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Jihlava zná budoucí podobu  
Horácké multifunkční arény

Statutární město Jihlava na konci září 
ukončilo užší architektonickou soutěž 
o návrh Horácké multifunkční arény v 
Jihlavě. 

Vítězným se stal návrh Prof. Ing. 
Josefa Chybíka v autorské spolupráci s 
CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED 
ARCHITECTS s. r. o., který si poro-
tu získal díky rozvržení jednotlivých 
objektů s důrazem na prostupnost a 
otevřenost, která počítá i s parkem 
Smetanovy sady.

„Vybraný návrh akcentuje areál jako 
soubor samostatných objektů, které 
umožňují prostupnost územím a dávají 
zástavbě příjemné městské měřítko. Tím 
návrh například posiluje význam parku, 
který se vlévá mezi budovy a také vytvá-
ří různorodá veřejná prostranství, která 
svou podobou posilují městský charakter 
areálu jako místa pro život a napomáha-
jí spoluvytvářet bezpečné prostředí,“ uve-
dl radní David Beke, manažer výstavby 
Horácké multifunkční arény.

„Arénu koncipujeme tak, že hlediště 
pojme 5600 diváků, kteří budou tvořit 
jeden obrovský kotel. Tribuny totiž lemu-
jí po 360 stupních hrací plochu. Dalším 
důležitým aspektem je začlenění aré-
ny do města. Naší ambicí bylo vytvořit 
kompaktní stavbu, která nebude v území 
bariérou, ale bude přirozeně rozvíjet kva-
lity parku a přilehlých ulic,“ uvedl Ond-
řej Chybík, spoluautor projektu z ateli-
éru CHYBIK+KRISTOF.

Oceněny byly i další dva návrhy. 
Na druhém místě se umístila hala ve 
tvaru puku společnosti PROJEK-
TIL ARCHITEKTI s. r. o., který dává 
důraz na velkorysost městského pro-
storu. Třetí místo obdržel návrh archi-
tektů Jakuba Našince, Aleše Kubalíka, 
Josefa Kociána a Veroniky Sávové, a 
to zejména díky zpracování vnitřního 
prostoru, který nabízí dostatečné kapa-
city pro kvalitní provozní řešení.

„Nutno říci, že vítězný návrh není na 
sto procent finálním řešením. Pokud se 
s vítězem soutěže domluvíme na spo-
lupráci, bude následovat dopracování 
studie, která může doznat dílčích změn, 
a to jak na základě doporučení poro-
ty či města, tak na základě požadavků 
samotných uživatelů,“ doplnil David 
Beke.

Statutární město Jihlava odměnilo 
vítězný návrh částkou jeden a půl mili-

onů korun. Druhý návrh byl oceněn 
milionem a 100 tisíci korunami, třetí 
850 tisíci.

Výstava návrhů
Celkem se do užší architektonické 

soutěže dostalo šest návrhů, které byly 
představeny 2. října 2019 výstavě návr-
hů. Vernisáž proběhla na Horáckém 
zimním stadionu, kde budou návrhy 
vystaveny až do konce října. -tz-
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22. listopadu bude magistrát města 
od 12 hodin uzavřen! Úřední hodiny 
budou zkráceny z důvodu přerušení 
dodávky elektrické energie.

Provozovatel distribuční soustavy 
elektrické energie, společnost E.ON 
Distribuce, přeruší 22. listopadu do-
dávku elektrické energie. Bez proudu 
bude celá jihlavská radnice společ-
ně s městskou knihovnou. Otevírací 
doba magistrátu se zkrátí o dvě hodi-
ny – v pátek 22. listopadu bude ote-
vřeno pouze do 12 hodin.

„Na elektrickém proudu jsou v dnešní 
době závislé veškeré evidenční i účetní 
systémy, a tak nelze služby poskytova-
né Magistrátem města Jihlavy během 
odstávky nijak nahradit. Předem se 
všem občanům za vzniklé komplikace 
omlouváme,“ uvedl tajemník úřadu 
Evžen Zámek. -tz-

Od letošního února probíhala 
v Jihlavě v ulici Na Dolech výstavba 
dopravního terminálu. 

Nový přestupní uzel bude mít regi-
onální význam  mezi osobní vlako-
vou, veřejnou linkovou a městskou 
hromadnou dopravou. Terminál ob-
sahuje zastávky pro zmíněné druhy 
veřejné hromadné dopravy a navíc 
zajišťuje jejich adekvátní  návaznost 
na cyklistickou a pěší dopravu. Do-
pravní terminál Jihlava – Staré Hory 
byl slavnostně otevřen 25. října.

„Dopravní terminál ve Starých Ho-
rách by se měl stát malým bratrem pro 
plánovaný mnohem větší Centrální 
dopravní terminál. A to jak z hledis-
ka užitnosti, tak z hlediska spolupráce 
na výstavbě, během které se do práce 
zapojila i Správa železniční dopravní 
cesty, a to  ve formě výškové úpravy ná-
stupiště vlakové zastávky,“ uvedl ná-
městek pro oblast rozvoje města Petr 
Laštovička.

