 
14 dní, vždy v lichém týdnu. 

UPOZORŇUJEME, že v případě, 
kdy teplota vzduchu se pohybuje pod 
bodem mrazu, dochází k zmrznutí bi-
oodpadu a jeho  přimrznutí ke stěnám 
nádoby. Za takových podmínek není 
možné vyvézt obsah nádoby.  -tz-

14. 1. – 18. 1. 2019 11. 2. – 15. 2. 2019 11. 3. – 15. 3. 2019

Termíny svozu bioodpadu

Víte, že existuje firma Terra Cycle, která 

se zabývá recyklací nedopalků?
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Auto Vysočina

Děkujeme všem našim zákazníkům 
za spolupráci v roce 2018, 
přejeme příjemné prožití vánočních svátků 
a bezpečný vstup do roku 2019.
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ODS

ODS ANO 2011 

Žijeme Jihlavou!

Mgr.  
Petr Ryška

Ing.arch.  
David Beke

Ing.  
Miloslav Neckář

Bc.  
Eva Nováková

Představujeme zvolené členy 
městského zastupitelstva

Nově zvoleným zastupitelům jsme položili otázku číslo 3 v následujícím znění:
3. Který problém z této oblasti vás osobně nejvíc trápí?

1. Prosíme, krátce se představte. 
2. Které oblasti rozvoje Jihlavy se hodláte podrobněji věnovat při své práci městského zastupitele?
3. Kde by nové zastupitelstvo mělo zlepšit svoji práci oproti minulému období, a co pro to uděláte?

* 28.4.1967
� 1. Narodil se v Jihlavě, kde také 

v současnosti žije. Vystudoval Fakultu 
tělesné výchovy a sportu Karlovy Uni-
versity v Praze, obor tělesná výchova – 
geografie a specializaci trenér plavání. 
V současnosti pracuje jako učitel na 
Gymnáziu Jihlava, trenér v Jihlavském 
plaveckém klubu AXIS a jako předse-
da Českého svazu plaveckých sportů.

Jihlavským zastupitelem je od roku 
2018.

Do roku 2013 nebyl členem žádné 
politické strany. Od prosince 2013 je 
členem ODS.

� 2. Vzhledem k tomu, že jsem 
pověřeným zastupitelem pro oblast 

* 30. 8. 1980
� 1. Narodil se a žije v Jihlavě . Vy-

studoval České vysoké učení tech-
nické v Praze, Fakulta architektu-
ry, obor Architektura a urbanismus 
(2001– 2008), VUT Brno, Fakulta 
architektury (2000 – 2001, přestup).

Pracuje jako architekt a designér ve 
firmě Schrapnel, s.r.o., kde je společ-
níkem.

Do politiky vstoupil v roce 2014, 
kdy se stal zastupitelem města Jihla-
vy. Od roku 2014 do roku 2016 byl 
radním města, po rozpadu koalice 
ČSSD, ODS a KDU-ČSL byl z funk-
ce radního odvolán.

V letech 2010-2016 byl členem ko-
mise rady města Jihlava pro Územní 
plánování a strategický rozvoj. Ko-
mise byla v roce 2016 zrušena.

Byl členem představenstva společ-
nosti TENISCENTRUM JIHLAVA, 
a.s., (2012 – 2015) a členem předsta-
venstva společnosti Jihlavské vodovo-
dy a kanalizace, a.s., (2015 – 2016).

Stranická historie: Od roku 2006 je 
členem Občanské demokratické stra-

* 04. 05. 1962
� 1. Narodil se v Jihlavě, kde také žije. 

Vystudoval Technickou univerzitu Os-
trava. Je zakladatelem a jednatelem spo-
lečnosti NEST, spol. s r.o., zabývající se 
realizací staveb občanských, bytových, 
inženýrských, projektováním staveb a 
prodejem stavebního materiálu.

Po vytvoření nové koalice na jihlavské 
radnici se stal v listopadu 2016 radním 
města.

Jeho zájmové oblasti jsou územní plán 
a městské společnosti. Jeho koníčky 
jsou turistika a cestování.

Stranická historie: Před rokem 1989 
bezpartijní, od roku 2014 člen ANO 
2011. 

� 2. S ohledem na svoji profesi mám 
nejblíže k investiční výstavbě a územní-
mu plánování. Územní plán byl dlou-
hodobě zpracováván neprofesionálně 
a nekoncepčně, zrealizované objekty 
bydlení často sousedí s průmyslovými 
zónami. Rodinné domy v těchto čás-
tech Jihlavy pak neposkytují kvalitní 
bydlení pro občany. Stále chybí lokality 

� 1. Narodila jsem se v Kladně, a 
než jsem se před třemi lety přestěho-
vala do Jihlavy, žila jsem v Praze, Lon-
dýně, nebo Jeruzalémě. Vystudovala 
jsem sociologii a sociální politiku, 
mám za sebou i dva roky romistiky.

Přes různé pracovní zkušenosti v 
neziskovém i soukromém sektoru v 
ČR i v zahraničí jsem se dostala do 
sociálních služeb, kde jsem tři roky 
působila jako vedoucí Terénních 
programů SOVY pod Oblastní cha-
ritou Jihlava. Nyní pracuji ve společ-
nosti BOSCH. 

Ve svém volném čase se věnuji spo-
lupořádání různých společenských a 
kulturních akcí, nebo dobrovolným 
aktivitám, z nichž nejvýznamnější je 

Oblast sportu a tělovýchovy

Rozvoj města a investice Územní plánování a výstavba

Sociální oblast prioritou
sportu, je zřejmé, že oblastí, o kte-
rou se budu primárně zajímat a sta-
rat, je sport a tělovýchova. Je to dáno 
i mými celoživotními zkušenostmi 
a znalostmi v tomto oboru. S tou-
to oblastí je také spojeno školství a 
vzdělávání obecně. I těmto oblastem 
budu věnovat zvýšenou pozornost.

� 3. Hlavními problémy v oblasti 
sportu jsou zastaralá a nedostatečná 
sportovní infrastruktura a nedostatek 
vzdělaných a schopných trenérů, cviči-
telů a sportovních pedagogů. Tyto pro-
blémy nejsou pouze v Jihlavě, ale jsou to 
celostátní témata, se kterými se potýkají 
ve většině měst. Věřím, že se s nimi vy-
pořádáme v našem městě se ctí.

ny (ODS). Od roku 2017 je předse-
dou MS ODS Jihlava a členem Ob-
lastní rady ODS Jihlava.

� 2. Mou odborností je zejména 
rozvoj města, a s tím spojené investi-
ce do jeho infrastruktury, dále pak ur-
banismus a plánování, a v neposlední 
řadě také kvalita veřejného prostoru. 
Rád bych se zasadil o vznik „manuná-
lu veřejného prostoru“, který by sjed-
notil tvorbu veřejných prostor.

Jde o tváře ulic či veřejných prostran-
ství, a v detailu o sjednocení používa-
né dlažby na chodnících, laviček, košů, 
svítidel, ale jde například i o veřejnou 
zeleň. Trápí mne i podoba kontejne-
rových stání na tříděný odpad, která je 
třeba do města více integrovat (scho-
vat). Moji podporu bude mít i případný 
vznik pozice hlavního architekta města, 
který by měl intenzivněji dohlížet na 
podobu staveb a celků, které se v Jihlavě 
staví. Lhostejná mi není ani doprava, a 
to jak veřejná, tak individuální, a i tou se 
budu zabývat.

� 3. Více kontruktivních debat a 
méně vyčítání či osobního poštucho-
vání.

pro výstavbu individuálních rodinných 
domů, což má za následek, že mnoho 
rodáků z Jihlavy opouští Jihlavu, a svůj 
sen v podobě rodinného domku si plní 
v okolních obcích. Dopravní obslužnost 
Jihlavy rovněž není ideální. Tyto oblasti 
si rozhodně zaslouží velkou pozornost, 
aktuální stav rozhodně není stavem žá-
doucím, který je předpokladem spoko-
jenosti občanů města.

� 3. Největší problém vidím v těž-
kopádnosti současného systému stát-
ní správy v případě snahy zastupitele 
o prosazení změn k lepšímu. Bohužel 
zde neplatí osvědčené „just in time“ 
(právě včas).  Co se v soukromé firmě 
rozhodne během několika dnů, na to 
je potřeba ve státním sektoru půl roku 
až rok. Mnohdy však již po tak dlouhé 
době přestává být původní záměr ak-
tuální. Na druhou stranu jsem rád, že 
se za dva roky, kdy jsme byli v koalici, 
podařilo schválit po 10 letech dohadů 
tolik potřebný územní plán, zrealizova-
la se soutěž na podobu jihlavského ná-
městí, a je znám vítězný návrh. Uvítal 
bych, kdyby současná koalice převzala 
námi rozpracované akce a pokračovala 
na nich. Mojí snahou bude směřovat 
vývoj města ke spokojenosti maxi-
málního počtu obyvatel Jihlavy. Budu 
požadovat transparentnost veškerých 
předložených aktivit, jejich racionál-
nost a výhodnost pro město a jeho ob-
čany.

vaření a podávání teplého veganské-
ho jídla všem lidem bez rozdílu, ale 
zejména těm, kteří se nacházejí v tí-
živé situaci, nebo jsou bez přístřeší.

� 2. Mým hlavním zájmem je roz-
voj sociálního a dostupného bydlení, 
zvyšování dostupnosti, kvality a na-
bídky moderních sociálních služeb, 
zajištění bezpečnosti ve městě a pre-
vence kriminality. Tomu odpovídá 
i má nominace do pracovních sku-
pin, které se těmito tématy zabývají. 
Okrajově se věnuji i vzdělávání, kul-
tuře, rozvoji občanské společnosti ve 
městě a participaci obyvatel.

� 3. Podle mě je důležité zapojovat 
občany, být transparentní, inspirovat 
se příklady nejlepší praxe z jiných 
měst, a hlavně se nebát činit odváž-
ná rozhodnutí, která povedou k roz-
voji města, ku prospěchu všech jeho 
obyvatel. Zde souzním s Matoušem 
Brožkem, kandidátem za Pirátskou 
stranu, jehož předvolební heslo zně-
lo: „I město může být ambiciózní.“

OMLUVA: V minulém vydání jsme 
zaměnili odpovědi u zastupitele p. 
Neckáře. Nyní otiskujeme opravené, a 
čtenářům a p. Neckářovi se omlouváme 
– redakce.

V zoo uhynul oblíbený samec tu-
leně obecného Artos. Rodák ze švý-
carského Bernu se dožil 15ti let. Byl 
jedním z nejoblíbenějších zvířat 
jihlavské zoo.  -tz-

Uhynul tuleň
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Do nového roku
hodně zdraví, štěstí, lásky
přejí členové ODS Jihlava.

pf2019



 STRANA 12 Inzerce NJR - LEDEN 2019

Každým rokem stoupá ve světové 
poptávce potřeba profesí zaměře-
ných na IT technologie a strojíren-
ství. 

Není se čemu divit, profese 
vyžadující odbornou způsobilost 
jsou zlatým dolem ve světě poko-
řujícím nemožné, který se vyvíjí 
rychlostí blesku. 

Právě specializace bude za pár let 
zdrojem problémů na pracovním 
trhu, jelikož je čím dál tím méně 
fundovaných odborníků.

Rok 2022 bude opravdu kritic-
kým rokem, tentokrát však důvo-
dem nebude končící Mayský kalen-
dář či jiná spirituální záležitost. 

Je poměrně zřejmé, že fenomén 
stárnutí obyvatelstva se čím dál 
častěji dává do souvislosti s budou-
cím vývojem na trhu práce, který 
bude ovlivněn vysokým úbytkem 
produktivní složky obyvatelstva.

Zlomové období má podle pro-
gnóz nastat hlavně pro nově odpro-

mované absolventy, kteří budou 
pociťovat kvůli objemové přesyce-
nosti pracovního trhu markantní 
problémy s kontinuálním přecho-
dem do pracovního života. 

V tomto boji o pracovní pozici 
mají jasnou výhodu ti jednotlivci, 
kteří jisté pracovní zkušenosti zís-
kali už v průběhu studia. 

Není to až tak jednoduché, pro-
tože právě v České republice není 
zvykem kombinovat studijní život 
s tím pracovním kvůli nedostatku 
částečných úvazků. 

Problémové jsou i další zdroje 
budoucího využití pracovní síly: 
matky na mateřských dovolených a 
osoby staršího věku. 

U matek se absence částečných 
úvazků ukazuje nejvíc. Jen to zvý-
razňuje fakt, že mladé maminky 
kombinují pracovní povinnosti s 
těmi rodinnými jen velmi těžko.

 Další nelichotivá prognóza, jenž 

je nepřímou úměrou typická v pra-
covním světě je ta, že tak jak se 
budou zvyšovat pracovní nároky 
pro některá povolání, tak se budou 
v některých odvětvích pracovní 
mzdy snižovat.

Ne všechno v budoucnosti však 
směřuje k černým barvám. Speci-
alizace přinese i pozitivní zprávy, 
mezi preferované a hledané pozi-
ce budou patřit elektrikáři, svářeči, 
instalatéři či odborníci na obsluhu 
technologických strojů.

 V čem však spočívá problém 
nedostatku potřebného množství 
fundovaných odborníků v obo-
rech? Část této otázky by mohla 
padnout na vrub samotným střed-
ním odborným školám, které pro 
nedostatečný zájem musí rušit 
dané obory. 

Nenakoupí se potřebné vyba-
vení laboratoří či strojů, ale spíš 
počítače. Právě to může být důvo-
dem mezery na trhu, kterou bude 

v budoucnosti obrovský problém 
obsadit.

Český statistický úřad podle jis-
tých statistických vzorců sestavil 
hypotetický počet zaměstnaných 
osob v ČR. Za předpoklad mu 
sloužila úroveň zaměstnanosti jed-
notlivých států EU. 

Zjistil, že Česko se v současnosti 
vyznačuje poměrně vysokou úrov-
ní zaměstnaností,  způsobenou pře-
vážně zaměstnaností mužů ve věku 
30-49 roků (což je mimochodem 
nejvyšší zaměstnanost mužů v celé 
EU).

Demografický vývoj naznaču-
je nepopiratelnou skutečnost, že 
trh práce využívá osoby především 
v středně produktivním věku (a 
automaticky vylučuje vzpomenuté 
kategorie studentů, matek s dětmi 
a starší lidi). To však dlouho nepo-
trvá, protože Česko na evropské 
poměry čeká poměrně rychlé stár-
nutí obyvatelstva. -lm-

Pořízení slovenského dálničního poplatku za 
české koruny se prodraží. Letos už na Slovensku 
neexistuje dálniční známka. Dálnice se platí stejně 
jako třeba v Maďarsku pomocí elektronické regis-
trace. Platbu přes internet zvládnete za pár minut 
z domova a levněji.

Při cestě na Slovensko už letos nemusíte lepit na 
přední sklo auta dálniční známku. To ale nezna-
mená, že byste nemuseli vybrané úseky rychlost-
ních komunikací platit. Jen se to stejně jako třeba 
v Maďarsku děje elektronicky.

Zjistíte, že jste mohli ušetřit čas i peníze a na 
internetové stránce www.eznamka.sk zaplatit 
známku během pár minut platební kartou. Na 
mail přijde potvrzení, které nemusíte mít u sebe, 
ale pro klid duše to i odborníci z autoklubů dopo-
ručují.

Pokud slovenskou dálnici nezaplatíte, téměř jis-
tě vás zjistí stacionární kamerový systém a vymě-
ří vám automaticky pokutu. Ta je v současné době 
od cizinců včetně Čechů prakticky nevymahatel-
ná, ale pokud vás chytí auto s mobilním kamero-
vým systémem, může vás to stát až pět set eur.

Na Slovensku potěší malý rozdíl mezi cenou 
desetidenní (10 eur) a měsíční (14 eur) dálniční 
známky.

Ceny paliv na Slovensku jsou mírně vyšší než 
u nás.   U našich východních sousedů sice zrušili 
bodový systém, ale výrazně zvýšili pokuty zejmé-
na za těžší přestupky. Tankovat se vyplatí z Česku. 
Ceny benzinu i nafty jsou na Slovensku mírně vyš-
ší. Ani slovenským dálnicím se nevyhýbají opravy 
a omezení, ale je jich méně než v Česku a zdržení 
na nich bylo před sezonou minimální. -lm-

Možná podoba trhu práce počítá 
v budoucnosti s nedostatkem pracovníků

Slovenské dálnice plaťte předem 
přes internet, vyhnete se potížím

ILUSTRAČNÍ FOTO.  Foto: archiv



Stavíme, bydlíme... STRANA 13

Zima stále vzdoruje, a energie již 
levnější nebude. Vyplatí se tak pro 
mnoho domácností věnovat dostatek 
pozornosti uvažování o tom, jaký způ-
sob vytápění pro svůj dům zvolit. 

Je příjemným zjištěním, že existují 
možnosti, které jsou, kromě ekono-
mického hlediska, rovněž ekologic-
ké. Z jakých zdrojů tepelné energie je 
možno vybírat?

 Nejběžnějším zdrojem pro vytá-
pění je v našich zemích zemní plyn. 
Z dlouhodobého hlediska je na zem-
ní plyn pohlíženo jako na zdroj ener-
getické závislosti – dodávat surovinu 
z Ruska a Alžírska. Evropské zdroje 
plynu tvoří pouhá dvě procenta svě-
tových zásob. Tam, kde není zavede-
na plynofikace, mohou lidé používat 
plyn kapalný ze zásobníku. 

 Při spalování propanu, butanu, nebo 
jejich směsí nevzniká žádný pevný 
odpad ani saze. V případě, že se uživa-
tel bude chtít v budoucnu napojit k 
rozvodné síti, přestavba pro použití 
zemního plynu není nijak nákladná.

 Na ústupu jsou již tuhá paliva, jako 
je černé a hnědé uhlí nebo koks. Nao-
pak na vzestupu je dřevo. Pro životní 
prostředí je to plus. Při spalování dře-
va nevznikají téměř žádné emise SO2 
a obsah popelovin a dusíku je velmi 
nízký. Hodnoty CO2 jsou neutrální. 

Vytápění domu vyžaduje dobrý úsudek
Znamená to, že pro nárůst tuny dřev-
ní hmoty je spotřebováno právě tolik 
oxidu uhličitého, kolik je ho vypuště-
no při spalování stejného množství 
dřeva. Velikou předností dřevní hmo-
ty je fakt, že se jedná o tuzemský a 
obnovitelný zdroj energie.

 Dalším oblíbeným a pohodlným 
zdrojem vytápění je elektrická ener-
gie. S vytápěním pomocí elektrické 
energie rychle dosáhneme požado-
vaného výkonu, a stejně snadno se 
výkon reguluje. Jedná se o nejluxus-
nější, ale na druhou stranu také o nej-
dražší způsob vytápění. 

 Elektrická energie se jeví jako čis-
tá a nezávadná k životnímu prostředí, 

ale její výroba představuje pro příro-
du jednu z největších zátěží.  Nejvíce 
elektrické energie produkují jaderné 
elektrárny. Zde hrozí podobný pro-
blém, jako u zemního plynu. Tedy 
závislost na státech vlastnících zásoby 
uranu. 

 Největší naděje jsou vkládány do 
obnovitelných zdrojů. Jedná se o 
biomasu, bioplyn, tepelná čerpadla, 
tepelné solární kolektory, nebo napří-
klad větrné elektrárny. Zatím jen asi 
tři procenta energie jsou získávána z 
obnovitelných zdrojů, do roku 2020 
to má být ale 20 procent.

 Surovina pro výrobu biomasy 
pochází zejména z odpadů vzniklých 

v dřevozpracujícím a těžebním prů-
myslu, jedná se například o dřevěné 
peletky nebo brikety. Ze zemědělské 
činnosti je používána sláma z obilovin 
a olejnin, traviny či rákos. V budoucnu 
se slova ujmou rychlerostoucí a „ener-
getické“ plodiny, které jsou pěstovány 
přímo za účelem výroby biomasy.

 Tepelné čerpadlo dokáže využí-
vat tepelnou energii obsaženou ve 
vnějším prostředí (ve vodě, v půdě, 
ve vzduchu), čímž zvyšuje teplotu 
pracovního média. Je fascinující, že 
tepelné čerpadlo dokáže získat teplo 
i ze vzduchu chladného mínus dvacet 
stupňů Celsia a ohřát vodu na krás-
ných čtyřicet stupňů.  -lm-
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
osob  v ČR, z.s., a Jihlavský spolek ne-
slyšících, p.s., fungují v Jihlavě již přes 
70 let. 

Do domu na Úprkově ulici, kde spo-
lek sídlí, dochází přes 50 neslyšících 
různého věku. Většinou zde za pomoci 
tlumočníků debatují o aktuálních 
událostech, pořádají různé vzdělávací 
semináře, přednášky, nebo hrají šipky 
či společenské hry. V současné době 
je však kvůli nedoplatku na nájemném 
pobyt ve známých prostorách pro ne-
slyšící ohrožen.

„V minulosti jsme se scházeli v příze-
mí, kde byla například i televize. Tyto 
prostory ale byly několikrát vykradeny, 
zmizela i zmíněná televize, proto jsme 
se letos přesídlili do prvního patra. Zde 
již takové problémy nemáme, ale zvýšila 
se cena nájemného. S tím jsme nepočítali 
při stanovení rozpočtu na tento rok, který 
se vytvářel loni, a teď nám chybí přes 30 
tisíc korun doplatit na nájemném,“ vy-
světluje předseda spolku Dušan Šprla 
za pomoci tlumočnice znakového 

jazyka Evy Kantůrkové.
Zástupci spolku se proto rozhodli 

oslovit uvolněného radního města 
Daniela Škarku s žádostí o finanční po-
moc. Statutární město Jihlava již letos 
spolek podpořilo dotací 50 tisíc korun 
na nájem, a osmi tisíci na volnočasové 
aktivity, ale další navýšení podpory 
nebylo možné uskutečnit.

„Rozhodl jsem se proto spolek podpořit 
osobně, vkladem na jejich transparentní 
účet. Stejnou možnost mají i občané Jih-
lavy, aby pomohli spolku vyřešit mimo-
řádnou situaci a neslyšící mohli prostory 
dál využívat k setkávání,“ vyjádřil uvol-
něný radní města Daniel Škarka.

Jihlavský spolek neslyšících lze pod-
pořit libovolnou částkou, zaslanou 
na jejich transparentní účet s číslem 
1022045909/6100. „Jsme rádi, že se 
dá striktní hranice legislativy překročit 
alespoň tímto způsobem, pomocí Novin 
jihlavské radnice. Všem přispěvatelům 
předem děkujeme za jakoukoli zaslanou 
částku,“ poděkoval předseda spolku.
 -tz-

Jihlavský DIOD každoročně hostí 
konferenci Jihlava mluví o vzdělá-
vání, kterou od roku 2012 pořádá 
spolek Montessori Jihlava. Ke konci 
minulého roku divadelní sál zapl-
nilo téměř 200 diskutujících, kteří 
se věnovali tématu demokracie ve 
vzdělávání.

„Konference pro diskuzi o školství a 
vzdělávání vytváří vhodnou diskuzní 
platformu. Jihlava se tím stává sku-
tečným krajským městem, protože na 
konferenci jezdí pro poučení, inspiraci 
a sdílení zkušeností lidé z celého kraje, i 
republiky, což můžeme doložit širokým 
zájmem při proběhlých ročnících,“ sdě-
lila Lenka Mikletičová, jedna z orga-
nizátorek konference.

Během minulých ročníků mohli 
návštěvníci diskutovat například 
s Ondřejem Šteflem, zástupcem 
společnosti Scio, Ondřejem Hau-
senblasem z katedry české literatury 
pedagogické fakulty Univerzity Kar-

lovy, nebo Jaroslavem Duškem. „Vel-
kou radost máme i z toho, že osobnosti 
z oblasti vzdělávání se do Jihlavy rády 
vrací a oceňují, že je naše konference 
místem síťování a inspirace i pro ně,“ 
doplnila Mikletičová.

Vrcholem loňského ročníku byla 
živá beseda, kde děti ze základních a 
středních škol hovořily, kam až může 
zajít demokracie ve škole.  „Letos mě 
zaujala například myšlenka jednoho 
z dětí, které řeklo: Pravidla jsou na 
nic, lehce se poruší, a ještě jsem u toho 
jakože ‚IN‘, ‚rebel‘, ‚to je dobrý‘. Lepší 
je vzájemná dohoda, tu pak porušovat 
nechceme,“ doplnila Mikletičová.

Konference Jihlava mluví o vzdě-
lávání každoročně probíhá v sobotu 
před prvním listopadovým svátkem. 
Letos bude 9. listopadu a organizá-
torky uvažují o tom, že by hlavními 
tématy byly mediální gramotnost 
nebo práce s informacemi. -tz-

Podpořte neslyšící v Jihlavě! Debaty o vzdělávání se loni 
zúčastnilo téměř 200 lidí

KE KONCI minulého roku, na konferenci Jihlava mluví o vzdělávání, divadelní 
sál DIODu zaplnilo téměř 200 diskutujících, kteří se věnovali tématu demokracie 
ve vzdělávání. Foto: archiv MMJ

Ročně se ve světě vyprodukuje 
300 miliónů tun plastů, které tvoří 
až 85 % celkového množství odpadu 
v oceánech a mořích. Byly publiková-
ny odborné odhady, že pokud bude 
lidstvo produkovat stále stejné množ-
ství plastů, bude v oceánech a mořích 
v roce 2050 více plastů než ryb. Údaje 
zní děsivě, nicméně pro většinu Čechů 
jsou oceány daleko, mimo náš zorný 
úhel. 

Stejnou měrou však dochází i ke 
znečišťování půdy, sladkovodních 
vod a vzduchu. Jen to není tak zřetel-
né. Pomalu si začínáme zvykat, že po 
zorání pole na nás vykukují i rozdrce-
né barevné zbytky plastových lahví.  

Stává se každodenní realitou petka 
nebo plechovka od energeťáku elegant-
ně usazená v řece, či na hladině rybní-
ka. Poletující zbytky igelitových potra-
vinových sáčků celoročně zdobí naše 
stromy, nebo se jen tak „pro radost“ za 
větrného počasí honí po náměstí. 

Ten, kdo třídí plasty a snaží se 
nastoupit na jejich redukci už při 
nákupu, mi dá jistě za pravdu, že tato 
cesta není lehká. Osobně se snažím 
zbytečně nekupovat plastové obaly 
už téměř rok, a přesto máme v naší 
4členné domácnosti stále 1 × za 14 
dní plnou tašku plastů.  

Částečně je to způsobeno i pro-
stým faktem, že další členové naší 
domácnosti nejsou zcela v soula-
du s mojí bezodpadovou filosofií.  
Drobné úspěchy však začínám za-
znamenávat.  

Dcera nosí ve svém báglu plátěnou 

tašku na příležitostné nákupy. Syn 
v City Parku odmítl další igelitky 
s tím, že mu stačí jedna. A můj muž 
při posledním nákupu donesl po-
lovinu zeleniny v plastu a polovinu 
v textilních sáčcích.  

Ano, je to složité. Ale začít se musí. 
Problematiku odpadu neřeším jenom 

já a pár nadšenců na odboru životního 
prostředí. Problematiku nadměrné 
produkce plastů řeší celý svět, Evropa, 
Amerika, Asie, Austrálie i Afrika. V Aus-
trálii byl ve většině států zaveden zákaz 
vydávání tašek na jedno použití. 

V Keni šli ještě dál, uvedli v plat-
nost zatím nejtvrdší zákon: za vý-
robu, prodej i používání plastových 
sáčků hrozí pokuta ve výši 800 tisíc 
korun a až čtyři roky vězení.  

Prvním krokem k omezení produkce 
plastů je odmítnutí používání plastů 
určených k jednorázovému použití.  
Plastům na jedno použití, které se 
vyrobí za pět vteřin a používají se pět 
minut, pak trvá 500 let, než se rozloží. 

Jde především o barevné plastové 
láhve, kávové kelímky, víčka, tyčinky 
na míchání, plastová brčka, plastové 
příbory a jednorázové nádobí, či jed-
norázové plastové jídlonosiče. 

Co dodat na závěr? V případě, že 
jste si jako já položili otázku: no, a co 
s tím jako mám udělat já?, dovolím si 
navázat na podtitulek tohoto článku 
… když není nikdo jiný kromě nás, 
kdo to může dělat, tak to ten, který 
to udělat může, prostě udělat musí.

 Martina Gregorová,
 odbor životního prostředí

ODMÍTNĚTE POUŽÍVAT JEDNORÁZOVÉ PLASTOVÉ VÝROBKY.
HNED TEĎ!!! NIKDO JINÝ TO ZA NÁS UDĚLAT NEMŮŽE

Plasty nejsou jen v moři 

Není příliš pozdě, přestat používat jed-
norázové plasty? Snad není; ale musíme 
začít hned teď.  Foto: archiv MMJ

…voda má rozcuchané vlasy – Jihláv-
ka v červnu 2018 po Vysočina Festu.
 Foto: archiv MMJ

V polovině listopadu se přijeli po-
slanci z Výboru pro životní prostředí 
seznámit s odpadovým hospodářstvím 
města. Prezentaci pro pětičlennou 
delegaci připravili pracovníci z odbo-
ru životního prostředí v sídle Služeb 
města Jihlavy v Havlíčkově ulici. Mezi 
zúčastněnými byla také primátorka 
města Karolína Koubová a její náměst-
ci Jaromír Kalina a Vít Zeman.

„V oblasti odpadů se nyní nacházíme 
v důležitém období přípravy nového 
zákona o odpadech, který může velmi 
zásadním způsobem zasáhnout do 
fungování odpadového hospodářství 
obcí, proto je důležité, aby ti, kdo roz-
hodují, znali problémy praxe. Věřím 
tedy, že právě takové návštěvy, jako 
byla ta středeční, mohou pomoci při 

přípravě zákonů, které posunou od-
padové hospodářství na vyšší úroveň,“ 
vyjádřila se jedna z prezentujících, 
vedoucí jihlavského odboru životní-
ho prostředí Katarína Ruschková.

Mezi zúčastněnými poslanci byli 
Jaroslav Holík, Jan Zahradník, Fran-
tišek Elfmark, Jana Krutáková a Da-
vid Pražák. Setkání zprostředkovala 
tajemnice výboru Pavlína Kroupová.

„Jsem již 29 let členem zastupitelstva 
města České Budějovice a podílel jsem se 
svým hlasem na transformaci odpadové-
ho hospodářství. Musím říci, že přístup 
města Jihlavy mne velmi zaujal, zejména 
práce s občany. Našim cílem je předchá-
zení vzniku odpadů, a to se v Jihlavě daří 
zřejmě velmi dobře,“ vyjádřil poslanec 
Jan Zahradník.  -tz-

Poslanci se zajímali o odpady

MĚSTO prezentovalo odpadové hospodářství poslancům z Výboru pro životní 
prostředí. Foto: archiv MMJ
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Výuka fi nanční gramotnosti vtrh-
la do českých škol. Čtvrťáci a páťá-
ci v ní poznávají svět peněz. Mnozí 
poprvé slyší slova jako dluh či splát-
ka, nebo vidí, jak funguje banko-
mat. Projekt Abeceda peněz, který 
připravila Česká spořitelna, získal 
akreditaci Ministerstva školství. A 
jeho obliba mezi školami v celé zemi 
i na Vysočině se rychle šíří. Jen za 
poslední měsíc se výuky zúčastnilo 
na sto padesát dětí z regionu. 

Cílem Abecedy peněz je naučit děti 
správnému hospodaření s penězi. 
„Naší ambicí je zásadně zvýšit fi nanč-
ní gramotnost společnosti, a zejména 
mladé generace. A v ideálním přípa-
dě i prosadit fi nanční vzdělávání coby 
jeden z předmětů základního školství u 
nás,“ vysvětluje David Hubáček, kte-
rý je v České spořitelně zodpovědný 
za fi nanční vzdělávání. 

Správa peněz je totiž poměrně klí-
čovou dovedností. A dosud byly pro 
děti hlavním, a mnohdy jediným 
zdrojem informací rodiče. Ne vždy 
šlo ale o zdroj kvalitní. Dospělí Češi 
mají většinou laxní přístup k řízení 
rodinných fi nancí. A celá čtvrtina li-
dí v zemi žije od výplaty k výplatě. 

Do loňského pilotního ročníku 
Abecedy peněz se zapojilo přibližně 

110 tříd z celé ČR. Díky pozitivní-
mu ohlasu mezi učiteli i řediteli jich 
jen v prvním pololetí letošního škol-
ního roku bylo na 150. A přibývají 
stále další.

Podpis smlouvy 
dal dětem zabrat

Abeceda peněz ukazuje dětem svět 
fi nancí i souvislosti v něm, a hravou 
formou prohlubuje jejich vědomos-
ti týkající se hospodaření s penězi. V 
rámci několikaměsíčního programu 
se školáci učí plánovat své fi nance, 
a nové znalosti průběžně, za pomo-
ci odborných lektorů i svých učitelů, 
přenášejí rovnou do praxe. 

„Děti mají za úkol vybudovat vlast-
ní fi rmu. Navrhnout její logo, název, a 
hlavně sortiment. Takové zboží, které 
zvládnou samy, s přiměřenými nákla-
dy, vyrobit, a bude možné je prodat na 
veřejných jarmarcích, jež jsou vrcholem 
Abecedy peněz. Děti tedy neustále musí 
propočítávat cenu výrobku, kalkulovat 
se vstupními náklady i cenou vlastní 
práce, a pracovat na propagaci. To vše 
společně, po vzájemné diskuzi s ostat-
ními,“ popisuje David Hubáček. 

Každá třída může počítat se vstup-
ním kapitálem ve výši 3000 korun. 
Ten dostanou do České spořitelny 
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BOJÍTE SE VEJŠKY?
S NÁMI SE BÁT NEMUSÍTE!

Vyberte si techniku, 
ekonomiku, cestovní  
ruch, zdravotnictví 
nebo sociální práci.

Zahraniční stáže, 
individuální přístup  
i lepší uplatnění díky 
dlouhodobé praxi  
během studia. 
To je VŠPJ.

Přihlášky ke studiu přijímáme  
právě teď na www.vspj.cz

Přijďte na Den otevřených dveří  
30. ledna 2019

(individuální pohovory o možnostech studia
každé pondělí od 15:00 do 18:00)

PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Jsme moderní školou sledující vývoj technologií, trendů a trhu práce.
O naše žáky maximálně pečujeme...

Rádi vás přesvědčíme na našem
pondělním informačním odpoledni

Školáci z Vysočiny se učí zpracovávat 
kalkulace i správně číst smlouvy

formou půjčky, a už na něm čeká 
děti první střet s realitou. „Připravili 
jsme dětem k podpisu smlouvu s něko-
lika dodatky a poznámkami, psanými 
malým písmem pod čarou. Pro mnohé 
byl velký šok, když zjistily, že podepsa-
ly něco jiného, než měly v úmyslu,“ při-
bližuje David Hubáček.

Dojmy učitelů z Vysočiny
Během listopadu a počátku pro-

since  absolvovalo kurz na 150 dětí 
z Vysočiny. Na veřejných jarmarcích 
prodávaly hlavně vánoční dekorace, 
ozdobné zápichy, cukroví a drob-
né občerstvení. Možnost vyzkoušet 
si zcela nové věci většinu školáků 
naprosto pohltila.  -tz-

Tříleté učební obory

Dvouletý učební obor

čalouník  kuchař  truhlář  pečovatel-ka  zedník   
zámečník  cukrář  malíř a natěrač

Praktická škola dvouletá

SOŠ A SOU TŘEŠŤ
PRACOVIŠTĚ ČERNOVICE

www.uciliste-cernovice.cz  I  email: ou.prs.cernovice@iol.cz
tel.: 565 492 182  I  Mgr. Martina Kyrianová – mobil: 606 367 221

Mariánské náměstí 72 
394 94 Černovice

Nabízíme žákům a uchazečům vyučení těmto profesím:
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Přestože většina mladých lidí prah-
ne po studiu na vysoké škole, vyšší 
odborné školy mohou být vhodnou, 
mnohdy i vhodnější alternativou – 
studium je zde zaměřené na praxi a 
součástí jsou odborné stáže ve fir-
mách. 

Jak se liší studium na vysoké škole 
a vyšší odborné škole?

Samozřejmě záleží na oboru a ško-
le, kterou si vyberete – můžete nar-
azit jak na vysokou školu tak i na 
VOŠku, kde je studium spíše fraš-
kou, tak naopak na takovou, kde je 
výuka náročná a ve škole strávíte 
celý týden. Stejně je to i s kvalitou 
výuky, která se liší škola od školy – 
na mnohých VOŠkách učí stejní lidé 
jako na vysokých školách, či přímo 
odborníci z praxe. Důležité je tedy 
podívat se na reference k dané ško-
le. Pokud si vyberete prestižní školu 
s dobrou pověstí, jistě vás budoucí 
zaměstnavatelé po úspěšném ukon-
čení studia rádi upřednostní.

Studenti si vyšší odborné školy 
mnohdy vybírají kvůli oborům, kte-
ré vysoké školy nenabízejí, nebo se 
jejich studijní náplň na vysoké ško-
le liší. Co se týče dálkového studia, 
pak nabídka právě na VOŠkách bývá 
rozsáhlejší.

Další výhodou vyšších odborných 

škol je menší akademičnost – zatím-
co vysoké školy jsou zaměřeny spí-
še teoreticky a jen málokdy máte 
možnost si poznatky během studia 
vyzkoušet přímo v praxi (pokud si ji 
nezajistíte sami), na vyšších odbor-
ných školách bývá praxe běžnou 
součástí studia, což jistě oceníte při 
hledání budoucího zaměstnání.

Nevýhodou však je placení školné-
ho, které je povinné nejen na soukro-
mých školách (kde se ceny za semes-
tr pohybují mezi 15–30.000 Kč), ale 
i na těch státních (výše školného je v 
řádech stovek až tisíců korun). Mno-
hé školy však poskytují prospěchové 
nebo sociální stipendium.

Přijímací řízení většinou probíha-
jí v několika kolech – školy vypisují 
ještě druhé kolo přijímacího řízení 
na konci srpna a někdy i kolo třetí 
během září. Na vyšší odborné ško-
le získáte titul DiS. – diplomovaný 
specialista. Pokud se rozhodnete ve 
studiu pokračovat, mnohé vysoké 
školy vám pak umožní získání titulu 
Bc. za jeden či dva roky, jestliže již 
máte vyšší odbornou školu úspěšně 
za sebou.

Bližší informace dostanete na bez-
platné telefonní lince 800 100 570 
nebo naleznete na www.sokrates.
cz. -lm-

VOŠka může být 
alternativou studia

Soukromá střední škola
pedagogiky a sociálních 
služeb, s.r.o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň

Dálkové studium v oborech:
4 leté dálkové studium:

�
�
�

2 leté nástavbové studium:

�

2 leté zkrácené studium:

�

702 076 909

724 268 963

Zařízení pro další vzdělávání  
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:
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V zimních měsících řeší dopravní policisté na-
příč celým krajem velké množství dopravních ne-
hod, které souvisí s jízdou po komunikaci, která je 
pokrytá souvislou vrstvou sněhu, nebo v někte-
rých případech je značně zledovatělá. 

Řidiči si totiž často neuvědomují, že vozidlo, 
které řídí, se v zimě na silnici chová zcela jinak, 
než v ostatních ročních obdobích. Právě toto je je-
den z důvodů, proč k dopravním nehodám dochá-
zí. Samotný řidič někdy ani neví, jak se jeho vozi-
dlo na takovém povrchu může zachovat (např. při 
prudkém brzdění). 

Řidiči ve velkém množství případů nepřizpůsobí 
rychlost jízdy svým schopnostem, povětrnostním 
podmínkám, stavu a povaze vozovky, a na kluz-
kém povrchu komunikace dostanou smyk, který 
nezvládnou a s vozidlem havarují. 

Styl jízdy se v zimním a letním období velmi 
liší. V zimě musí řidiči počítat s horší přilnavos-
tí pneumatik, s větším nebezpečím smyku, a ne-
zvládnutím vozidla. 

Je důležité mít na paměti, že povinnost, aby ři-
diči měli automobil vybavený zimními pneumati-
kami, vyplývá přímo ze zákona, a není radno tuto 
skutečnost podceňovat, a to ani v případě, že vo-
zovka není zrovna pokrytá sněhem či námrazou.

Z hlediska zákona o provozu na pozemních ko-
munikacích jsou řidiči povinni mít vozidlo vy-

baveno zimními pneumatikami v době od 1. lis-
topadu do 31. března, a to tehdy, pokud se na 
komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led 
nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnost-
ním podmínkám předpokládat, že se na pozemní 
komunikaci během jízdy můžou tyto podmínky 
vyskytovat. 

Motorové vozidlo s maximální přípustnou 
hmotností do tři a půl tuny musí mít na všech ko-
lech zimní pneumatiky s hloubkou dezénu nejmé-
ně čtyři milimetry. 

Vozidlo s maximální hmotností převyšující tři a 
půl tuny musí mít zimní pneumatiky na všech ko-
lech hnacích náprav a hloubka dezénu pneumatik 
musí být v tomto případě minimálně šest milime-
trů.

Řidiči si ale často neuvědomují, že pouze použí-
vání zimních pneumatik k jízdě v zimním období 
nestačí. V tomto období je velice nutné dbát dal-
ších zásad bezpečné jízdy. Pojďme si proto někte-
ré z nich připomenout.

- Za jízdy po zasněžené nebo namrzlé komuni-
kaci prudce nebrzděte, nezatáčejte, nebo nezrych-
lujte. Všechny tyto manévry zvyšují nebezpečí 
smyku vozidla.

- Dodržujte větší odstup za vozidlem před vámi. 
Musíte počítat s tím, že brzdná dráha vozidla se 

na zledovatělém nebo sněhem pokrytém povrchu 
prodlužuje.

- Brzděte ještě před vjetím do zatáčky, dokud ještě 
jede vaše vozidlo v přímém směru. Zatáčku projíž-
dějte plynule, a nebrzděte v ní. Pokud už ale musíte 
v zatáčce brzdit, počínejte si obzvlášť opatrně.

- Ve vozidle s sebou vozte sněhové řetězy, a je-
jich nasazení si doma v klidu vyzkoušejte.

- Před jízdou si řádně očistěte skla automobilu. 
Za jízdy musíte mít rozhled do všech směrů jízdy.

- Důležitá je i příprava vozidla. Automobil zkon-
trolujte a doplňte zimní směsi do ostřikovačů. Své 
vozidlo mějte vždy v dobrém technickém stavu a 
pravidelně ho kontrolujte.

- Na svých cestách buďte opatrní a za všech 
okolností dbejte zásad bezpečné jízdy. Jedině tak 
můžete snížit riziko, že se stanete účastníky do-
pravní nehody, a vrátíte se zpět do bezpečí vašeho 
domova. Raději zvolte pomalejší styl jízdy, ať už 
jedete kamkoliv. V některých případech se nevy-
plácí zbytečně chvátat.

 nprap. Martin Hron
 KŘ policie Kraje Vysočina
 oddělení tisku a prevence

Pohotovostní služba zubních lékařů – leden 2019

Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

1. Út MUDr. Policarová Marie Masarykova 445, 588 56 Telč, 567 213 173

5. So Stomatologické centrum Jihlava Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 774 874 100

6. Ne MUDr. Pavlasová Alice Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 577

12. So MUDr. Petříková Marie Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 578

13. Ne MUDr. Vashchuk Palackého 37, Třešť, 567 234 450

19. So MUDr. Pejchalová Renata Palackého 1222/18, Jihlava, 721 970 188

20. Ne MUDr. Vashchuk Palackého 1334, Třešť, tel 567 210 820

26. So MUDr. Vashchuk Palackého 1334, Třešť, tel 567 210 820

27. Ne MUDr. Policarová Marie Masarykova 445, 588 56 Telč, 567 213 173

Pohotovostní služba zubních 

lékařů je zajišťována 

SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ 

ověřte na recepci Nemocnice Jihlava.

Vrchlického 59, 

586 33 Jihlava

tel. 567 157 211Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Operační strážník městské policie 
přijal v ranních hodinách oznáme-
ní na fyzické napadení pracovníka 
ochranky objektu City Park Jihlava. 
Na místo byla ihned vyslána hlídka 
městské policie. 

Po příjezdu k nakládací rampě 
v zadní části City Parku strážníci za-
drželi řidiče zásobovacího vozidla, 
který svým agresivním chováním 
způsobil pracovníku ochranky po-
ranění hlavy. Zraněné osobě strážní-
ci poskytli první pomoc. Na místo 
byla přivolána zdravotnická záchran-
ná služba, která si muže převzala do 
péče.

Nutrie před lékárnou
Strážníci odchytili nutrii. Krátce po 

půlnoci bylo na lince tísňového volá-

ní přijato oznámení na velikou kunu, 
nacházející se ve vestibulu před lé-
kárnou ve spodní části Masarykova 
náměstí. 

Při příjezdu hlídky na místo bylo 
zjištěno, že se jedná o nutrii. Násled-
ně byla odchycena, a na doporučení 
veterináře byla vypuštěna do řeky v 
lokalitě Helenín.

Při kontrolní činnosti začátkem 
měsíce zadrželi strážníci v ulici Ne-
rudova osobu celostátně hledanou 

PČR. Jednalo se o muže, který byl 
po prokázání totožnosti předán 
k dalšímu řešení. 

Na protialkoholní záchytnou stani-
ci bylo z důvodu ohrožování vlastní-
ho zdraví převezeno sedm podnapi-
lých osob. 

Nejvyšší zaznamenané množství 
alkoholu v krvi bylo 2,89 promile; 
jednalo se o ženu, která se v ranních 
hodinách domáhala vstupu do pro-
stor City Parku. 

Krádeže
V listopadu strážníci řešili pět 

oznámení na drobné krádeže. Ve 
dvou případech došlo k odcizení 
oblečení v City Parku. Ve třech pří-
padech došlo k odcizení potravin. 
Potraviny byly odcizeny v ulici Ko-

Policisté upozorňují řidiče, aby se 
soustředili v zimním období na jízdu

V listopadu zpracovala MP 2.124 událostí
menského, Romana Havelky a v ulici 
Matky Boží.

Strážníci zabezpečovali veřejný po-
řádek a bezpečnost silničního provo-
zu při tradičním příjezdu sv. Martina 
na bílém koni. Zvýšený dohled byl 
prováděn i při následném koncertu. 
Městská policie také zajišťovala bez-
pečnost účastníků lampionového 
průvodu a prováděla asistence při 
sportovních utkáních HC Dukla Jih-
lava a FC Vysočina.

Statistika
V listopadu zpracovala Městská po-

licie Jihlava celkem 2.124 událostí. 
Strážníci provedli 150 kontrol podá-
vání alkoholu mladistvým osobám, 
řešili 490 oznámení občanů, nebo je-
jich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vy-
hláškám a nařízením města bylo za-
znamenáno 456 přestupků, z tohoto 
počtu se 32 přestupků týkalo dodr-
žování pravidel stanovených vyhláš-
kou o volném pohybu psů a 22 pře-
stupků se týkalo dodržování zákazu 
konzumace alkoholických nápojů 
na vymezených veřejných prostran-
stvích. 

Do aplikace „hlášení závad“ stráž-
níci nahlásili 290 závad zjištěných 
při obchůzkové činnosti v ulicích 
města Jihlavy. 

Ve spolupráci s dopravním pod-
nikem strážníci provedli 67 kontrol 
černých pasažérů. 

Byly zjištěny tři dlouhodobě odsta-
vená vozidla, která strážníci vyhod-
notili jako vraky. 

Do psího útulku, jehož provozova-
telem je městská policie, bylo umís-
těno 14 odchycených psů.

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Stanislav Maštera
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Zastupitel za hnutí ANO 
a bývalý náměstek primátora 
odpovídá na dotazy ohledně 
současného fungování města.

V minulém volebním období jste 
byl náměstkem primátora, mimo 
jiné pro oblast správy realit, a sta-
ral se o budoucí podobu Horácké-
ho zimního stadionu. Jak nahlížíte 
na plány současného vedení města 
vybudovat nový stadion na místě 
toho stávajícího?

Na Horácký zimní stadion se musí-
me dívat ze dvou pohledů. Ten první 
je chátrající. Druhý pohled je pohled 
uživatelů a návštěvníků. Zde je nutné 
brát zřetel nejenom na „A“ tým, ale i 
na výchovu mládeže. 

Za mého působení se ve vedení 
města do budovy HZS, po letech 
pouhého hašení požárů, začalo 
konečně investovat. Stadion dnes 
splňuje požadavky extraligy, a inves-
tovalo se i do zázemí pro diváky.

Bohužel je dnes již jasné, že se sou-
časné vedení města rozhodlo udělat 
krok zpátky, a to až někam na úroveň 
roku 2006. Snaha zbourat stávající 
stadion a na jeho místě zbudovat 
nový, je sice z urbanistického hledis-
ka odůvodnitelná, ale z hlediska uži-
vatelů jde o faktickou popravu všech 
ledních sportů. 

Nikdo z dnešního vedení města 
neumí, a snad ani nechce odpovědět 
na otázky, kam přesuneme všech-
ny sportovce, a kdo tento přesun 

Zastupitel Popelka: Současné vedení 
se rozhodlo udělat krok zpátky

zaplatí. Dopad tohoto nešťastného 
rozhodnutí se bude sanovat několik 
desítek let.

Váš medailonek v minulém 
vydání Novin jihlavské radnice 
obsahuje výrok, že se chcete i na-
dále věnovat správě realit a obec-
ně vzhledu a fungování města. Jak 
by vaše spolupráce s městem měla 
vypadat v praxi?

I v této oblasti lze navazovat na 
kroky, které se povedly realizovat 
během uplynulých dvou let. Město 
dlouhá léta zanedbávalo investice do 

vlastního majetku, a ten tak logicky 
chátrá. 

Z mého popudu tak vznikl fond 
určený výhradně na údržbu majet-
ku města, jehož výše je vázána na 
hodnotu majetku, který město má. 
Z laického pohledu jde o takový 
„fond oprav“, který má každý bytový 
dům a z kterého financuje opravy 
a údržbu. Další mojí snahou, která 
ale stále ještě čeká na dokončení, je 
střediskové hospodaření s majetkem 
města. Dnes je situace taková, že 
v účetnictví města nelze dohledat 
konkrétní příjmy a výdaje spojené se 

správou jednotlivých domů. 
Rád bych také dohlédl na program 

regenerace městské památkové re-
zervace, a s ním spojené dotace. Při 
mém nástupu do funkce náměstka 
byl tento program naprosto v tros-
kách. Možná dotace byla tak malá, 
že se majitelům domů nevyplatilo o 
tyto prostředky žádat. Přitom stačilo 
zeptat se na příslušném ministerstvu, 
co dělá město špatně, napravit chyby, 
a rázem by bylo možné čerpat dotaci 
v takřka plné výši. V neposlední řadě 
si připisuji zásluhy za otevření dru-
hého návštěvnického okruhu v pod-
zemí a za vznik takzvané „skryté“ 
galerie. Tedy prostor, kde byla v létě 
zpřístupněna výstava historických 
fotografií Jihlavy.

Do oblasti správy městských 
realit patří i vodohospodářský 
majetek. Nyní jste v opozici, jaký 
bude váš postoj k řešení vleklého 
sporu o vodohospodářský majetek 
se Svazem vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko (SVAK)? Co říkáte na 
současné úspěchy města ve sporu 
se SVAKem? 

Na mém postoji k vodárenskému ma-
jetku se pochopitelně nic nemění. Hnu-
tí ANO vždy podporovalo jeho vydání 
a provozování pod křídly města. 

To, že se velice rychle blíží den, kdy 
Jihlava bude mít svůj majetek pevně 
v rukách, je z velké části zásluha 
právní kanceláře, která Jihlavu v tom-
to sporu zastupuje. Že jde o cestu 
správnou, potvrzují právě rozhodnu-
tí, která v poslední době přichází.

O to víc mne mrzí snaha některých 
členů dnešního vedení města hledat 
jiné cesty. V momentě, kdy je cíl na 
dohled, si vrcholový manažer ne-
může brát čas na rozmyšlenou, nebo 
vytvářet vlastní poradní týmy. Doba, 
kdy se o vodárenství v Jihlavě rozho-
dovalo na základě osobních pocitů 
a averzí, je snad dávno pryč. Nebo 
alespoň byla. -ah-

RADEK Popelka, zastupitel města za ANO 2011. Foto: archiv MMJ

Služby města Jihlavy (SMJ) po 
dohodě s organizátory jarmarku 
z magistrátu města Jihlavy zakoupily 
dostatečné množství vratných kelím-
ků s vánočními jihlavskými motivy. 

Tyto kelímky poskytneme do všech 
stánků s občerstvením v bednách o 
rozměrech 60 × 40 × 26 cm, s obsa-
hem 252 ks kelímků 0,3 l. Mohou se 
používat na teplé i studené nápoje 
v rámci Vánočního jarmarku v Jihla-
vě. 

Kelímky jsou vymyté, opatřené 
ryskami 0,1; 0,2 a 0,3 l. Kelímky 
budou poskytnuty prodejcům zdar-
ma, na základě podpisu předávacího 
protokolu s odpovědnou osobou ve 
stánku. 

Zálohu za kelímek budou prodejci 
vybírat ve výši 50,- Kč. Záloha je 
vratná při vrácení kelímku, pokud 
zákazník nepožaduje další nápoj. 

V případě, že další nápoj poža-
duje, pak po odevzdání špinavého 
kelímku obdrží nový čistý kelímek, 
již bez placení zálohy. Kelímky mo-
hou zákazníci vracet na libovolném 
stánku, bez ohledu na realizovaný 
nákup.  SMJ jsou  připravené prodej-
ce vybavit dostatečným množstvím 
kovových mincí, aby prodejci neměli 
problém s vracením záloh. 

Vratné kelímky byly v oběhu  
na Vánočním jarmarku

SLUŽBY města Jihlavy zakoupily 
dostatečné množství vratných kelímků 
s vánočními jihlavskými motivy.

 Foto: archiv MMJ

Průběžně budeme stahovat špinavé 
kelímky a dodávat zapečetěné bedny 
čistých kelímků, vždy proti podpisu 
odpovědné osoby. Na závěr jarmar-
ku, nebo při odjezdu trhovce dojde 
k vyúčtování kelímků a záloh. 

Je velmi pravděpodobné, že se do 
stánků nevrátí část kelímků; pak 
prodejce odevzdá zbylé čisté kelím-
ky, shromážděné použité kelímky a 
vybrané zálohy na kelímky. V přípa-

dě deficitu v počtu kelímků či záloh 
hradí tento rozdíl prodejce. 

Jedná se o zcela standardní proces, 
vyzkoušený na mnoha sportovních či 
kulturních akcích po celé republice, 
v zoologických zahradách, takže se není 
třeba bát, že bychom vytvářeli něco 
komplikovaného a nevýhodného.

Spolu s kelímky dostanou prodejci 
tištěné manuály a další materiály. Bu-
dou tam popsané vzory případů, kdy 
se záloha za kelímek nevrací. Jedná se 
například o jejich poškození, popsání, 
nesoulad s grafikou a podobně. 

Předpokládáme, že do začátku na-
skladníme na stánek 2 bedny, což je 
v přepočtu  504 kelímků. V průběhu 
dne jsme schopni dodat další, podle 
potřeby. Pro každý stánek připravíme 
minimálně 1.000,- Kč v mincích na 
vracení záloh, které jsme schopni tr-
hovcům vyměnit za papírové peníze, 
aby je mohli rozměnit návštěvníkům 
jarmarku

Příští rok chceme rozšířit sortiment 
kelímků s novou grafikou, a následně 
je budeme používat v letní sezóně 
ve Vodním ráji, i při různých akcích 
v amfiteátru letního kina.

P. S. Kelímků není nikdy dost!
 Martin Málek,
 tiskový mluvčí SMJ

Upozorňujeme původce odpadů, 
kteří v roce 2018 vyprodukovali 
nebo nakládali s více než 100 kg ne-
bezpečných odpadů, nebo s více než 
100 t ostatních odpadů, na povin-
nost zaslat v zákonném termínu do 
15. 2. 2019 pravdivé a úplné hlášení 
o druzích, množství odpadů a způso-
bech nakládání s nimi elektronicky 
v datovém standardu Ministerstva 
ŽP prostřednictvím Integrovaného 
systému plnění ohlašovacích povin-
ností v oblasti životního prostředí 
(ISPOP). 

Postup ohlašování je k dispozici 
na webových stránkách města. 

Bližší informace podá: 
Mgr. Bára Kolmanová 
tel.: 565 593 310
e-mail: bara.kolmanova@jihlava-city.cz.
 -tz-

Podnikatelé pozor, 
termín ohlašování 
odpadů se blíží!
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V Jihlavě se bude za pět let 
slavit stoleté výročí založení 
Horáckého fotoklubu Jihla-
va (HFJ). Tak dlouho se již 
setkávají fotografičtí nad-
šenci města, aby vzdávali 
hold tomuto médiu.

Horácký fotoklub Jihlava se popr-
vé schází v roce 1924, patří k zakla-
datelům Mapového okruhu Vyso-
čina.

Výraznější činnost Horáckého 
fotoklubu začíná v roce 1963, kdy 
fotoklub samostatnou výstavou 
představuje svoji tvorbu. 

Od té doby získával Horácký foto-
klub na věhlasnosti. Sdružovaly se 
do něj osobnosti, pro které bylo 
fotografování víc než koníčkem. 
Namátkou lze jmenovat Ivo Kasala, 
Josefa Klukana, Ivo Holase, Milana 
Horkého, Vladimíra Holuba, Josefa 
Dufka, Karla Řiháčka... 

Další impuls přichází v roce 1971, 
kdy fotoklub organizuje celostátní 

soutěž s názvem „Zelená životu“.
Konec totality po roce 1989 se 

na práci klubu paradoxně podepsal 
negativně. Někteří výborní fotogra-
fové začali pracovat profesionálně a 
na „amatérskou“ činnost neměli čas, 
další pak byli zahlceni nevídanými 
možnostmi ve všech oblastech živo-
ta, ti staří postupně umírají. Nastává 
výrazný útlum činnosti, neboť nemá 
kdo převzít štafetu vedení klubu. To 
se projevuje i ukončením pořádání 
soutěže Zelená životu. 

Fotoklub stagnuje až do roku 
1999, kdy původem Třebíčan Lubo-
mír Maštera a současný prezident 
HFJ pomocí inzerátu shromažďuje 
zájemce a znovu tak obnovuje čin-
nost klubu. 

„Do Jihlavy jsem se nastěhoval někdy 
v roce 1985, a když jsem navštívil teh-
dejší HFJ, úplně jsem se vyděsil,“ vzpo-

míná dnes s úsměvem Maštera. „V 
sále zuřivě diskutovala nad fotografie-
mi snad třicítka postarších a důstojně 
vypadajících mužů, a já vůbec nena-
šel odvahu svoje fotografie vyndat 
z desek,“ přiznává se.

Teprve po více než deseti letech  
znovu hledá kolegy, se kterými by 
pokračoval v historii fotoklubu. A 
dělá dobře, protože část „starého 
jádra“ se vrací a skvěle doplňuje mla-
dé nadšence, kteří se do klubu hlásí 
nově.

V současnosti fotoklub má asi 25 
aktivních členů, soutěží v Mapovém 
okruhu Vysočina, kde patří k nej-
lepším fotoklubům historie, a letos 
poprvé prezentuje svoji tvorbu v 
Tatranském mapovém okruhu. 

Do ní se zapojují prakticky všech-
ny významnější fotokluby v repub-
lice, a každoročně Jihlava na vyhod-
nocení a výstavě přivítá současnou 
amatérskou špičku. 

   
Družba s dalšími fotokluby

Fotoklub navštěvuje okolní měs-
ta, a začíná spolupráce s fotoklu-
by v Moravských Budějovicích a 
Znojmě. Brzy je fotoklub schopen 
představit vlastní tvorbu formou 
výstav v těchto městech, znovu se 
také zapojuje do tzv. mapových 
okruhů „Vysočina“, „Blatenská 
růže“, a nově i do mapového okru-

hu „Moravskoslezský mapový 
okruh“.

„Mapové okruhy jsou celostát-
ní soutěže českých fotoklubů, které 
si podle vlastních pravidel sestaví 
kolekci fotografií – mapu – a tu posí-
lají kolečkovým způsobem ostatním 
fotoklubům, které ji hodnotí body, a 
výsledky hodnocení zasílají pořada-
telskému fotoklubu. Po roce se soutěž 
vyhodnotí, předají se ceny a uspořá-
dá se výstava,“ řekl Maštera. Tento 
způsob je, podle jeho slov, nejob-
jektivnější metodou, jak hodnotit 
fotografie, a opravdu se na prvních 
místech umisťují jen ty nejlepší 
fotografie. 

Fotografické úspěchy  
se vrací do Jihlavy

Již v roce 2001 HFJ vítězí 
v mapovém okruhu „Vysočina“, a 

Maštera získává druhé místo v jed-
notlivcích; v dalších letech foto-
klub získává třetí a druhé místo 
v „Moravskoslezském mapovém 
okruhu“, a výrazněji se prosazují i 
další fotografové – Milan Horký, 
Vladimír Holub, Vlasta Böhmo-
vá, Ladislav Benesch, Petr Klukan, 
Viliam Mokrý, nebo z mladších 
členů Aleš Kolomazník. 

Mezi výraznou aktivitu fotoklubu 
patří tradičně červnový workshop,  
kterého se účastní po mnoho let stej-
ní zájemci z ČR a Slovenska, pro kte-
ré se stal pevným kalendářním  foto-
termínem. Díky aktivitám fotoklubu 
jsou fotografům k dispozici skuteč-
ně atraktivní modelky, a zdaleka již 
nejde jen o pracovní dílnu, s cílem 
naučit, jak fotografovat akt. „Zkušení 
i méně zkušení fotografové si zde mají 
možnost realizovat své vlastní projekty, 
které si připravují dopředu,“ vysvětlil 
Maštera.

   
Rok 2018 – na vlně úspěchů

Již 60 roků nepřetržitě za sebou 
soutěží fotokluby ČR v soutěži 

Mapový okruh Vyso-
činy, a letošní vyhod-
nocení se odehrálo 
ve Zruči nad Sáza-
vou.  

Horácký fotoklub 
Jihlava potvrdil svo-
ji kvalitu a skončil na 
třetím místě, za Bese-
dou Otrokovicemi a 
Fotostřediskem Hav-
líčkův Brod.

„Jsme rádi, že jsme 
mohli potvrdit vysokou 
kvalitu fotografů domá-
cího fotoklubu v sou-
těži, kterou naši před-
chůdci spoluzakládali, 
a kde za celých 60 roků 
Jihlava nikdy nechybě-
la,“ řekl prezident jih-
lavského fotoklubu 
Lubomír Maštera. 

V 60. ročníku sou-
těžilo celkem 18 foto-
klubů.

V soutěží jednotliv-
ců se nejlépe umís-
til z jihlavských foto-
grafů Karel Slimáček 
snímkem Ocelové 
město – na osmém 

místě, devátá skončila Vlasta 
Böhmová s fotografií Dívka v mod-
rém.

Letos se jihlavský fotoklub také 
poprvé přihlásil do prestižní inter-
netové soutěže – mapového okruhu 
TAMAPO 2018 (Tatranský mapo-
vý okruh) na Slovensku. 

Jako nováček mezinárodní soutěže 
skončil Horácký fotoklub na druhém 
místě, za Prešovským fotoklubem. 

Jihlavský Pavel Koumar snímkem 
3 + 2 obsadil krásné šesté místo 
v jednotlivcích, a do desítky se ještě 
probojoval osmý Leoš Tůma foto-
grafií Z dávných časů.

„Soutěžní kolekce všech jihlavských 
fotografií mohou zájemci vidět na 
výstavě od 7. listopadu 2018 ve výstav-
ních prostorách magistrátu. Dává-
me tak příležitost jihlavské veřejnosti 
posoudit kvalitu fotoklubu na vlastní 
oči,“ řekl Maštera. 

Více informací o činnosti Horácké-
ho fotoklubu Jihlava na webu fotoklu-
bu www.horackyfotoklub.cz.  -pm-

HFJ brzy oslaví stoleté výročí založení

V roce 1983 si někteří členové tehdejšího fotoklubu vyšlápli na Velký Špičák. 
Třetí zleva předseda klubu Josef Klukan.  Foto: archiv HFJ

roManTicKou fotografii vytvořil dlouholetý člen fotoklubu Leoš Tůma.
 Foto: archiv HFJ

KráLoVSKou disciplínu fotografie – akt – zastu-
puje ve fotoklubu prezident Lubomír Maštera.
 Foto: archiv HFJ
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Výročí 100 let od 
založení republiky osla-
vily stovky obcí na 
Vysočině. Řada z nich, 
v upomínce na vznik 
Československa, vysadi-
la český národní strom, 
lípu. 

Také Jihlavské listy se 
k oslavám výročí přida-
ly a „svou“ lípu vysadili 
v prostoru Velkého Heu-
losu v Jihlavě. Malou 
lipovou alej tvoří celkem 
11 lip, které zde vysadily 
různé instituce, firmy či 
neziskovky.  

„Doufám, že lípu čeká, 
stejně jako noviny, mno-
ho set let plodného živo-
ta,“ řekla Eva Krpálko-
vá, ředitelka Jihlavských 
listů, které mají oproti 
lípě náskok. V roce 2019 
totiž oslaví již 127 let. 
 -lm-

LÍPU ke 100. výročí 
vzniku republiky vysa-
dili na Velkém Heulose 
ředitelka Jihlavských lis-
tů Eva Krpálková a šéf-
redaktor novin Petr Klu-
kan. 
 Foto: Radka Sadecká 

Ke 100. výročí vzniku republiky  
vysadily Jihlavské listy lípu

� Proč se stala lípa národním stromem? Pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídný stín 

je symbolem ochrany, pomoci a lásky. Lidé věřili, že dokáže odehnat zlé duchy a svou 

energií zbavit člověka chmurných myšlenek. Oficiálně se stala národním stromem Slo-

vanů na Všeslovanském sjezdu v Praze roku 1848. Od té doby ji za svůj národní strom 

považují i Češi. -zt-

Český národní strom: lípa

Gospelové Vánoce zněly po sedmnácté
Tradiční vánoční koncert 

Gospelové Vánoce, který 
pořádají Jihlavské listy, roze-
zpíval plný chrám sv. Ignáce 
již po sedmnácté.

V letošním roce Jihlavské listy do Jih-
lavy pozvaly americký gospelový sou-
bor The Soulful Gospel Singers, pod 
vedením Justina Blaira. Výkon zpěvá-
ků a zpěvaček byl v průběhu koncertu 
odměňován bouřlivým potleskem. 

Justin Blair, který se v Jihlavě již 
před několika lety představil, pak 
rozpohyboval a rozezpíval všechny 
přítomné v chrámu. 

Koncert navštívila i paní Vilma, 
jihlavská rodačka, která dlouhou 
dobu pobývala v USA. „Přivezli sem 
ten svůj kostelní styl, a pak se tu cítili 
jako doma,“ zhodnotila vystoupení, 
které se jí velmi líbilo. V superlati-
vech o koncertě hovořili i další pří-
tomní. 

Zpestřením koncertu bylo nepláno-
vané poděkování souboru. To když 
jedna z divaček, paní Jitka Zámková 
z Malého Beranova, k pódiu přinesla 
upečený koláč ve tvaru srdce, který 
překvapenému sboru předala. 

Partnerem koncertu bylo statutární 
město Jihlava.  -pk- 

Justin Blair se svým souborem The Soulful Gospel Singers Jihlavu již jednou nav-
štívil. I tentokrát sklidil velké ovace.  Foto: Petr Klukan
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Šetření vodou se vyplatí... 
Sprcha místo vany – sprchování vyžaduje významně menší množství 

vody než koupání ve vaně. Po roce určitě potěší znatelně nižší účet za vodu 
i za energie. Zkraťte sprchování, teplá voda je sice příjemná, na samotné 
umytí ale ve skutečnosti potřebujete jen chvilku. A ještě ušetříte vodu i 
peníze. -tz-

Z právě opravované zastávky Jiřího 
z Poděbrad do centra města denně 
vyrazí v průměru 350 cestujících. 
Proto na Havlíčkově ulici do konce 
roku vznikne i protější, „staronová“ 
zastávka, ve směru na hlavní vlakové 
nádraží.

A proč „staronová“? Někteří oby-
vatelé okolních ulic si ještě mohou 
pamatovat zastávku, která byla do 
roku 1997 umístěna nevhodně o 
pár metrů níž, za viaduktem, v kři-
žovatce s ulicí U Skály. 
 Zdroj: facebook.com/mesto.jihlava

Z ofi ciálního facebooku Jihlavy

NA HAVLÍČKOVĚ ulici probíhá rekonstrukce zastávky MHD Foto: archiv MMJ

Reakce veřejnosti:
Dobrozlák Zlodobrák Jako jsem zastánce MHD, jelikož to k modernímu fun-

gujícímu městu patří. Ale takhle hustá síť zastávek, to nemají ani v Praze ne? :-D
Tady to je na pěkně blbým místě. Důchodci a děti bydlí všude, to bychom mohli 
mít zastávky i mezi Kosovem a Dolinou aspoň dvě nové. A po celých Březinkách 
aspoň čtyři další. Tohle je teda nesmysl. Já být řidič trolejbusu, tak tam na protest 
nezastavuji. :-D

Kateřina Klimentová Dobrý den,dle mého názoru je to velmi dobrý nápad.
Pokud nebydlite v okolí těchto dvou zastávek,tak chápu,ze se vám to zda jako bl-
bost.Ale bydlí tady mnoho důchodců i mladých lidi,kteří danou zastávku uvítají. 
Čekáme na ni poměrně dlouho.

Pete Vala Pojďme udělat zastávky každých sto metrů, bude z nás národ balíků. :-D

Tom Kocourek Dnes jsem tam jel kolem, v pracovní době asi 10-11 hodin? A 
prace vypadala presne jako na te fotografi i :-D

Napište nám…
Máte připomínku k současným událostem ve městě? Chcete veřejně 

vyjádřit svůj názor k aktuální situaci, radnici či obyvatelům něco vzkázat, 
poděkovat, postěžovat si? Napište nám. Příspěvky můžete posílat na adresu 
redakce@jihlava-city.cz. -ah-

Po více než ročním snažení se 
zoologům jihlavské zoo podařilo 
dopárovat samici aligátora čínského 
vhodným samcem. Šestiletý aligátor 
dorazil z japonské zoo v Shizuoka, 
kde byl chován. Vyklubal se v zá-
chranném centru pro čínské aligáto-
ry v Číně. 

Do ČR přiletěl v pátek 23. listopa-
du, poté putoval do Jihlavy. Mladý 
aligátor zvládl přibližně jednodenní 
cestu ve speciální transportní bedně 
zcela bez problémů. Při přesunu do 
expozice uvnitř tropického pavilo-
nu Zoo Jihlava byl samec změřen a 
byly mu odebrány vzorky z kloaky k 
bakteriologickému vyšetření. Nyní 
ho čeká minimálně třicetidenní ka-
ranténa.

„Se samicí, pocházející původně z 
nizozemského Emmenu, se samec 
setká nejdříve v dubnu příštího roku. 
Do té doby se budou seznamovat přes 
kontaktní bariéru, aby si případně ne-

mohli ublížit.” Vysvětluje ředitel Zoo 
Jihlava Jan Vašák.

„Sehnat čínského aligátora je extrém-
ně těžký úkol. Jde totiž o jednoho z nej-
vzácnějších zástupců řádu krokodýlů, 
kam kromě nich patří právě aligátoři, 
kajmani a gaviálové. Tím, že v sou-
časnosti máme pár aligátorů čínských, 
jsme však v našem snažení vlastně stále 
na začátku. Nejtěžším úkolem totiž 
bude snaha o jejich rozmnožení, což je 
stále oříšek i pro ty nejzkušenější cho-
vatele,” dodal Vašák.

Aligátoři čínští jsou, spolu se zná-
mějšími a většími aligátory severo-
americkými, jedním ze dvou druhů 
aligátorů. V Číně žijí v subtropickém 
pásmu, takže jsou relativně chladno-
milní, a ke svému rozmnožování do-
konce potřebují zimní odpočinek při 
teplotách kolem 12 – 15°C. Živí se 
bezobratlými živočichy, jakými jsou 
třeba korýši, dále rybami a dalšími 
drobnými obratlovci. -ah-

Nový samec aligátora 
čínského v jihlavské zoo

Šestiletý aligátor čínský  dorazil do jihlavské zoo z japonské zoo v Shizuoka.
 Foto: archiv MMJ

1948–2018: 70 let trolejbusů v Jihlavě 
Provoz trolejbusové dopravy byl v Jihlavě zahájen 
v prosinci 1948. V roce 2018 Dopravní podnik města 
Jihlavy oslavil 70 let od této události, a při té příleži-
tosti vydalo statutární město Jihlava publikaci, která 
popisuje vývoj drážní dopravy ve městě.
K vydání připravil: Karel Trojan 
Grafi cká úprava: Jana Petrůjová
Rok vydání: 2018
Cena: 50 Kč

Drobné nemovité památky
… a jiné architektonické zajímavosti města Jihlavy. 

Publikace mapuje drobné nemovité památky na úze-
mí Velké Jihlavy. Je rozdělena do 8 kapitol, a každá se 
věnuje konkrétnímu typu památek. V jednotlivých 
kapitolách jsou památky následně zpracovány do hesel 
v abecedním sledu podle uvedených katastrů.
Autoři: PhDr. Zdeněk Jaroš a Bc. Ondřej Stránský
Grafi cká úprava: Eva Bystrianská, Veronika Bracková
Rok vydání: 2017
Cena: 550 Kč

Patriot – Jihlava ve fotografi i Johanna Haupta
Johann Haupt – významný jihlavský fotograf a zakla-
datel pravidelných havířských průvodů. Katalog vyda-
ný statutárním městem Jihlava k výstavě Patriot - Jih-
lava ve fotografi i Johanna Haupta, která se uskutečnila 
v létě roku 2018 v podzemních prostorech jihlavské 
radnice.
Autoři textové části: Jana Petrůjová a Jakub Koumar

 Grafi cká úprava: Eva Bystrianská
 Fotografi e z fotoarchivu Muzea Vysočiny Jihlava
 Rok vydání: 2018
 Cena: 70 Kč

Trojice nových knih

ZAPLNĚNO DÁRKY. Turistické informační centrum bylo před Vánoci jedním 
ze sběrných míst charitativní akce Strom splněných přání. Jihlavští Ježíškové zapl-
nili dárky celou místnost, teď už je jenom předat dětem v Dětských domovech, aby 
dělaly radost dál.  Foto: archiv MMJ

Splněná přání na radnici
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Město získalo právo 
stavět a bořit domy
V jihlavském archivu je uložena 

vzácná královská listina, psaná latin-
sky na pergamenu a ověšená králov-
skou pečetí. Je datována 12. ledna 
1270 v Jihlavě. 

Král Přemysl Otakar II. v ní uděluje 
Jihlavským právo stavět domy podle 
potřeb města, a pobořit ty, jež by byly 
na škodu. 

Z našeho pohledu se jedná o první 
stavební městský řád v době růstu 
jednoho z největších tehdejších měst 
českého království. 

Přijetí krále  
Ferdinanda II.

Jihlava se stala významnou součástí 
dění ve střední Evropě 16. století dne 
31. ledna 1527. Ferdinand II., král 
český, byl uvítán slavnostně na hra-
nicích Čech a Moravy u řeky Jihlavy, 
kde složil slib do rukou českých stavů. 

Na počest této události byl u ka-
menného mostu roku 1565 postaven 

Kalendárium města Jihlavy
Zajímavé historické události z Jihlavy měsíce ledna

Sestavil Martin Laštovička z Historického kalendáře města Jihlavy od Františka Hoffmanna (Jihlava 1957) a z Inventáře sv. 1, Listiny (Městská správa Jihlava) – 
Okresní archiv v Jihlavě, František Hoffmann a Karel Křesadlo, 1971.

Na pOčeSt této události byl u ka-
menného mostu roku 1565 postaven 
památník – známý památník králov-
ské přísahy.  Foto: archiv MMJ

památník – známý památník králov-
ské přísahy, nyní prostorově devalvo-
vaný stavbou centra Robinson. 

Milost od císaře
Za více jak 100 let od královské pří-

sahy museli jihlavští naopak bojovat o 
přízeň svého císaře, protože na konci 
30leté války bez boje darovali nepří-
teli svoji městskou pevnost, která byla 
císařem velmi těžce dobývána. 

Císař jihlavským odpovídá 3. led-
na 1648, v listině napsané v Praze, 
následovně: „Jihlavským se jménem 
císařského majestátu na jejich supliku 
odpovídá, že budou opět vzati na mi-
lost, a že nebudou potrestáni jako ce-
lek, nýbrž jen jednotlivci, kteří se proti 
císařskému vojsku provinili.“ 

Císařovo řešení poválečné situace 
v Jihlavě bylo nadčasové a mohlo by 
být příkladem i pro novodobé politi-
ky…

Ptá se „o 106“. Zvědavost 
jediného tazatele stojí kolem 
40 tisíc korun měsíčně.

Téměř denně dostává jihlavský 
magistrát žádosti podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístu-
pu k informacím. Z letošních zatím 
168 žádostí jich bezmála 75 % podal 
jediný člověk. Jeho 124 žádostí ob-
sahuje celkem 246 dotazů. Všemi se 
úřad musí zabývat.

„Dotazy této osoby zaberou takřka 
celý úvazek jednoho pracovníka na 
právním oddělení, nespočet lidí na celém 
úřadu musí na přípravě spolupracovat. 
Odhadujeme, že vyřízení žádostí tohoto 
tazatele vyjde na 500 tisíc korun ročně,“ 
uvádí tajemník úřadu Evžen Zámek.

Ptá se, reakce ho ale nezajímají
Některé žádosti může úřad v soula-

du se zákonem částečně nebo zcela 
odmítnout. Jde například o dotazy 
na informace, které se nevztahují k 
působnosti organizace, na soukromí 
osob, na budoucí rozhodnutí, názo-
ry apod.

Pikantní je pak skutečnost, že 
žadatel si některé reakce úřadu ani 
nevyzvedne. „V letošním roce se to stalo 
nejméně v deseti případech zásilky s roz-
hodnutím o odmítnutí žádosti. Z toho 
usuzujeme, že žadateli nejde až tak o 
informace, ale o určitý šikanózní postup 
vůči městu či úřadu,“ říká tajemník.

Kdo viděl jako  
poslední první tramvaj

Zatímco běžně úřad sděluje napří-

klad podrobnosti z různých doku-
mentů, pilný tazatel požadoval třeba 
„jméno a příjmení úředníka, který 
viděl jako poslední první jihlavskou 
tramvaj“, zajímaly ho i „kopie veškeré 
korespondence se všemi přílohami, 
přijatá z Číny v souvislosti s partner-
skými vztahy města“, nebo „jména, 
příjmení a název redakce novinářů, 
kteří neměli zájem o účast na tiskové 
konferenci“.

Úřad dostal dotaz i na „spotřebu 
kávy v kg od počátku roku 2018 v 
kancelářích vedení města“, tentýž 
zvědavec se zajímal o „technický po-
pis služebního mobilu primátorky“ 
či „jmenovitý seznam úředníků, kteří 
se podepsali v garanční doložce, ale 
nevyznačili stanovisko DOPORU-
ČUJI / NEDOPORUČUJI, s uve-
dením, kolikrát tak učinili.“

Jestli neodpovíte dnes,  
budu vás žalovat 

Svoje si zažívají také pracovníci 
kanceláře primátora. Novináři do-
stali od tiskového mluvčího nabíd-
ku, aby si sami zvolili témata tiskové 
konference. V odpovědi přišel mimo 
jiné požadavek na „veškeré informa-
ce o činnosti představitelů města v 
souladu s Listinou základních práv a 
svobod“.

Nezřídka tazatel komunikuje až 
na hranici vydírání či vyhrožování. 
Jeden z dotazů v e-mailové schrán-
ce byl uzavřen sdělením, že pokud 
mluvčí nevyhoví požadavku do 24 
hodin, „pak zažaluji město Jihlava 
pro porušení práva na informace. 

Očekávám Vaše návrhy smírného 
řešení v průběhu dnešního dne.“

Úřad by přivítal obranu  
proti šikaně

Od úřadu i politického zastoupení 
města zní jednohlasně a jednoznač-
ně, že právo na informace nikdo 
nikomu neupírá, nicméně smysl do-
tazů a motivace tazatelů jsou někdy 
podivné.

„právo na informace je naprosto regu-
lérní, je to jeden z důležitých způsobů 
veřejné kontroly státních institucí. toto 
právo ale nemůže být nástrojem šikany, 
nebo prostě hračkou pro někoho, kdo se 
zneužitím práva dobře baví. Lidskou 
práci, čas a veřejné peníze, vynalože-
né na řešení těchto „fórků“, bychom 
rozhodně uměli využít smysluplněji,“ 
komentuje jihlavská primátorka Ka-
rolína Koubová s tím, že by pro obce 
uvítala větší pravomoc bránit se proti 
podobným šikanózním postupům.

Úřad má možnost žádat úhradu 
za mimořádně rozsáhlé vyhledání 
informací. Některé „chronické taza-
tele“ úhrada odradí. „Známe situaci, 
kdy odvolací orgán sdělil, že úřad si de 
facto může sám za to, že je vyhledání 
informací pracné, a že komplikovanost 
práce nemůže jít k tíži žadatele,“ po-
psal tajemník Evžen Zámek.

„Zaznamenali jsme aktivity zákono-
dárců, kteří by zákon rádi změnili tak, 
aby vyhověl svému poslání, zároveň 
by ale chránil instituce před šikanou. 
Konkrétní výsledky ale zatím nezná-
me,“ uzavírá primátorka Karolína 
Koubová.  -tz-

Tři čtvrtiny dotazů na magistrát 
podává jediný člověk Státní pozemkový úřad organizuje 

již od roku 2006 soutěž Žít krajinou, 
pořádanou též pod značkou Cena 
české krajiny. 

Cílem soutěže je ocenit kvalitně 
odvedenou spolupráci krajských 
pozemkových úřadů, projektantů, 
dodavatelů a místních samospráv. 

V letošním roce zahrnul úřad mezi 
výběr soutěžících projektů i jihlavský 
Soubor opatření Pančava. 

Statutární město Jihlava iniciovalo 
v katastrálním území Pančava kom-
plexní pozemkové úpravy, na jejichž 
základě zde Státní pozemkový úřad 
provedl sérii opatření vedoucích k 
větší stabilizaci území a zamezení 
vodní eroze. 

Realizovaná opatření jsou nyní v 
péči města Jihlavy. Cílem opatření 
bylo navýšit zadržování vody v kra-
jině, jako jejich součást byla v místě 
vybudována i nová vodní nádrž. 

„Jsem ráda, že realizovaný projekt 
nese své dobré ovoce. Všechna podobná 
opatření a jejich popularizace jsou dů-
ležitým krokem k tomu, aby se z kraji-
ny kolem nás nestala poušť,“ doplňuje 
vedoucí Odboru životního prostředí 
Katarína Ruschková.

Soutěž probíhá ve dvou katego-
riích. První je Zelená a dopravní 
infrastruktura a druhou je Tvorba a 
ochrana krajiny, v níž v konkurenci 
dalších dvaceti projektů soutěží i 
Jihlava.

Odborná komise vyhlásí v obou 
kategoriích první tři místa, dále bude 
udělena Cena Státního pozemkové-
ho úřadu a Cena veřejnosti, kterou 
získá právě projekt s nejvyšším po-
čtem hlasů v internetovém hlasování.  
 -tz-

Pančava soutěží 
o Cenu české krajiny
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U mladých neslyšících vítězí bowling
Tělovýchovná jednota Neslyšících 

byla založena v roce 1974, neslyšící 
se však v Jihlavě věnovali sportu již 
v roce 1950. 

První oblíbenou aktivitou nesly-
šících byl stolní tenis, v letních mě-
sících fotbal a v zimě hokej. Po roce 
1990 začaly členy tělovýchovné jed-
noty zajímat i klidnější druhy spor-
tu, jako jsou šachy, šipky a turistika. 
Organizace však nezapomínala ani 
na nové tváře. 

„Mladé neslyšící se dlouho nedařilo 
rozpohybovat; v roce 2012 ale zjistili, 

že je baví bowling, a dodnes se v něm 
pořádají početné turnaje. Mladí o něj 
mají stále velký zájem, a baví je,“ uved-
la Františka Nováková, tlumočnice 
Tělovýchovné jednoty neslyšících.

A sportuje se dodnes. V letošním 
roce se za podpory statutárního 
města Jihlava, Jihlavské unie sportu 
a Kraje Vysočina uskutečnily turnaje 
jak v oblíbeném bowlingu, tak v šip-
kách, nohejbalu, nebo v petangu.

„Účast je vždy veliká, přijde kolem 25 
lidí, a berou s sebou i děti,“ doplnila 
Nováková. -tz-

Tanečníci z TK Chrisstar 
Jihlava ovládli Vánoční ceny

V poklidné předvánoční atmosféře 
uspořádal taneční klub Chrisstar 
Jihlava při TJ Sokol Bedřichov sou-
těž Vánoční ceny, a to pod hlavičkou 
Českého svazu tanečního sportu pro 
děti a juniory. Na konci minulého 
roku se do Jihlavy sjelo více než 
osmdesát tanečních dvojic na utkání 
o první místa v devíti soutěžních ka-
tegoriích.

V juniorské nejvyšší kategorii 
standardních tanců vyhrál pár klubu 
Chrisstar Lukáš Novotný – Lucie 
Prokůpková, který dokázal uspět i 
v kategorii věkově starších, kde ob-
sadili čtvrté místo. Do finále v latin-
sko-americké části juniorů se dostal 
pár Patrik Pöndl – Michaela Morku-

sová, kteří obsadili stříbrnou příčku. 
V kategorii starších vystoupil pár 
Lukáš Novotný – Lucie Prokůpková, 
a skončili na čtvrtém místě. Ve finále 
nižší výkonnostní třídy juniorů tan-
čil i pár Filip Suchý – Šárka Nevosa-
dová, kteří získali bronzové medaile 
za standardní tanec a latinu.

Svůj první start zažily páry Filip 
Prokůpek – Valentina Pajdová, Jiří 
Soukup – Viktorie Burešová, Filip 
Michalčuk – Eva Ryšavá. „Srdečně 
vás zveme i na další taneční soutěž, 
Jihlavský pohár, která se uskuteční 13. 
dubna 2019 opět ve sportovní hale 
TJ Sokol Bedřichov,“ doplnila Radka 
Prokůpková, trenérka TK Chrisstar 
Jihlava. -tz-

Připravovali běžecké trasy 
před sněhovou nadílkou

Rozhrabávání krtinců, odstraňo-
vání spadaných větví, vysekání roz-
rostlých křovin. Tak vypadá příprava 
běžeckých tras pro nadcházející 
sezonu. O cesty se ve svém volném 
čase starají členové sportovního 
klubu Lyžařské Jihlavsko. Na konci 
minulého roku bylo nutné upravit 
okruh kolem Vysoké u Jihlavy.

„Jehlami s praporky jsme vyznačili 
vedení tratě po louce, vysekávali roz-
rostlé maliní a další podrost, zasypá-

vali díry a podobně. Významně jsme 
rozšířili i propojení k takzvanému ‚pyt-
líku‘ nad Vysokou, kde je nyní možné 
najet samostatnou bruslařskou stopu 
v každém směru,“ sdělil člen klubu 
Milan Koten.

Jihlavsko se dá na běžkách sjet u 
Nového Hojkova, kolem Šacberku, 
Kostelce, nebo Vysoké. Na lyžích lze 
doběhnout také z Okrouhlíku na Zaje-
čí skok, blízko Jihlavy je trasa z Hand-
lových Dvorů přes Cahův vrch. -tz-

J. Staněk: Nechci, aby podzimní 
výsledek přišel vniveč

FC Vysočina potvrdila v podzimní 
části národní ligy svoji roli favorita 
na postup. Tým se od počátku dru-
holigové soutěže držel v čele tabulky, 
a nakonec přezimuje na druhém 
místě, se ziskem 33 bodů. O nadchá-
zející sezoně promluvil Jan Staněk, 
ředitel klubu.

Bude hlavním úkolem pro jaro 
boj o postup do baráže?

Nechci, aby podzimní výsledek 
přišel vniveč. Udělám vše pro to, aby 
tým, se kterým půjdeme do jarní 
části soutěže, promluvil do konečné-
ho umístění na špičce tabulky. Nový 
trenér bude chtít vyhrát maximum 
utkání, a to po něm budu chtít i já. 
Je ale jasné, že 14 kol bude hodně 
těžkých a tři měsíce zimní pauzy se 
mohou na každém mančaftu projevit 
různě.

Trenéra Martina Svědíka, jenž 
po skončení podzimu zamířil na 
Slovácko, nahradil kouč Radim 
Kučera. Můžete tuto volbu oko-
mentovat?

Jsem rád, že jsme mohli Radima 
představit klukům ještě před vánoční 
dovolenou. Jsem přesvědčen, že jsme 
vybrali trenéra, který je momentál-
ně pro náš klub vhodnou volbou, a 
velmi rychle se stane jeho součástí. I 
na podzim jsme všichni cítili, že přes 
dobré výsledky má mužstvo řadu 
rezerv, a na novém trenérském týmu 
bude pokračovat v práci, kterou tu od-

váděl Martin se svým týmem – pokra-
čovat v práci na jejich využití. Velkým 
úkolem trenérů je práce s odchovanci 
naší akademie. Tak, jak se podařilo 
po delší době začlenit do mužstva 
Filipa Vedrala, je třeba pokračovat i s 
dalšími hráči. Radim Kučera ukázal 
na svém angažmá ve Znojmě, že toto 
umí. U nás bude pracovat s mladými 
hráči, což je někdy náročnější, ale na 
druhou stranu to může být ve finále 
vděčnější práce co do progresu, který 
jde s týmem udělat.

Jak bude vypadat program 
„áčka“ do konce roku? Kdo bude 
tým připravovat, když se za trené-
rem Svědíkem do Slovácka přesu-
nuli též asistent Šmarda a trenér 
gólmanů Přibyl?

Hráči budou ještě dva týdny tré-
novat. V plánu je udržovací režim, 
doplňkové sporty. Dohlížet na ně 
bude trenér juniorky Michal Kadlec. 
Ve čtvrtek 6. prosince hráči končí, 
a sejdou se až 7. ledna. Tři týdny by 
měli mít úplný klid, aby si tělo od-
počinulo, a pak mají nastaveny své 
individuální kondiční plány.  -tz-

Jan Staněk,

ředitel klubu

Hráči FC VySočiny ještě dva týdny trénovali. V plánu byl udržovací režim, 
doplňkové sporty.  Foto: archiv MMJ

Taneční klub Chrisstar Jihlava při TJ Sokol Bedřichov uspořádal soutěž Vá-
noční ceny. Foto: archiv MMJ

PrVní oblíbenou aktivitou neslyšících byl stolní tenis, v letních měsících fotbal a 
v zimě hokej. Po roce 1990 začaly členy tělovýchovné jednoty zajímat i klidnější 
druhy sportu, jako jsou šachy, šipky a turistika.  Foto: archiv MMJ
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Výstavy

Muzeum Vysočiny,  
Masarykovo nám. 57/58,  

tel. 567 573 880,  
e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz, 

http://muzeum.ji.cz/.

do 6. 1. 
MILÉ DROBNOSTI
Drobné výrobky amatérských i pro-

fesionálních řemeslníků a výtvarníků.

do 6. 1. 
PATCHWORK
Vánoční motivy v náročné textilní 

technice.

do 3. 2. 
PHOTOGRAPHIA NATURA 

2018
XV. ročník tradiční fotografické sou-

těže, tentokrát na téma Květy, listy, 
plody – všímáme si detailů, vernisáž 
7. 12. v 17 hodin.

11. 1. – 8. 5. 
LEGENDY V MINIATUŘE
Výstava věnovaná historii i součas-

nosti plastikového modelářství

17. 1. – 24. 3. 
KOČÁRKY BABIČKY BOŽENKY
Prezentace soukromé sbírky Boženy 

Dvořákové.

18. 1. – 17. 3. 
KARTY V JIHLAVĚ
Výstava připravená s Clubem sběra-

telů hracích karet.
Vernisáž s komentovanou prohlíd-

kou 17. 1. v 17 hodin.

do 6. 1.
HVĚZDNÉ NEBE NAD NÁMI
Patnáct let pod oblohou s Jihlav-

skou astronomickou společností. 

8. 1. – 17. 2. 
OBRAZY Z MÉHO ŽIVOTA
Autorská výstava obrazů Jaroslavy 

Pokorné. Kavárna Muzeum

OGV, Masarykovo nám. 24,  
tel. 567 309 722,  

www.ogv.cz

8. 11. - 6. 1. 
NEIGHBORHOOD REPORT
Výstava představuje tvorbu vybra-

ných umělců dolnorakouského sou-
časného umění. 

17. 1. - 10. 3.
FRANTIŠEK MOŘIC NÁGL 

(1889 – 1944)
Dílo malíře, jehož život byl úzce 

spjat s Vysočinou, a který ve svých 
obrazech maloval moravskou krajinu 
a prostředí, ve kterém žil. 

28. 11. – 19. 1.
BOHUMIL KRÁTKÝ (1913-

2005) – Motýlí čas
litografie 1978-2002
Putování světem křehké lyričnos-

ti telčského malíře, grafika a autora 
četných exlibris Bohumila Krátkého 
aneb od figurace k abstrakci. Kurá-
torkou výstavy je jihlavská galeristka 
Miloslava Kumbárová.
Vstupné 25 Kč.

Galerie Nonstrop,  
ul. Malá Laazebnická

3. 12. – 28. 2. 
Lil Paleo & Young Nguen: FAS-

CINACE

ZUŠ Jihlava,  
Masarykovo nám. 16

3. 12. – 31. 1. 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA VÝTVAR-

NÉHO ODDĚLENÍ 

ZOO Jihlava,  
Březinovy sady 10,  

tel. 567 573 730, 567 573 735,  
www.zoojihlava.cz, 

e-mail: propagace@zoojihlava.cz

leden
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dřevě-

ných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.

leden
DO DIVOČINY - INTO THE 

WILD
Vladimír Čech & Vladimír Čech ml. 
Photocech|CZ je rodinné spojení 

aneb „když se cestovatelské nadšení 
a zkušenosti otce spojí s fotografic-
kou posedlostí syna.
Výstavní místnost za pokladnou 

v hlavním vstupním areálu.

M&K galerie,  
Hany Kvapilové 24,  

tel. 603 248 192,  
e-mail: mk-galerie@mk-galerie.cz

29. 11. – 30. 1. 
BOHUMIL KRÁTKÝ (1913 – 

2005)  
Malba, grafika, výběr z díla.

Hotel Gustav Mahler,  
Křížová 4,  

www.hotelgmahler.cz

leden – únor
SUSANNE ASAM
Výstava obrazů.

Bez obav,  
Husova 16,  

www.stacionar-jihlava.cz 
Výtvarná dílna a prodejní galerie  

Denního a týdenního stacionáře Jihlava

2. 1. – 30. 4. 
PAVEL MARŠÍK - kresby
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

15. 12. – 13. 1. 
TRADIČNÍ VÝSTAVA BETLÉ-

MŮ aneb kdo je kdo v betlémě

Městská knihovna Jihlava, 

Hluboká 1,  
tel. 565 597 859, 850, 851 

e-mail:  knihovna@knihovna-ji.cz, 
www.knihovna-ji.cz

16. 1. v 17.00
JIHLAVA V DOBĚ VÁCLAVA IV. 

(1361 – 1419) 
Přednáška PhDr. Renaty Piskové

17. 1. v 17.00
VÍKENDOVÉ PROČIŠTĚNÍ 

PODLE AYURVÉDY 
Přednáška z cyklu Praktická Ay-

urveda s Ivou Georgievovou, vstup 
100,-

23. 1. v 17.00
JAK NA UZDRAVENÍ PÁTEŘE A 

KLOUBŮ 
Zázračný komplex dle mistra Borise 

Tichanovského 
Zážitková přednáška Ireny Veroň-

kové

24. 1. v 17.00
AUTOSTOPEM NA RUSKÉM 

SEVERU 
Cestovatelská přednáška Libora 

Drahoňovského

30. 1. v 17.00
BIBLICKÁ ARCHEOLOGIE 
První část přednáškového cyklu Ing. 

Michala Roda

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:

21. 1. v 15.30
KNIHÁČKOVO POČTENÍČKO 

aneb Zakousněte se do knihy 
Čtení z knih Kláry Smolíkové, há-

dankolamy a vyrábění záložky 
Pro děti 7- 13 let, přihlášení nutné 
Dětské oddělení 3. poschodí

23. 1. v 9.00
SNĚHOHRÁTKY 
Čtení, hraní, vyrábění 
Hernička pro maminky a děti 
Kapacita 8 dětí, rezervace nutná 
Pobočka Horní Kosov

28. 1. v 15.00
DESKNI-TO! 
Klub deskových her pro mladé 
Dětské oddělení 3. poschodí

Horácké divadlo Jihlava

Komenského 22,  
tel. Prodej vstupenek 567 161 014, 

předplatné 567 161 049,  
e-mail: prodej@hdj.cz, www.hdj.cz

 
VELKÁ SCÉNA

4. 1. v 19.00
Škola základ života / Jaroslav 

Žák, Hana Burešová
Škola základ života Jaroslava Žáka 

má nostalgickou noblesu první re-
publiky, ale zápas mezi studenty a 
učiteli je boj věčný, nikdy nekončící 
a nadčasový. Proto se s chutí vrátíme 
do školních lavic, hlavně neztrácet 
nadhled a humor!
K3

5. 1. v 19.00
Svatý Václav / Lenka Lagronová
Současná nejznámější česká dra-

matička Lenka Lagronová spolu s 

OGV,  
Komenského 10,  

tel. 567 301 680, ředitel 567 301 681, 
e-mail: ogv@ogv.cz

15. 11. – 13. 1. 
BON APPÉTIT, s chutí do galerie
Tematicky zaměřená přehlídka ma-

leb, kreseb, grafik a plastik ze sbírek 
galerie, vážící se k zobrazení jídla.

24. 1. – 24. 3.
SOS
Epos 257, Vendula Chalánková, 

František Novák, Timo, Toy_Box
Umění, které zobrazuje to, před čím 

ostatní zavírají oči.

15. 11. - 13. 1. 
Jan Pražan / Dominik Strouhal - 

ZDROJ
Výstava dokumentuje tvorbu malíře 

Jana Pražana od roku 2015, která zr-
cadlí intenzivní proces osobní a tvůr-
čí proměny.
OGV - Galerie Alternativa

24. 1. – 24. 2. 
Tereza Bartůňková, Eva Jaroňová, 

Lucie Lučanská
OGV - Galerie Alternativa

15. 11. – 3. 2.
IGLOO 10: Veronika Svobodová 

- Meze intervalů
Výstava experimentuje se způsoby, 

jak se předměty každodenního živo-
ta mohou rozeznít za pomocí motor-
ků, časovače a primitivní mechaniky.
Zvuková galerie IGLOO

Divadlo Na Kopečku,  
Brněnská 54

leden
20 LET DS Studánky a artetera-

pie     
Výstava fotek a obrázků.         
DNK – foyer, Violka a kavárnička  
Městská knihovna Jihlava, 
Hluboká 1, 
www.knihovna-ji.cz

5. 12. – 14. 1. 
SVĚTLEM STÍNEM 
Vánoční výstava žáků Základní 

umělecké školy Jihlava.

16. 1. – 15. 2. 
MALOVÁNÍ PRO RADOST 
Výstava obrazů Pavla Michalici

Dům Gustava Mahlera,  
Znojemská 4,  

tel. 565 591 849,  
e-mail: mahler@jihlava-city.cz,  

www.mahler.cz.  
Otevírací doba: říjen - březen,  

úterý – sobota 9 - 12, 12.30 - 17 hodin
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výrazným slovenským režisérem 
Rastislavem Ballekem hledají, co 
se skrývá za tajemstvím fenoménu 
„Svatý Václav“, ke kterému český ná-
rod vzhlíží a jehož se dovolává vždy, 
když je nejhůř… Tvůrci neinsceno-
vali dějiny ani legendu, ale nahlédli 
téma „svatý Václav“ pohledem sou-
časníka z mnoha různých úhlů.
E2

6. 1. v 15.00
O popleteném kouzelníkovi / 

Vladislav Kracík
Divadlo Tramtárie
Veselá pohádka pro děti od tří do 

devadesáti tří let o tom, že tam, kde 
je láska, se kouzlí mnohem líp! 

7. 1. v 10.00
Obraz Doriana Graye / Oscar 

Wilde, Pavel Šimák
Grayova dekadence je nadčasová, 

honba za společensky definovanou 
normou krásy a tělesných proporcí 
„vzorových“ lidí…absolutní rozmělně-
ní základního tázání se po smyslu na-
šeho bytí, odklon od přirozenosti -to 
jsou hlavní témata našeho zpracování.

8. 1. v 19.00
Škola základ života / Jaroslav 

Žák, Hana Burešová
J2

9. 1. v 10.00
O Perníčkovi / David Wood
Rodinný muzikál, který má spád, 

vtipné dialogy, zábavné situace, skvě-
lá hudební čísla a využívá interakci s 
dětským publikem. Vhodné pro děti 
od 4 let.

10. 1. v 19.00
Škola základ života / Jaroslav 

Žák, Hana Burešová
F3

11. 1. v 19.00
Škola základ života / Jaroslav 

Žák, Hana Burešová
R3

12. 1. v 19.00
Tisícročná včela / P. Jaroš, M. T. 

Růžička, S. Petrů
Mýtus o jednom včelíně, jedné ro-

dině, jedné vsi, jedné zemi a jednom 
malém národě. Mýtus o společenství, 
v němž každý má své místo. Mýtus o 
lásce a odpouštění. Mýtus o domově 
a opouštění. O hrdinství a oběti.
O násilí a chaosu. O zbabělosti, fa-

natismu a lži. Mýtus o lidskosti. O 
světě, který je třeba bránit i za cenu 
vlastního života.

14. 1. v 10.00
Škola základ života / Jaroslav 

Žák, Hana Burešová

16. 1. v 19.00
Škola základ života / Jaroslav 

Žák, Hana Burešová
KV3

18. 1. v 19.00
Cyrano / Edmond Rostand
Hostuje Divadelní spolek Kašpar
Příběh plný hrdosti a lásky, který 

rozhodně nezestárnul.
Režie Jakub Špalek, Hrají: Martin 

Hofmann, Jitka Čvančarová / Eva 
Elsnerová, Miloslav Tichý, Lukáš 
Jůza a další.
X3

19. 1. v 16.00
Pohádkové čtení na schodech
foyer VS

19. 1. v 19.00
Škola základ života / Jaroslav 

Žák, Hana Burešová

22. 1. v 17.00
Škola základ života / Jaroslav 

Žák, Hana Burešová

23. 1. v 10.00
O Perníčkovi / David Wood

24. 1. v 19.00
Škola základ života / Jaroslav 

Žák, Hana Burešová
U3

25. 1. v 19.00
Splašené nůžky / Paul Pörtner
Když se v poschodí nad kadeřnic-

kým salónem Splašené nůžky stane 
vražda, jedinými opravdu nestranný-
mi pozorovateli a svědky jsou diváci 
v hledišti. A jen na nich záleží, zda se 
podaří usvědčit vraha.

26. 1. v 19.00
Škola základ života / Jaroslav 

Žák, Hana Burešová
G3

29. 1. v 19.00
Škola základ života / Jaroslav 

Žák, Hana Burešová
H3

30. 1. v 19.00
Svatý Václav / Lenka Lagronová

31. 1. v 19.00
Škola základ života / Jaroslav 

Žák, Hana Burešová
T3

MALÁ SCÉNA

11. 1. v 10.00
Maxipes Fík / R. Čechura, J. Šala-

moun
Interaktivní pohádka na motivy 

známého Večerníčkového seriálu.
Pohádka je vhodná pro děti od 4 let.

15. 1. v 10.00
Maxipes Fík / R. Čechura, J. Šala-

moun

17. 1. v 19.30
3100°C mé krve / Pavel Šimák, 

Kateřina Jonášová a spol.

25. 1. v 17.00
Maxipes Fík / R. Čechura, J. Šala-

moun

28. 1. v 19.30
Popel a pálenka / BengtAhlfors
Komedie současného skandináv-

ského dramatika Bengta Ahlforse je 
výborně napsanou hrou, která svůj  
vtip těží z dobře vystavěných dialo-
gů, černého humoru i situačních zá-
pletek, je ostrá i sentimentální, tragi-
komická jako život sám. 

30. 1. v 19.30
BarberShop / Pavel Šimák
Námětem pohybově vizuální sati-

rické performance s prvky dokudra-
matu je boj umělců s byrokratickou 
mašinérií, inspirovaný skutečným 
příběhem Jatek78, domácí scény 
nejznámějšího souboru nového cir-
kusu Cirku La Putyka. 

DIVADELNÍ KLUB HDJ

14. 1. v 19.30
JAZZOVÉ VEČERY v Divadel-

ním klubu HDJ
Novoroční koncert dixielandové ka-

pely TATA BAND, která je složená 
z hudebníků z Vysočiny. Jejich reper-
toár je složený ze známých dixielan-
dových skladeb domácích i zahranič-
ních autorů.

Divadlo  Na Kopečku

Psychiatrická nemocnice,  
Brněnská 54, tel. 567 552 232,  

e-mail: divadlo.na.kopecku@seznam.cz, 
www.pnj.cz

10. 1. v 18.00
LETEM SVĚTEM – co jste ještě 

neviděli a jindy neuvidíte.
Navštívíme nejkrásnější místa světa, 

která se do žádné diashow nedostala.
Digitální diashow Martina Loewa.

20. 1. v 15.00
SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽ-

STVÍ
Hraje Divadlo Koráb
Za pohádkou s Jihlavskými listy.

22. 1. v 10.00
POHÁDKA Z KRKONOŠ
Hraje Divadlo Romaneto
Za pohádkou s Jihlavskými listy.

22. 1. v 19.00
MALINA BROTHERS
Rezervace vstupenek na tel. 567 

552 232 
Vstupné 250 Kč

24. 1. v 19.00
Koncert skupiny KAMELOT
Pořádá Pavel Solar.

Dětské karnevalové
divadlo Ježek, 

Stavbařů 41,   
tel. 723 764 198,  

www.dkdjezek.ic.cz,  
e-mail: Telc.Anna@seznam.cz.

19. 1. v 10.00
JEŽEK TEN SI UMÍ HRÁT  
Soutěže a písničky.

26. 1. v 10.00
KOČIČÍ BÁL 
Veselé kočičí představení. 

Dům kultury 

Tolstého 2, 
www.dko.cz

Předprodej vstupenek DKO Jihlava, 
tel.+420 604 293 037

17. 1. v 19.00
Petr Abraham: MOJE HRA
Divadlo Kalich. Komedie o životě, 

jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho ži-
vot právě protekl mezi prsty. Slavný 
spisovatel Josef Jankulovski opus-
til tento svět nečekaně a s poměrně 
starosvětským přáním: chtěl by po 
své partnerce, aby uspořádala sou-
kromou smuteční slavnost na jeho 
počest. V obývacím pokoji se proto 
u vystaveného Mistra schází šest žen 

různého věku, postavení i světonázo-
ru. Hrají Jiří Bartoška, Jana Janěková 
ml., Nina Divíšková, Zuzana Byd-
žovská a další 
Pořadatel: Tomáš Skupina
Vstupné: 530, 490 Kč

20. 1. v 19.00
NOVOROČNÍ KONCERT
Tradiční koncert Filharmonie ve ví-

deňském stylu – nejslavnější valčíky 
a polky Johanna Strausse ml. a jeho 
současníků a další krásné melodie 
z oper, operet a filmů.
Pořadatel: Filharmonie G. Mahlera
Vstupné: 250 / 200 Kč, abonentky 

A pro rok 2019

23. 1. v 19.00
SJEZD – Kabaret Divadla VOKO 

a jejich hostů   
Na vědomí se dává, že satirický vý-

roční sjezd naší strany se blíží mílo-
vými kroky. Řešíme VAŠE problémy 
za VÁS. Uprchlíci, zlá EU či odporný 
Bakala. To všechno je na programu 
řešení. Přihrávají skupiny Kryštof 
a Ortel či zpěvačka Olivie Žižková. 
Tohle si nemůžete nechat ujít. 
Vstupné: v předprodeji 90 Kč, na 

místě 110 Kč. 
Pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava – 

z projektu Malá scéna DKO. 

29. 1. v 19.00
JIŘÍ KOLBABA: SEDM DIVŮ 

ISLANDU
Pořad známého cestovatele, fotogra-

fa a dobrodruha Jiřího Kolbaby
Pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava
Vstupné 210 Kč

30. 1. v 19.00
Blažek/Podskalský/Illín/Hála: 

SVĚTÁCI
Divadelní společnost HÁTA. Diva-

delní zpracování oblíbené filmové 
hudební komedie. Pořadatel: DKO 
s.r.o. Jihlava
Vyprodáno.

31. 1. v 19.00
PETR SPÁLENÝ 75
Charismatický zpěvák  slaví nejen 

50 let působení na hudební scéně, ale 
v roce 2019 rovněž oslaví významné 
životní jubileum. Při této velkolepé 
události nemůže chybět ani Petrova 
životní partnerka a známá zpěvačka 
MILUŠKA VOBORNÍKOVÁ.
Pořadatel: L production CZ, s.r.o.
Vstupné 490 Kč

DIOD, divadlo otevřených dveří

Tyršova 12,  
tel. 734 586 402,  

produkce@diod.cz, www.diod.cz 
Vstupenky: www.goout.cz.  

Pokladní hodiny – pro fyzický předpro-
dej a vyzvednutí rezervovaných vstupe-
nek: středa a pátek od 15 do 18 hodin.

5. 1. v 17.00 a 19.00
8 ŽEN
Nart Dance School
Adaptace francouzské divadel-

ní detektivky v podání jihlavské 
taneční školy Nart dance school. 
Úspěšný podnikatel Marcel je za-
vražděn. V době jeho smrti je v 
domě 8 žen. Vraždila jeho krásná 
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manželka, protivná švagrová, lako-
má tchýně, jedna ze dvou rozpus-
tilých dcer, nebo nová služebná? 
Uvidíte. Rezervace vstupenek na 
tel. čísle 733 781 291 Anna Korba 
Vanacká nebo na mailu: nartdan-
ceschool@gmail.com.
Vstup 100 Kč

9. 1. v 19.30
TURNOVÝ HÁJ
Husa na provázku (Síla ženy)
Další z představení projektu Síla 

ženy je inspirované texty hudebnice 
a spisovatelky Evy Turnové. 
Vstup 280/200 Kč

11. 1. ve 20.00
PECHAKUCHA NIGHT vol. 12 

// Fuck-up
První vydání PechaKucha Night 

v roce 2019 vás zavede na tenkou 
půdu. Tématem bude totiž „fuck 
up“, průšvih, kalamita. Tentokrát se 
přednášející nebudou chlubit svými 
úspěchy, ale podělí se o situace, kdy 
jim nebylo úplně do zpěvu. Chybět 
nebude ani prezentace o průšvizích 
a kalamitách naší celé civilizace.
Vstup 120/150 na místě

15. 1. – 16. 1. v 10.00 a 8.30, 10.00
LUCKY LUKE
Toymachine
Nová loutková pohádka od Toy 

Machine na kovbojské motivy. Di-
vadlo Toy Machine se zaměřuje 
na loutkové a objektové divadlo. 
V našich představeních vám bude-
me před zraky rozehrávat obyčejné 
předměty denní potřeby, ale záro-
veň se vždy rádi odpíchneme od 
tradičního přístupu. Česká republi-
ka byla velkou loutkovou velmocí, 
kdy se nad loutkami přemýšlelo, a 
my bychom byli rádi, kdybychom 
se k tomu zase mohli vrátit. Pro děti 
od 5 let.
Vstup 35 Kč

16. 1. v 19.30
GENDERAMA
De Facto Mimo
Další repríza zbrusunové hry sou-

boru De Facto Mimo. Vědecko-fan-
tastická stereotypická travestie pro 
několik mužů a všechny ženy. Po-
doby a proměny mužství a ženství 
postavené na hlavu, obrácené na 
ruby a vypuštěné bezostyšně přímo 
do diváků. Hrají: Jakub Vyvážil, Jiří 
Varhaník, Pavel Štěpán, Jiří Šalo-
moun, Markéta Sokolová, Markéta 
Ketnerová, Kamila Koubová, Mi-
chal Kouba, Martin Kolář, Martin 
Kacafírek, Markéta Holoubková, 
Adéla Grossmannová a Klára Eng-
lišová. Představení je přístupné od 
15 let.
Vstup 100/80 Kč

18. 1. v 19.30
VELKÁ CESTA DOMŮ
Dan Přibáň a trabanti
Dan a jeho divoké vyprávění o tom, 

jak jsme dojeli z Indie přes Banskou 
Bystrici do Prahy a mimochodem při 
tom objeli svět! Prach, bahno, olej, 
krev, kalašnikovy, plameny autogenů 
a hlavně to nebrat celé moc vážně! 
Jedna z nejúspěšnějších cestovatel-
ských show opět v Jihlavě. Vstupen-
ky na smsticket.cz.
Vstup 170 Kč

19. 1. ve 20.00
THE SHADOWPLAY, STP – 

House Dynasty a POP 
Koncert jihlavské kapely The Sha-

dowplay a jejich souputníků na elek-
tronické scéně. 
Vstup 120 Kč

25. 1. v 19.30
GENDERAMA
De Facto Mimo. Činohra. Vstup 

100/80 Kč

26. 1. ve 14.00 – 17.00
BLEŠÍ TRH
pořádá o.s. Slunce
Oblíbený Bleší trh na prknech DIO-

Du.
Vstup zdarma

30. 1. v 19.30
SOUMRAK
Kino DIOD
Nový film oscarového režiséra 

Lászla Nemese (Saulův syn) nás za-
vede do Budapešti na počátku dva-
cátého století. 
Vizuálně působivé historické dra-

ma sleduje dvacetiletou Irisz Leiter, 
která přijíždí do maďarské metro-
pole poté, co strávila dospívání v 
sirotčinci, a náhle je konfrontována 
s vlastní minulostí a temným tajem-
stvím obestírajícím její rodinu. Iris 
touží stůj co stůj získat práci v pod-
niku na výrobu luxusních klobouků, 
který kdysi patřil její rodině, noví 
majitelé jsou však z jejího náhlého 
návratu vyděšení. 
Přízračná, dusivě snová atmosféra 

předválečné Budapešti rezonuje s 
úzkostí hrdinky i umírající rakous-
ko-uherské říše.
Vstup 90\60 Kč

ZUŠ Jihlava 

Masarykovo náměstí 16,  
www.zus-jihlava.cz

8. 1. v 16.30
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT ZUŠ 

JIHLAVA 
Na podporu Tříkrálové sbírky Cha-

rity ČR.
Kostel sv. Jakuba Většího

23. 1. 
HUDEBNÍ VEČER 
Koncertní sál ZUŠ

Dům dětí a mládeže 

Brněnská 46,  
tel. 567 303 521,  

e-mail: ddmjihlava@ji.cz, 
www.ddmjihlava.cz

13. 1. ve 14.00
KARNEVAL 
Tradiční dětský karneval DDM Jih-

lava. Bohatý program plný her, sou-
těží a taneční zábavy. Koná se v Děl-
nickém domě od 14 hodin.
Program zajišťuje Dětské karneva-

lové divadlo Ježek. Vstupné děti od 
3 let 40 a dospělí 50 Kč.
Předprodej od 7. ledna 2019 od 

8:00 do 18:00 v DDM Jihlava
Těšíme se na všechny kostýmy, pře-

vleky i masky. 
Více informací na webu DDM Jihla-

va: www.ddmjihlava.cz

Family a Senior Point

Palackého 26,  
tel. 564 602 445, 605 660 445,  

e-mail: familypoint.jihlava@gmail.com,  
jihlava@familypoint.cz, 

www.jihlava.familypoint.cz 
Na všechny akce je třeba se předem 

přihlásit osobně nebo  
na tel. 605 660 445, případně emailem:  

jihlava@familypoint.cz.

15. 1. v 15.30
TANEČKY S RADKOU (pro děti 

2,5 – 6 let) 
Taneční hrátky pro děti s říkadly a 

překážkovou dráhou: 15. 1. 2019 od 
15.30 do 16.30 hodin, SŠ TRIVIS 
Jihlava, Brněnská 68. Přihlašování 
nutné!

16. 1. v 9.30
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO 
Kreativní dílničky pro předškolní a 

mladší děti: 16. 1. 2019 od 9.30 do 
11.30 hodin, FP Jihlava, Palackého 
26. Přihlašování nutné!

31. 1. v 15.00
NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA NAŠÍ 

PLANETY 
Cestovatelská přednáška Ing. Vladi-

slava Jirouška s promítáním přírod-
ních krás naší Země: 31. 1. 2019 od 
15 hodin v Oblastní galerii Vysočina, 
Masarykovo nám. 24 (dolní část)

7. 2. v 15.00
NESPECIFICKÉ PORUCHY 

CHOVÁNÍ
Přednáška pana doktora Martínka - 

přednáška se koná 7. února 2019 od 
15 hodin na Krajském úřadě Jihlava 
v kongresovém sále. Přihlašování je 
nutné!

Centrum pro rodinu Vysočina 

Chlumova 3,  
tel. 739 247 357,  

e-mail: krejcova@centrumrodin.cz, 
www.centrumrodin.cz

8. 1. v 17.00
NEGATIVNÍ EMOCE
Zajímá Vás, co jsou to emoce a k 

čemu vlastně slouží? Pedagog Mgr. 
Iveta Pejchalová Vám prozradí, zda 
jsou negativní emoce škodlivé, a jaký 
vliv mohou mít pozitivní emoce na 
náš život.  
Přednáška je zdarma, předem je 

nutné se přihlásit na www.cent-
rumrodin.cz. Po předchozím ob-
jednání hlídání na webu je zajištěno 
bezplatné hlídání dětí.

Zoo Jihlava

Březinovy sady 10,  
tel. 567 573 730, 

e-mail: jizoo@zoojihlava.cz,  
www.zoojihlava.cz

3. 1. v 17.00
KORSIKA – toulky ostrovem hor 

a krevní msty
Průvodcem povídání o  nejhorna-

tějším středomořském ostrově nám 
bude cestovatel a dobrodruh Milan 
Jána. Vstupné 40 Kč.
Klubový večer v Centru Podpo-

VRCH v Zoo Jihlava

Do 21. 3. v 9.30
HRÁTKY PODPOVRCHEM pro 

malé děti
Každé úterý a čtvrtek od 9.30 do 11 

hodin, cena 30 Kč
Hrátky pro rodiče s dětmi ve 

vzdělávacím centru PodpoVRCH, 
doporučený věk 3-6 let (nutný do-
provod dospělé osoby), přezůvky 
s sebou.
Nutná rezervace na www.zoojihlava.

cz vždy den předem od 14 hodin.
Více informací na vankova@zoojih-

lava.cz, nebo tel. čísle 567 573 774

KINO DUKLA 

Jana Masaryka 20,  
tel. 731 989 428,  

e-mail: kino.dukla@dcinema.cz, www.
kinodukla.cz, www.facebook.com/

KinoDukla

2., 6. a 20. 1. v 15:00, 4. a 13. 1. 
v 17:00, 9. 1. v 17:15, 12. 1. a 2. 2. 
v 15:30
Čertí brko
Pohádka, komedie / ČR, SR / 99 

min / 100,-
Příběh nás zavede do městečka Pyt-

lov na úpatí kopce Pervidle. Místní, 
kteří tu žijí běžným životem řemesl-
níků nebo sedláků možná ani netu-
ší, že všechny jejich přestupky a ne-
pravosti jsou pečlivě monitorovány 
místní pekelnou pobočkou. Hříchy 
zapisuje spravedlivě a neomylně 
kouzelné Čertí brko. Jednoho dne 
však přestane fungovat.
Režie: M. Najbrt/ Hrají: Judit Bár-

dos, Jan Cina, Ondřej Vetchý, Jan 
Budař, Marek Daniel, Jana Plodková

2. a 6. 1. v 15:30
Vánoce a spol.
Komedie, pohádka / Francie / 99 

min / dabing / 120,-
Co se stane, když těsně před Štěd-

rým dnem přijde Santa naráz o 
skřítky připravující dárky? Všichni 
totiž najednou záhadně onemoc-
ní. Je to naprostá katastrofa, kterou 
musí Santa zachránit neplánova-
ným výletem pro léky až na Zemi, 
kde na něj číhají nečekané překáž-
ky, hlavně v podobě nic nechápají-
cích lidí.
Režie: A. Chabat/ Hrají: Alain Cha-

bat, Audrey Tautou, Golshifteh Fara-
hani, Pio Marmaï

2., 7., 19. a 23. 1. v 17:00, 4., 12. a 
15. 1. v 17:30
Mary Poppins se vrací
Rodinný, muzikál / USA / 130 min 

/ dabing / 130,-; děti 110,- (od 4. 1. 
120,-; děti 100,-)
Film se odehrává kolem r. 1930, v ob-

dobí ekonomické krize v Londýně. Ve 
filmu jsou děti známé z původního fil-
mu, Michal a Jana, už dospělé. V Třeš-
ňové ulici žije Michal se svými třemi 
dětmi a vychovatelkou Ellen. 
Poté, co Michal prodělá osobní ztrátu, 

objeví se v rodině Banksových opět ta-
jemná chůva Mary Poppins. 
Za pomoci veselého lampáře Ja-

cka a svých jedinečných kouzelných 
schopností pomůže rodině znovu na-
lézt ztracenou radost a štěstí.
Režie: R. Marshall/ Hrají: Emi-

ly Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben 
Whishaw, Colin Firth, Meryl Streep



Kultura NJR – LEDEN 2019STRANA 28

2. a 13. 1. v 17:30, 4. 1. v 15:15, 5. 
a 7. 1. ve 20:00, 19. 1. v 19:30, 23. 
1. v 16:00
Spider-Man: Paralelní světy
Animovaný / USA / 117 min / da-

bing, titulky / 130,-; děti 110,- (od 
4. 1. 120,-; děti 100,-)
Spider-Man: Paralelní světy před-

staví dospívajícího chlapce z Brook-
lynu Milese Moralese a nekonečné 
možnosti Paralelních světů, kde je 
víc než jen jeden maskovaný hrdina.
Režie: Bob Persichetti, Peter Ram-

sey, Rodney Rothman

2., 13. 17. 1. v 19:30, 6. 1. v 19:45, 
14. a 29. 1. v 17:00
Bohemian Rhapsody
Životopisný, hudební / USA / 134 

min / titulky / 120,- / 12+
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější 

než jejich muzika, je jeho příběh. Bo-
hemian Rhapsody popisuje hudební 
dráhu i jedinečnou životní a umělec-
kou jízdu Freddieho Mercuryho od 
založení skupiny Queen až po památ-
ný koncert Live Aid v roce 1985.
Režie: B. Singer, D. Fletcher/ Hrají: 

Rami Malek, Lucy Boynton, Joseph 
Mazzello, Gwilym Lee, Ben Hardy

2., 9., 14. a 18. 1. ve 20:00, 5. 1. 
v 17:30
Znovu ve hře
Romantický, komedie / USA / 98 

min / titulky / 110,-
Nikdy není pozdě začít znovu! Vtipný 

a zároveň romantický film o cestě jedné 
obyčejné dívky za štěstím. Maya pra-
cuje v místním supermarketu a marně 
čeká na povýšení, protože jí chybí tolik 
potřebný vysokoškolský diplom. Vše 
se rozhodnou vyřešit její přátelé a díky 
nové identitě, kterou pro ni vytvoří, 
Maya získá pozici, o které vždycky snila. 
Tím ale její nesnáze nekončí.
Režie: P. Segal / Hrají: Jennifer Lopez, 

Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens

3. a 17. 1. v 17:00, 5. 1. v 16:30, 
11. a 19. 1. v 17:30
Bumblebee
Dobrodružný / USA / 110 min / 

dabing / 130,-
Charlie je obyčejná osmnáctiletá 

holka, která právě k narozeninám 
dostala své první auto. Jenže ten žlu-
tý „Brouk“ není obyčejná ojetina, ale 
Bumblebee, který se v téhle podobě 
ukrývá nejen před lidmi, ale i ostat-
ními Transformers.
Režie: T. Knight/ Hrají: Hailee 

Steinfeld, John Cena, John Oritz

3., 10. a 16. 1. v 17:30, 8. 1. 
ve 20:00
Smrtelné stroje
Dobrodružný, fantasy / USA / 128 

min / 110,- / 12+
Světu docházejí zdroje, města se 

proměnila v pohyblivé predátorské 
stroje a jedna dívka se touží pomstít 
muži, který ji připravil o matku. Bo-
hužel, patří mezi ty vůbec nejmoc-
nější muže planety. Smrtelné stroje 
jsou dobrodružné fantasy od tvůrců 
Pána prstenů a Hobita.
Režie: Ch. Rivers/ Hrají: Hera Hil-

mar, Hugo Weaving, Robert Sheehan

3., 4. a 23. 1. v 19:30,12. 19. 1. ve 
20:00, 6. a 18. 1. v 17:00
Aquaman
Fantasy, dobrodružný / USA / 143 

min / titulky, dabing / 120,-

Filmový příběh o populárním su-
perhrdinovi ze stáje DC Comics 
odhaluje původ Arthura Curryho, 
napůl člověka, napůl obyvatele bájné 
Atlantidy, kterého jeho životní ces-
ta přiměje čelit pravdě nejen tomu, 
kým ve skutečnosti je, ale zároveň 
prověří, zda-li je hoden stát se tím, 
pro co byl zrozen…králem.
Režie: J. Wan/ Hrají: Jason Momoa, 

Amber Heard, Patrick Wilson, Nico-
le Kidman

3. 1. ve 20:00, 8. a 30. 1. v 17:00, 
18. 1. v 17:30
Utop se, nebo plav
Komedie / Francie / 122 min / ti-

tulky / 110,-
Když depresivní Bertrand, trpící kri-

zí středního věku, odpoví na inzerát, 
který hledá nového člena do druž-
stva mužského synchronizovaného 
plavání (ano, máme na mysli mužské 
akvabely), netuší, do jak pestré spo-
lečnosti sympatických ztroskotanců 
se dostává.
Režie: G. Lellouche/ Hrají: Guillau-

me Canet, Leïla Bekhti, Mathieu 
Amalric

4. 1. v 14:45
Grinch
Rodinný, animovaný / USA / 86 

min / dabing / 120,-; děti 100,-
Grinch, stejně jako spousta dalších 

bytostí, nenávidí Vánoce. 
Zatímco většina z nás rezignuje a 

svátky klidu a míru tiše protrpí, on 
se je rozhodne zničit.
Režie: Y. Cheney, S. Mosier

4. a 22. 1. ve 20:00, 17. 1. v 17:30, 
20. 1. v 17:00, 23. 1. v 15:00
Doktor Martin: Záhada v Besky-

dech
Komedie / ČR / 90 min / 100,-
Příběhy populárního doktora Mar-

tina s tváří M. Donutila vyvrcholí 
úplně novým a tím největším přípa-
dem jeho kariéry v celovečerním fil-
mu v kinech. 
Svérázný doktor Martin bude řešit 

dosud nepoznané záhady osobní-
ho života i jednu detektivní otázku. 
Musí totiž zvládnout postarat se je-
den den sám o své malé dítě, vyžeh-
lit svá tradiční nedorozumění s part-
nerkou Lídou a současně s tím vším 
musí přijít na kloub záhadě, jejíž sto-
py vedou hluboko do minulosti až 
do doby první republiky.
Režie: P. Zahrádka/ Hrají: Miroslav 

Donutil, Robert Mikluš, Jitka Čvan-
čarová, Tomáš Jeřábek, Jiří Bartoška

5. a 13. 1. v 15:00
Pat a Mat: Zimní radovánky
Animovaný / rodinný / ČR / 80 

min / 100,-
Pat a Mat, jak již jsme zvyklí, přináší 

zábavu na ostří šroubováku a legraci 
až se hřebíky budou prohýbat. Doma 
to raději nezkoušejte! Blíží se zima a 
naši kutilové to nemohou nechat jen 
tak. 
Navíc když je „zaskočí“ sněhová 

nadílka, která jim zasypala zahradu. 
Jaký nový stroj na sníh vymyslí? Jak 
si poradí s vánoční výzdobou a jaké 
dárky si kutilové nadělí pod vánoč-
ním stromečkem? 
A co teprve až si vyrobí Betlém a 

oslaví Silvestra.
Režie: M. Beneš

sona, se vrátí na plátno jako Dívka 
v pavoučí síti v první adaptaci nedáv-
no vydaného úspěšného bestselleru 
Davida Lagercrantze. 
Režie: F. Alvarez/ Hrají: Claire Foy, 

Sverrir Gudnason, Lakeith Stanfield, 
Sylvia Hoeks

7. 1. v 17:30, 13. 1. ve 20:00
Nebezpečná laskavost
Krimi, mysteriózní / USA / 117 

min / titulky / 100,-
Stephanie, matka a blogerka, se sna-

ží odhalit pravdu o náhlém zmizení 
své nejlepší přítelkyně Emily z jejich 
městečka. Do napínavé hry plné ne-
čekaných zvratů, tajemství, odhale-
ní, černého humoru, vztahů, lásky, 
zrady, oddanosti, vraždy a odplaty se 
zaplete i Emilyin manžel Sean. Ne-
bezpečný koktejl ve stylu filmů Dív-
ka ve vlaku a Zmizelá Vám namíchá 
režisér Paul Feig.
Režie: P. Feig / Hrají: Anna Kend-

rick, Blake Lively, Rupert Friend

8. a 22. 1. v 19:30
Vdovy
Drama, krimi / USA / 128 min / ti-

tulky / 120,- / 12+
Oscarový režisér Steve McQueen a 

spoluautorka Zmizelé představují in-
tenzivní, soudobý thriller odehrávající 
se na pozadí kriminality, vášně a ko-
rupce. Vdovy jsou příběhem čtyř žen, 
které nemají nic společného, jen s vý-
jimkou dluhů, které jim zbyly z trestné 
činnosti jejich mrtvých manželů.
Režie: S. McQueen/ Hrají: Viola 

Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth 
Debicki, Liam Neeson, Colin Farrell

9. a 20. 1. v 19:30
Zrodila se hvězda
Drama, romantický / USA / 136 

min / titulky / 90,-
Hlavní roli v dechberoucím roman-

tickém dramatu „Zrodila se hvězda“ 
hrají Bradley Cooper a Stefani Ger-
manotta, kterou celý svět lépe zná 
pod jejím uměleckým pseudonymem 
jako hudební superstar Lady Gaga.
Režie: B. Cooper/ Hrají: Bradley 

Cooper, Lady Gaga, Anthony Ra-
mos, D.J. ‚Shangela‘ Pierce

10., 11. a 20.1. ve 20:00, 18. 1. 
v 19:45
Robin Hood
Akce, dobrodružný / USA / 117 

min / PREMIÉRA / titulky / 120,-
Robin, válkou zocelený bojovník, 

se vrací z křižáckých výprav, aby 
společně s svým maurským příte-
lem Malým Johnem povstal proti 
zkorumpované anglické vládě v mo-
derní vzrušující akční podívané plné 
zběsilých bojů, epické válečné chore-
ografie i nadčasové romantiky.
Režie: O. Bathurst/ Hrají: Taron 

Egerton, Jamie Dornan, Ben Men-
delsohn, Jamie Foxx

Scandi film

10. 1. v 17:00
Utøya, 22. července 
Drama, thriller / Norsko / 98 min / 

titulky / 100,-; FK 80,- / 15+
Norský snímek Utøya, 22. července 

zachycuje masakr na letním táboře 
Svazu dělnické mládeže na ostrůvku 
u Osla v létě 2011. Skutečnou tragé-
dii, při níž přišlo o život sedm desítek 
převážně mladých lidí, režisér Erik 

5. a 13. 1. v 15:30, 26. 1. v 15:00
Sněhová královna: V zemi zrcadel
Animovaný, rodinný / Rusko 87 

min / dabing / 130,-; děti 110,-
V dalším pokračování populární 

animované série se střetne svět kou-
zel a kouzelníků s králem Haraldem, 
který se rozhodne zbavit svět veške-
ré magie a čar. Dokáže mu v tom ně-
kdo zabránit? Naštěstí je zde odváž-
ná Gerda a po jejím boku překvapivě 
i Sněhová královna, se kterou Gerda 
dosud neměla nejlepší zkušenosti.
Režie: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin

5. 1. v 19:00, 22. 1. v 16:45
André Rieu: Koncert ze Sydney 

2018 
Záznam koncertu / 200,-
Na úspěšný přenos koncertu And-

rého Rieu z Maastrichtu již brzy na-
vážeme koncertem novým, tentokrát 
ze Sydney. Opět se můžete těšit na 
koncert plný emocí, orchestr Johan-
na Strausse a řadů hostů.

7. 1. v 19:30
Vlasy
Muzikál / USA 1979 / 121 min / ti-

tulky / FK / 70,- / 12+
Claude Bukowski má brzy naru-

kovat, a tak si chce poslední dny v 
civilu v New Yorku užít. Náhodou 
potkává skupinku hippies a dámu na 
koni – Sheilu, která se mu okamžitě 
zalíbí. Hippies jej přivedou k dro-
gám. Vetřou se na oslavu, jíž se Shei-
la účastní, ovšem jejich anarchistické 
chování vyústí v zatčení a soud. Mají 
na výběr třicet dnů káznice, nebo 
zaplatit padesát dolarů. Hippies po-
chopitelně peníze nemají, ale Claude 
ano. Stačí pouze na kauci pro jedno-
ho, a tak odchází šéf hippies Berger. 
Ten slibuje, že další peníze přinese. 
Claude s Bergerem se stanou velký-
mi kamarády a skamarádí se i se She-
ilou, jenže za dveřmi je strašák války 
ve Vietnamu.
Režie: M. Forman / Hrají: John Sava-

ge, Treat Williams, Beverly D´Angelová

6. 1. v 17:30, 21. a 28. 1. v 17:00, 
8. 1. v 17:15
Fantastická zvířata: Grindelwal-

dovy zločiny
Fantasy, rodinný / USA, V. Británie 

/ 134 min / dabing  / 110,-
„Fantastická zvířata: Grindelwaldo-

vy zločiny“ je druhý z pěti zbrusu no-
vých dobrodružství z kouzelnického 
světa J. K. Rowlingové. Na konci prv-
ního filmu KOKUSA (Kouzelnícký 
kongres USA) zajme s pomocí Mloka 
Scamandera mocného černokněžníka 
Gellerta Grindelwalda. 
Grindelwald ale splnil svou hrozbu, 

že uteče z vazby, a začal shromažďo-
vat své stoupence, z nichž většina 
vůbec nic netušila o jeho skutečných 
cílech: připravit vládu čistokrevných 
čarodějů nad všemi nemagickými 
bytostmi.
Režie: D. Yates/ Hrají: Eddie Red-

mayne, Katherine Waterston, John-
ny Depp, Jude Law

6. 1. ve 20:00, 22. 1. v 17:00
Dívka v pavoučí síti
Krimi, thriller / USA / titulky / 

100,- / 15+
Lisbeth Salanderová, kultovní po-

stava a hlavní protagonistka slavné 
knižní série Milénium Stiega Lars-
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Poppe zpracoval jako drama natoče-
né v reálném čase bez hudby a střihu 
– vytrvale sleduje mladou Kaju, kte-
rá se snaží bezhlavé střílení přežít a 
zároveň najít v chaosu a panice svou 
mladší sestru. Snímek vznikl na zákla-
dě reálných svědectví.
Režie: E. Poppe/ Hrají: Andrea 

Berntzen, Aleksander Holmen, Brede 
Fristad

10. 1. v 19:30
Žena na válečné stezce
Komedie, akční / Francie, Island / 

101 min / titulky / 100,-; FK 80,- 
Je lepší metodou záchrany světa sa-

botáž stožárů vysokého napětí, nebo 
adoptování ukrajinského sirotka? To 
řeší svérázná „zenová teroristka“ ve 
šťavnatém, ironickém, nádherně na-
snímaném a lahodně nazvučeném 
filmu B. Erlingssona. Padesátnice 
Halla je zdánlivě spořádaná učitelka 
a sbormistryně, ale pod klidným ze-
vnějškem dříme víc, než se na první 
pohled zdá. Tvrdá a nekompromisní 
žena má ještě druhý život – vede to-
tiž soukromou válku s průmyslový-
mi giganty, kteří ničí islandskou kra-
jinu. Nejhledanější žena ostrova řeší 
s lukem v ruce dilema mnohých z 
nás: jak přispět k tomu, aby nedošlo 
k ekologické a sociální katastrofě?
Režie: B. Erlingsson/ Hrají: Hall-

dóra Geirharðsdóttir, Jóhann 
Sigurðarson

11. 1. v 17:00
Řezníci
Komedie / Dánsko / 100 min / ti-

tulky / 100,-; FK 80,- 
Svend a Bjarne pracují v malém měs-

tečku jako řezníci. Každý den musejí 
poslouchat urážky od šéfa, až se roz-
hodnou pro založení vlastního krám-
ku. Začátky podnikáni jsou značně 
bezútěšné, příliš se jim nedaří, něko-
lik náhod jim ale pomůže k získání 
velké zakázky. Od té doby je jim štěs-
těna nakloněna a obchody se hýbají 
k lepšímu. Pak ale Bjarne přichází se 
šíleným nápadem, jenž se týká jeho 
bratra, který je po vážné autonehodě 
dlouhodobě v kómatu. Slogan filmu „ 
Na chuť lidského masa nikdy nezapo-
menete“, napoví, o co že to půjde.
Režie: A. T. Jensen/ Hrají: Nikolaj 

Lie Kaas, Nicolas Bro, Dany Verissi-
mo-Petit

11. 1. v 19:30
Goliáš
Drama / Švédsko / titulky / 100,-; 

FK 80,- /
Pro sedmnáctiletého Kimmieho při-

chází dospělost až příliš rychle. Jeho 
otec nastupuje do vězení, aby si odpy-
kal trest, a od syna se očekává, že navá-
že na jeho kriminální činnost. Kimmie 
ale není na něco podobného připrave-
ný. Drama zasazené do neutěšeného 
průmyslového města kdesi ve Švédsku 
je zneklidňujícím obrazem společen-
ských proměn země i rozpadu tradič-
ních patriarchálních struktur.
Režie: P. Grönlund/ Hrají: Davina 

Robinson, Joakim Sällquist

12. 1. v 17:00
Svátky klidu a míru
Komedie / Dánsko / 100 min / ti-

tulky / 100,-; FK 80,- 
Hořká komedie dánské herecké 

hvězdy Papriky Steen o tom, že ro-

dina je největší požehnání… i pro-
kletí. Svoje o tom ví Katrine, která 
se vždycky děsí vánočních svátků. 
Znamená to pro ni nejen vařit pro 
třináct členů rodiny, ale zároveň vy-
čerpávající diplomacii mezi jednotli-
vými aktéry. Letošní Vánoce jsou ale 
obzvlášť stresující, protože za sváteč-
ní stůl má zasednout i Katrinina se-
stra Patricia, která právě vyšla z pro-
tialkoholní léčebny.
Režie: P. Steen/ Hrají: Paprika Steen, 

Sofie Gråbøl, Lars Brygmann

12. 1. v 19:30
Amatéři
Komedie / Švédsko / 102 min / ti-

tulky / 100,-; FK 80,- / 15+
Ospalé švédské městečko Lafors 

nutně potřebuje nakopnout. Po-
starat se o to má řetězec Superbilly. 
Aby město německý diskont pře-
svědčilo k investici, rozhodne se 
pořídit nabubřelé reklamní video, 
které vyzdvihne jeho klady. Proti se 
ale postaví Aida a Dana dvě dospí-
vající dívky z imigrantských rodin. 
Vyzbrojené mobily a selfie tyčemi se 
rozhodnou dát hlas těm, kteří se do 
oficiální verze vyprávění o Laforsu 
nehodí.
Režie: G. Pichler/ Hrají: Zahraa Al-

doujaili, Yara Aliadotter

12. 1. v 15:00, 19. 1. v 15:15
Asterix a tajemství kouzelného 

lektvaru 
Animovaný / Francie / 105 min / 

dabing / 110,-
Další příběh Asterixe a Obelixe… 

Když druid Panoramix spadne při 
sběru jmelí ze stromu, rozhodne se, 
že je čas, aby někomu prozradil ta-
jemství kouzelného lektvaru, který 
dodává sílu a díky kterému odolává 
jeho vesnice útokům Římanů. Na-
konec se vydává společně se dvě-
ma hrdiny této vesnice - Asterixem 
a Obelixem na cestu najít mladé-
ho druida, kterému by Panoramix 
mohl prozradit tajemství kouzelné-
ho lektvaru.
Režie: Alexandre Astier, Louis Clichy

14. 1. v 17:15
Oni a Silvio
Drama / Itálie / 150 min / titulky / 

80,- / 15+
Jaká je největší lidská touha? Lás-

ka? Peníze? Sex? Neomezená moc? 
A je možné toho všeho dosáhnout 
a cestou neztratit vlastní tvář? Nejú-
spěšnější italský režisér současnosti 
Paolo Sorrentino (Velká nádhera, 
Mládí) se vrací do českých kin s vel-
kolepým provokativním komediál-
ním dramatem.
Režie: P. Sorrentino / Hrají: Toni 

Servillo

14. 1. v 19:30
Rok opice
Satirická komedie/ Makedonie, 

Srbsko / 112 min / titulky / FK / 
90,- / 12+
Nejdůležitějšími protagonisty této 

satirické, lehce politické komedie 
jsou Tsobe - řadový zaměstnanec 
ZOO a nadmíru inteligentní šim-
panz Koko. Poté, co kvůli všeobec-
né ekonomické krizi dostane Tsobe 
výpověď, vyvstává otázka, co bude 
s Kokem. Ten totiž nedokáže bez 
Tsobeho čtení na dobrou noc sám 

ani usnout. Když se Kokovi poda-
ří utéct, dostane Tsobe šanci získat 
svou milovanou práci zpět. Stačí, 
aby Koka přivedl. Tuto misi mu ale 
komplikuje fakt, že se mezitím v 
očích veřejnosti z Koka stává symbol 
svobody a odporu proti vládě. Aby 
toho nebylo málo, rozhoří se spor o 
Koka mezi makedonským a albán-
ským etnikem. Rok opice je osvěžu-
jící koktejl umíchaný ve žhavém bal-
kánském kotli. 
Režie: V. Blaževski/ Hrají: Igor An-

gelov, Marija Kohn, Bereda Reshit

15. 1. v 17:00, 21. 1. v 17:30,
Balón
Drama / Německo / 120 min / da-

bing / 100,- / 12+
1979, východní Německo v čase vr-

cholící studené války. Dvě normální 
rodiny toužící po životě ve svobodné 
zemi vymyslí velký plán útěku na zá-
pad. Jejich hlavní zbraní je odvaha a 
vynalézavost, díky nimž tajně postaví 
horkovzdušný balón, s kterým se všech 
osm členů obou rodin pokusí přeletět 
nad Berlínskou zdí. Při prvním pokusu 
však neuspějí, celý plán útěku je ohro-
žen, hrozí jim zatčení. Vydávají se tedy 
na nebezpečný závod s časem s policií 
v patách … Napínavý příběh o vzdoru 
a touze po svobodě byl natočen podle 
skutečných událostí.
Režie: M. Herbig/ Hrají: Friedrich 

Mücke, Karoline Schuch, David 
Kross, Alicia von Rittberg

15. a 29. 1. v 19:30
Climax
Drama, horor / Francie / 95 min / 

titulky / 80,- / 18+
Poslední noc v chatě uprostřed 

lesů, zima 1996. Třicítce tanečníků 
a tanečnic končí intenzivní trénink 
na turné v USA, zbývá už jen zá-
věrečná party. A k tomu jedna vel-
ká nádoba sangrie, která na chvil-
ku zmizela z očí... Drogový muzikál 
či taneční horor Climax získal v Can-
nes pověst nejlepšího snímku režisé-
ra G. Noeho a stal se jedním z nej-
větších překvapení festivalu. Zrození 
a smrt jsou mimořádné zážitky. Ži-
vot je pomíjivé potěšení.
Režie: G. Noé/ Hrají: Sofia Bou-

tella, Romain Guillermic, Souheila 
Yacoub

15. a 16. 1. ve 20:00, 20. a 30. 1. 
v 17:30, 23. 1. v 18:00
Cena za štěstí
Drama / ČR / 120,-
Obyčejné lidské štěstí může mít 

mnoho podob. Někdy jasných, někdy 
nečekaných. Kde ho hledat a co mu 
obětovat? Vztah, láska, moc, útěk a 
vlastní děti, které mohou přinášet na-
ději a radost, ale mnohem častěji na-
konec pykají za naše chyby. Film začí-
ná odvíjet samostatné osudy několika 
hrdinů, aby se jejich cesty začaly po-
stupně křížit a mohly nakonec složit 
dohromady jeden velký příběh života. 
Propletenec rodičů, které můžete po-
tkat každý den, jejich dětí a partnerů.
Režie: O. Dabrowská/ Hrají: Ivana 

Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš 
Hanák, Pavel Řezníček

16. 1. v 17:00, 29. 1. v 17:30
Dilili v Paříži
Animovaný, rodinný / Francie / da-

bing / 90,-

Půvabný animovaný příběh uzná-
vaného francouzského animátora 
M. Ocelota. Skrze dobrodružství 
malého děvčátka přiblíží dobu „Bel-
le Époque“, tak zvané Krásné časy 
v dějinách Francie, známé z plakátů 
A. Muchy. 
Odvážná Dilili spolu se svým ka-

marádem Orelem jde po stopách 
spolku, který stojí za únosy dívek 
v Paříži. Během svého pátrání navští-
ví mladí hrdinové mimo jiné i slav-
ný kabaret Moulin Rouge a potkají 
řadu významných osobností té doby 
- od vědkyně Marie Curie, přes malí-
ře Picassa, Moneta či Renoira až ke 
spisovateli Marcelu Proustovi. 
Každý z nich poskytne malým de-

tektivům pomocnou ruku či nápo-
vědu.
Režie: M. Ocelot

16. 1. v 19:30, 21. 1. ve 20:00
Beautiful Boy
Drama / USA / 112 min / titulky / 

100,- / 12+
Osmnáctiletý Nic má na první po-

hled vše – skvělou rodinu, krásu, ta-
lent a přijetí na univerzitu v kapse. 
Přesto je v jeho životě trhlina, kterou 
vyplňuje drogami. Kde se vzala, a jak 
může David pomoci svému milova-
nému synovi ve chvílích, kdy se ocitá 
nad propastí? Emotivní snímek o síle 
závislosti a ještě větší síle lásky byl 
natočený podle skutečného příběhu 
Nica a Davida Sheffových, kteří své 
zážitky zachytili každý ze svého úhlu 
pohledu ve dvojici knih. 
Režie: F. van Groeningen / Hrají: 

Steve Carell, Timothée Chalamet, 
Maura Tierney, Kaitlyn Dever

17. 1. ve 20:00, 28. 1. v 17:30
Kursk
Akční, drama / Belgie / 117 min / 

PREMIÉRA / titulky / 120,- / 12+
Film vypráví o skutečné události, 

ke které došlo v roce 2000 na palubě 
jaderné ponorky K-141 Kursk. 155 
metrů dlouhá jaderná ponorka je 
„nepotopitelnou“ pýchou Severního 
loďstva ruského válečného námoř-
nictva. 
Během námořního cvičení se na pa-

lubě nachází 118 členů posádky. 12. 
srpna otřesou trupem Kursku mo-
hutné exploze, které plavidlo pošlou 
do hloubky 108 metrů, na dno ark-
tických vod Barentsova moře. Začí-
ná zoufalý boj s časem. 
Pro námořníky. Pro jejich rodi-

ny. Záchranou operaci komplikuje 
zchátralé vybavení a odmítavý po-
stoj ruské vlády přijmout zahraniční 
pomoc…
Režie: T. Vinterberg/ Hrají: Léa 

Seydoux, Colin Firth, Matthias 
Schoenaerts

19. a 27. 1.; 1. a 3. 2. v 14:45
Raubíř Ralf a internet
Rodinný / USA / dabing / 130,-; 

děti 110,-
Známý videoherní záporák Ralf 

a jeho malá rošťácká kamarádka Va-
nilopka von Šmak musí podniknout 
riskantní cestu po světové počítačo-
vé síti a najít náhradní část do Vani-
lopčiny videohry s názvem Cukr-
káry. Cestou se Ralf s Vanilopkou 
setkávají s občany internetu…
Režie: Rich Moore, Phil Johnston
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20. 1. v 15:30
Ledová sezóna: Medvědi jsou 

zpět
Rodinný / USA / 90 min / dabing / 

120,-; děti 100,-
Lední medvěd Norm si na zimní 

spánek vůbec nepotrpí. Právě nao-
pak. 
Když se venku ochladí, začíná pro 

něj ta pravá Ledová sezóna, sezóna 
plná dobrodružství a zábavy. Norm 
nejdříve způsobí pořádné pozdviže-
ní na své výpravě do New Yorku, aby 
ho po návratu domů čekal jeden dů-
ležitý úkol. 
Musí z ostatních zvířat severu po-

stavit hokejové družstvo a v jednom 
velkolepém zápase zachránit draho-
cenný led a jejich ledový domov.
Režie: Tim Maltby

21. 1. v 19:30
Kibera: Příběh slumu
Dokument / ČR / 90 min / FK / 

90,- / 12+
Kibera: Příběh slumu vypráví o li-

dech z největšího afrického slumu, 
kteří se navzdory drsným podmín-
kám rozhodli proměnit nelítostné 
prostředí v lepší místo pro život. Po-
daří se jim ustát napětí a násilí spoje-
né s prezidentskými volbami? Nachá-
zí se v Nairobi, hlavním městě Keni.
Režie: M. Páv

Oddělení Q

23. 1. ve 20:00
Žena v kleci
Kriminální drama / Dánsko / 

97min / titulky / 60,- / 15+
Stačí jediný den a paličatý komi-

sař se přes výslovný zákaz střemhlav 
vrhá do řešení případu Merete Lyn-
ggaardové, populární političky, která 
před pěti lety záhadně zmizela při 
plavbě na trajektu. Jediným svědkem 
je její duševně nemocný bratr, který 
byl po události nalezen v podpalubí. 
Případ byl uzavřen jako jednoznačná 
sebevražda
Režie: M. Nørgaard / Hrají: Nikolaj 

Lie Kaas, Fares Fares, Sonja Richter

24. 1. ve 20:00
Zabijáci
Thriller, krimi / Dánsko / 119min / 

titulky / 60,- 
Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd 

a znásilnění? Všechny stopy vedou 
ke skupině studentů prestižní inter-
nátní školy, jako pachatel byl však 
odsouzen místní podivín. 
Po Ženě v kleci přicházejí režisér 

Mikkel Nørgaard a scénárista Niko-
laj Arcel s druhým dílem detektivky 
podle bestsellerů Jussiho Adler-Ol-
sena.
Režie: M. Nørgaard / Hrají: Nikolaj 

Lie Kaas, Fares Fares, Pilou Asbæk, 
David Dencik

25. 1. ve 20:00
Vzkaz v lahvi
Krimi / Dánsko / 112min / titulky 

/ 60,- / 12+
Po osmi letech strávených v Sever-

ním moři doputuje tajemný vzkaz v 
láhvi až do rukou detektivů speciál-
ního kriminálního Oddělení Q. Carl 
Mørck a jeho asistent Assad jsou 
vtaženi do temného případu vraž-
dícího psychopata, sektářské víry a 
unesených dvojic sourozenců, je-

vid Dunn, který k tomu využívá své 
nadpřirozené schopnosti.
Režie: M. Night Shyamalan/ Hrají: 

Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Ja-
mes McAvoy, Anya Taylor-Joy

26. a 27. 1. v 15:30
Ovečky a vlci
Rodinný / Rusko / 80 min / dabing 

/ 110,-
Ovečky a vlci se dohodli, že budou 

žít společně v míru. Tak tomu taky 
je až do chvíle, kdy se ve vesnici ob-
jeví neočekávaní hosté – černí vlci, 
kteří chtějí, aby se život vrátil do sta-
rých kolejí, kde vlci jsou šelmy a ovce 
kořist. Ovečky a vlky teď může za-
chránit jen spojení sil a týmová prá-
ce. Podaří se jim vrátit do vesnice 
klid a harmonii? 
Režie: V. Nikolaev

26. a 27. 1. v 17:30, 3. 2. v 15:00
Husí kůže 2: Ukradený Halloween
Dobrodružný / USA / dabing / 

130,-; děti 110,-
Další dobrodružství a město plné 

oživlých knižních záporáků.
Režie: A. Sandel/ Hrají: Jack Black, 

Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor, 
Caleel Harris

27. 1. v 19:30
Schindlerův seznam
Historický, drama / USA / 195 min 

/ titulky / 110,- / 15+
Hluboce šokující, nemilosrdné dra-

ma o noční můře holocaustu, zalo-
žené na skutečných událostech. Na 
záchranu 1100 životů obětoval Oskar 
Schindler veškeré své jmění... Polský 
Krakov 1939. Židovská obec je vysta-
vována stále se zvyšujícímu tlaku ze 
strany nacistů. Film S. Spielberga je 
stěžejní dílo světové kinematografie 
a vítěz sedmi Oscarů, včetně ocenění 
za Nejlepší film roku a Nejlepší režii.
Režie: S. Spielberg / Hrají: Liam 

Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fien-
nes, Caroline Goodall

28. 1. v 19:30
Rocky Horror Picture Show
Muzikál / V. Británie 1975 / 100 

min / titulky / FK / 70,- / 15+
Mladí snoubenci Brad a Janet uvíz-

nou za bouřlivé noci a vzpomenou 
si, že cestou viděli starobylý hrad a 
rozhodnou se tam hledat pomoc. 
Tak se mladá dvojice ocitne na de-
kadentním večírku pána domu – 
Dr. Franka-N-Furtera, transvestity 
z transsexuální Transylvánie a zjev-
ně nepříliš příčetného vědce. Ten 
jim představí svůj nejnovější výtvor, 
urostlého blondýna Rockyho, které-
ho si stvořil pro své potěšení. Začíná 
noc plná vášní, kdy si nikdo nemůže 
být ničím jistý, zejména pak svým 
pohlavím a sexuální orientací.
Režie: J. Sharman/ Hrají: Tim 

Curry, Susan Sarandonová, Barry 
Bostwick

31. 1. v 17:30, 1. a 2. 2. v 15:00, 
3. 2. v 17:00
Psí domov
Dobrodružný, rodinný / USA / da-

bing / 130,-; děti 110,-
Bella byla ještě štěňátko, když si jí 

Lucas adoptoval a od té doby byli 
nejlepšími přáteli. Jednoho dne však 
Bella zmizí a ocitne se více než 600 
km od svého páníčka. Láska k němu 

jichž zmizení nikdo nehlásil. Třetí díl 
krimisérie podle bestsellerů Jussiho 
Adler-Olsena.
Režie: H. P. Moland/ Hrají: Nikolaj 

Lie Kaas, Fares Fares, Pål Sverre Ha-
gen, Amanda Collin

26., 27. a 28. 1. ve 20:00, 1. 2. 
v 19:30
Složka 64
Krimi / Dánsko / 119 min / PRE-

MIÉRA / titulky / 100,- / 12+
Jak souvisí dávný případ převýcho-

vy „necudných“ dívek na opuštěném 
ostrově s děsivou scénou nalezenou 
za falešnou stěnou jednoho kodaň-
ského bytu? Dosud nejvydařenější 
thriller ze série Oddělení Q podle 
bestsellerů Jussiho Adler-Olsena se 
v Dánsku stal nejúspěšnějším domá-
cím filmem všech dob.
Režie: Ch. Boe / Hrají: Nikolaj Lie 

Kaas, Fares Fares, Søren Pilmark, Jo-
hanne Louise Schmidt

24., 26., 27. 1. a 2. 2. v 17:00, 25. 
1. v 19:30, 30. 1. ve 20:00, 1. 2. 
v 17:30
Narušitel
Drama / ČR / 90 min / 120,-
Na křídlech za svobodou. Čtveřice ka-

marádů a jejich letecký mentor spolu 
létají a slouží v armádě dvacet let. Pak 
se ale po dlouhé době začne rozmotá-
vat smrt bývalého pilota RAF při po-
kusu o přelet na západ a hlavní hrdina 
nemá jiné východisko, než se ho poku-
sit napodobit. „Jste narušitel, následuj-
te mě,“ jsou slova, která sám často hlá-
sí do vysílačky, když nutí k přistání ty, 
kdo se na západ za svobodou vydávají 
vzduchem v letadlech. Teď se o stejně 
zoufalý útěk musí pokusit i on.
Režie: D. Balda/ Hrají: Jiří Dvořák, 

Petr Kostka, Pavel Neškudla, Stani-
slav Zindulka, Veronika Arichteva

24. 25. 1. v 17:30, 31. 1. v 17:00
Favoritka
Historický / USA, Irsko / 119 min 

/ PREMIÉRA / titulky / 120,-
Je 18. století. Anglie válčí s Francií. 

Anglická královna Anna je nemocná 
a náladová. Někdy až příšerně nála-
dová. Zemi za ní víceméně řídí její 
společnice a přítelkyně lady Sarah. 
Co se však stane, když se královnina 
přízeň obrátí směrem k nové služeb-
né Abigail nad níž dosud držela lady 
Sarah ochrannou ruku?
Režie: Y. Lanthimos/ Hrají: Oli-

via Colman, Emma Stone, Rachel 
Weisz, Nicholas Hoult

24., 26. 1. a 2. 2. v 19:30, 25. 1. a 
1. 2. v 17:00, 29. 1. ve 20:00
Skleněný
Thriller / USA / titulky / 120,- / 

12+
Zcela nový thriller inspirovaný ko-

miksem, nazvaný Skleněný. Spojuje 
tak dva samostatné úspěšné filmy Vy-
volený a Rozpolcený. Z filmu Vyvo-
lený se vracejí herecké hvězdy Bruce 
Willis v roli Davida Dunna a Samuel 
L. Jackson známý pod pseudony-
mem Pan Skleněný. Z thrilleru Roz-
polcený se objevuje James McAvoy, 
který ztvárňuje roli Kevina Wendella 
Crumba a jeho vícenásobné identity, 
jež v sobě ukrývá. A právě narušené-
ho Crumba se svými 24 osobnostmi 
sleduje v novém fantasy thrilleru Da-

je však silnější než nepřízeň osudu a 
Bella je rozhodnutá vrátit se domů. 
Cestou na ní čekají různá dobrodruž-
ství, noví přátelé , ale i nástrahy a ne-
bezpečí velkého, neznámého světa.... 
Režie: Ch. M. Smith / Hrají: Ashley 

Judd, Alexandra Shipp, Edward Ja-
mes Olmos

31. 1.; 1., 2. a 3. 2.ve 20:00, 2. a 3. 
2. v 17:30
Ženy v běhu
Komedie / ČR / 93 min / PREMI-

ÉRA / 130,-
Věra (Zlata Adamovská) prožila s 

Jindřichem báječný život a je pevně 
rozhodnutá splnit i jeho poslední přá-
ní – zaběhnout maraton!  Emancipo-
vaná a rázná matka tří dcer (Tereza 
Kostková, Veronika Kubařová, Jeno-
véfa Boková) v tom nevidí žádný pro-
blém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři 
díly a zdolají těch více než 42 kilome-
trů jako rodinná štafeta. Žádná z nich 
sice dosud neuběhla ani metr, ale do 
startu přece zbývají tři měsíce a tre-
nér Vojta (Vladimír Polívka) připravil 
skvělý kondiční plán. Stačí jen začít…
Režie: M. Horský/ Hrají: Zlata Ada-

movská, Tereza Kostková, Veronika 
Kubařová, Jenovéfa Boková, Vladi-
mír Polívka, Ondřej Vetchý, Martin 
Hofmann

31. 1. a 3. 2. v 19:30
Ticho před bouří
Thriller / USA / 106 min / 120,-
Na tomhle ostrově nikdo neumírá…

dokud neporušíte pravidla. Thriller 
plný zvratů a vášní s oscarovými herci 
Matthew McConaugheym a Anne Ha-
thaway má všechny předpoklady stát 
se jedním z diváckých zážitků roku. 
Režie: S. Knight/ Hrají: Matthew 

McConaughey, Anne Hathaway, Di-
ane Lane

Aktuální program sledujte na webu 
kina 

Koncerty

13. 1. v 19.00
1. KOMORNÍ KONCERT
Marián Hrdlička - housle
Libuše Pančochová - klavír
Vstupenky lze zakoupit 30 min. 

před koncertem, rezervace na e-mai-
lu: manager@f-gm.cz
Dům filharmonie, Kosmákova 9, 

www.f-gm.cz

Přednášky, besedy, semináře 

9. 1. v 17.00
Přednáška na téma REYNKŮV 

PETRKOV 
40Kč
OGV, Masarykovo nám. 24

10. 1. v 17.00
RESTAUROVÁNÍ PAPÍRU 
Ing. Marie Benešová ze Státního 

okresního archivu v Jihlavě nastíní his-
torii výroby jednotlivých druhů papíru 
a přiblíží principy péče a restaurování 
těchto historických materiálů.
Přednáška je doprovodnou akcí vý-

stavy litografií Bohumila Krátkého – 
Motýlí čas v Domě Gustava Mahlera.
Vstup volný. Dům Gustava Mahlera, 

Znojemská 4



Kultura NJR – LEDEN 2019STRANA 31

Vydává: Parola spol. s r.o., IČ 18199283, Fritzova 1552/34, 586 01 Jihlava,
www.jihlavske-listy.cz/njr – Vychází 1× měsíčně v nákladu 22.800 ks, 
zdarma do každé rodiny v Jihlavě, č. 1 vyšlo 28. 12. 2018. Vychází od roku 1994.
Redakční rada: MgA. Karolína Koubová, primátorka, Ing. Jaromír Kalina, náměstek 
primátorky, Ing. arch. MgA. Martin Kukla, tiskový mluvčí, BcA. Aneta Hrdličková, re-
daktorka, Ing. Lubomír Maštera, redaktor.
Adresa redakce: Fritzova 1552/34, 586 01 Jihlava. Redaktor: Lubomír Maštera
mobil: 603 805 141, e-mail: njr.redakce@centrum.cz.
Obchodní zástupce: Hana Ilečková, mobil: 732 507 191,  
e-mail: ileckova.njr@seznam.cz. 
Tisk: Czech Print Center a.s. Registrace: MK ČR E 11733. 
Distribuce: Parola, spol. s r.o., Fritzova 1552/34, 586 01 Jihlava.
Reklamace: 567 578 027. 
© Parola, spol. s r.o. Jakékoliv užití a šíření částí nebo celku obsahu 
Novin jihlavské radnice bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. 

10. 1. v 17.00
Komentovaná prohlídka výsta-

vy BON APPÉTIT, S CHUTÍ DO 
GALERIE
OGV, Komenského 10

15. 1. v 18.00
Science Café: PAMĚŤ NA FO-

TOGRAFIE A TVÁŘE
Přednáší Mgr. Filip Děchtěrenko, 

Ph.D., z Psychologického ústavu AV 
ČR.
Muzeum Vysočiny

16. 1. v 17.00
Přednáška na téma MORAVSKÉ 

QUADRIPOLIS. Jihlava, Brno, 
Olomouc, Znojmo.
40Kč
OGV, Masarykovo nám. 24

16. 1. v 18.00
Cestovatelské promítání: ŘECKÉ 

OSTROVY
V posluchárně P3 Vysoké školy po-

lytechnické Jihlava, Tolstého 16.

16. 1. v 19.00
Cestovatelský stand-up s Jaku-

bem Venglářem: INDIE - TĚŽKO 
UVĚŘITELNÁ ZEMĚ    
Ať už jste si o Indii mysleli cokoliv, 

rychle vás vyvede z omylu. Kromě 
chilli vládnou zemi chaosu především 
klaksony a boj o holou existenci. Pře-
žijí jen neustále smlouvající jedinci, 
kteří si příliš nepotrpí na hygienu. Kdo 
rozdýchá prvotní šok, může se mezi 
všudypřítomnou bídou pustit do pát-
rání po epochálních monumentech či 
přírodních perlách nevídaných krás. 
Opravdoví fajnšmekři využijí volné 
chvíle, kdy se zrovna nehádají s rikšou, 
k náboženským pozorováním a počí-
tání bůžků. Indie je zkrátka ultimátní 
cestovatelská zkušenost ostrá jako ku-
řecí kari den po konzumaci. I tu jógu 
vás naučí úplně jinak, než byste čekali.  
Radniční pivovar - pivovarský salonek

18. 1. v 17.00
ASTRONOMICKÉ ÚKAZY 

V ROCE 2019
Přednáší RNDr. Jakub Hraníček, 

PH.D., z České astronomické spo-
lečnosti.
Muzeum Vysočiny

24. 1. v 10.00
KREATIVNÍ DÍLNA PRO SENI-

ORY
30 Kč 
OGV, Masarykovo nám. 24

26. 1. v 15.00
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI
30 Kč / dítě
OGV, Masarykovo nám. 24

Ostatní akce

1. 1. 2019
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ 

OHŇOSTROJ
Od 17:30 slavnostní novoroční oh-

ňostroj v podání jihlavského rodáka 
ohňostrůjce Leo Válka.
Od 17:00 podávají „svařák“ pro za-

hřátí zástupci města Jihlava.
Pořadatel: statutární město Jihlava

26. 1. v 9.00
TERA - AQUA - FLORA
Jihlavské terarijní trhy, www.tera-

aqua-flora.cz

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 15, 
9 – 12 hodin

Sport

5. 1. v 17.30
HC Dukla Jihlava – VHK ROBE 

Vsetín
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019              
Horácký zimní stadion, Tolstého ul. 

12. 1. v 17.30
HC Dukla Jihlava – HC Slavia 

Praha 
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019              
Horácký zimní stadion, Tolstého ul.

13. 1. v 15.30
BC Vysočina – BC Nový Jičín
Basketbalový klub Jihlava: l. liga 

mužů – ročník 2018/19.
Sportovní hala na ul. E. Rošického 6 

14. 1. v 17.30
HC Dukla Jihlava – HC ZUBR 

Přerov
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019              
Horácký zimní stadion, Tolstého ul.

19. 1. v 17.30
HC Dukla Jihlava – LHK Jestřábi
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019              
Horácký zimní stadion, Tolstého ul.

26. 1. v 17.30
HC Dukla Jihlava – Rytíři Kladno
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019              
Horácký zimní stadion, Tolstého ul.

30. 1. v 17.30
HC Dukla Jihlava – HC Slovan 

Ústí nad Labem
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019              
Horácký zimní stadion, Tolstého ul.

Turistika

1. 1. v 10.00
HLEDÁME SKORCE VODNÍHO
Tradiční ornitologická vycházka.
Pořadatel: Český svaz ochránců pří-

rody ZO 59/11 JIHLAVA, ve spolu-
práci s pobočkou ČSO na Vysočině
Dalekohledy s sebou.   Vedou: Ing. Ja-

roslav Kněžíček (tel. 731 888 321), Pa-
vel Hobza. Sraz v 10 hodin na mostě ve 
Starých Horách (restaurace Venuše).

1. 1. 
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ŠA-

CBERK - RUDNÝ
22. ročník
Pořadatel: KČT, odbor Tesla Jihlava
Přesun: pěšky, na kole, na lyžích s 

kočárkem nebo sáňkami.
Start: z libovolného místa, trasy 

min. 5 km
Cíl: Šacberk - Rudný, torzo roz-

hledny 14 – 15 hod. - zde diplom a 
odznak
Možnost přispět do sbírky KČT 

Novoroční čtyřlístek na pomoc han-
dicapovaným spoluobčanům.
Kontakt: Ing. Míla Bradová, Na 

Kopci 22, 586 01 Jihlava, tel. 736 
754 080, e-mail: mila_bradova@
volny.cz.
 (Změna programu vyhrazena)

Bohumil
Krátký
Motýlí čas
litografie 1978–2002

28. 11. 2018 – 19. 1. 2019 
Dům Gustava Mahlera  |  Znojemská 4, Jihlava  |  www.mahler.cz
út–so 9–12, 12:30–17  |  facebook.com/mahler.jihlava

Na začátku prosince proběhla verni-
sáž výstavy v netradiční jihlavské gale-
rii Nonstop. 
Společnou výstavu dvou představite-

lů české graffiti scény, vystupujících na 
veřejnosti pod pseudonymy LIL PA-

LEO a YOUNG NGUEN, charakte-
rizuje estetické i významové zkoumání 
elementárních znaků a textů, a jejich 
přenos skrze skleněné tabule do pro-
storu Nonstrop galerie. Výstava potrvá 
do konce února.  -tz-

Nová výstava v galerii  
pod širým nebem
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JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

www.modaprostejov.cz

Likvidujeme! Ano, likvidujeme za velmi výhodné ceny naprosto 
všechny obleky, pánské a dámské kabáty v širokém sortimentu 
velikostí! Skutečně, velký výběr pro každého. Obleky v super 
cenách od 199,- Kč! Kabáty se slevou až 50 %! Nabízíme i šály, 
kravaty, košile, kalhoty, pásky... Přijďte, těšíme se na Vás! 

LIKVIDACE!

OBLEK

1.000 Kčmínus

K
A
Ž
D
Ý


	01jr01
	01jr02
	01jr03
	01jr04
	01jr05
	01jr06
	01jr07
	01jr08
	01jr09
	01jr10
	01jr11
	01jr12
	01jr13
	01jr14
	01jr15
	01jr16
	01jr17
	01jr18
	01jr19
	01jr20
	01jr21
	01jr22
	01jr23
	01jr24
	01jr25
	01jr26
	01jr27
	01jr28
	01jr29
	01jr30
	01jr31
	01jr32