Nový přestupní terminál v sobě in-
tegruje točnu MHD s konečnou za-
stávkou, původní výstupní a nástup-
ní zastávku pro veřejnou linkovou 
dopravu doplněné o  přístřešky pro 
cestující, a vlakovou zastávku. 

Městský dopravní terminál  
Jihlava – Staré Hory je otevřen

DOPRAVNÍ terminál Jihlava – Staré Hory byl slavnostně otevřen 25. října.
 Foto: archiv MMJ

V prostoru mezi konečnou zastáv-
kou MHD a vlakovým nástupištěm 
byla vybudována nová uzavřená če-
kárna se sociálním zařízením pro 
cestující a zázemím pro řidiče MHD. 
V čekárně nechybí elektronický in-
formační systém a nezbytný mobili-
ář, u budovy terminálu jsou pak kro-
mě jízdenkového automatu MHD 
k dispozici také cyklostojany a cyk-
loboxy.

Tento projekt byl spolufinancován 
ze strukturálních fondů Evropské 
unie v rámci Integrovaného regio-
nálního operačního programu, a to 
prostřednictvím Integrovaného plá-
nu rozvoje území Jihlavské sídelní 
aglomerace. Dotace na více než osmi 
milionovou investici by měla dosáh-
nout necelých sedmi milionů korun. 
Zhotovitelem stavby byla společnost 
SATES Čechy s. r. o. -tz-

Změna provozních 
hodin magistrátu

Do 23. listopadu 2019

Dům Gustava Mahlera,  
Znojemská 1089/4

Irena Wagnerová – ZátIší

Nalezená krása a kouzlo věcí ukry-
tých v zákoutích domova z pohledu 
jihlavské akademické malířky.

Zápis do živnostenského rejstříku 
provádí příslušný živnostenský úřad 
okamžitě a zdarma. Čerství podnika-
telé se však někdy nechají nachytat a 
zaplatí za zápis do jiného rejstříku 
od firmy, která má jméno podobné 
tomu oficiálnímu. Není se ale čemu 
divit, nových informací je při začát-
ku podnikání hodně a nováčci se 
snaží být poctiví.

„Živnostenský rejstřík je podle zá-
kona v části veřejný a nové zápisy se v 
něm objeví téměř okamžitě po zápisu. 
Šmejdi tak přesně vědí, koho nachy-
tat. Čerství podnikatelé se ale většinou 
snaží být poctiví a možná ve strachu ze 
sankcí falešnou složenku zaplatí,“ při-
blížil vedoucí živnostenského úřadu 
v Jihlavě Jan Kubišta.

Proti novodobým šmejdům se však 
bránit nedá, zákazník zaplatí za za-
psání do rejstříku, ale soukromého. 
„Trestní oznámení na neznámého pa-
chatele jsem již státnímu zastupitelstvu 
poslal. Avšak podvodníci mají vždy u 
složenky uvedeny informace, které ob-
jasňují, že nejde o úřad a platba není 
ničím podmíněna. Bohužel se počítá i 
malé písmo v záhlaví, které kvůli zavá-

dějícímu názvu podnikatelé již nečtou 
a zákon tedy nepřekračují,“ uvedl Jan 
Kubišta.

Pracovníci registračního oddělení 
se však snaží při jednání na živnos-
tenském úřadu na tyto podvodné fir-
my upozornit.

Podle vedoucího jihlavského živ-
nostenského úřadu se v nedávné době 
na tomto „černém trhu“ objevila již 
třetí společnost, která složenky do 
schránek nových živnostníku zasílá.

Tato činnost však poškozuje i jmé-
no úřadu. „Živnostníci nás často obvi-
ňují z toho, že iniciály jejich firmy po-
dáváme soukromým firmám. To však 
není pravda, živnostenský rejstřík je v 
jedné své části veřejně dostupný všem,“ 
doplnil Jan Kubišta.

Nezbývá než poradit, aby si každý 
nový podnikatel složenku ve schrán-
ce důkladně pročetl a ujistil se, že je 
opravdu od úřadu, který v Jihlavě vše 
zasílá s hlavičkou Obecní živnosten-
ský úřad, Magistrát města Jihlavy. 
Pokud si i tak nejste platbou jisti, 
stačí zavolat přímo na registrační od-
dělení úřadu, a to na číslo: 565 593 
210. -tz-

Listopad se blíží a s ním i čas, kdy 
oranžovou barvu ze spadaného listí 
nahradí bílá sněhová pokrývka. Kdy 
přesně zima přijde, však ví jenom 
Svatý Martin, který Jihlavou projede 
11. listopadu. Přidejte se do průvodu 
ke kejklířům, husám i andělíčkům. 
Primátorka i radní města Jihlavy Sva-
tého Martina po trase kolem Masa-
rykova náměstí také doprovodí!

„Svatý Martin je jednou z nejoblí-
benějších tradičních akcí, u které přeci 
nemůžeme chybět! Třeba já už jsem 
zvědavá, jakou zimu nám Martin le-
tos předpoví a kdy vůbec ten bílý sníh 
napadne. Těším se na tu atmosféru a 
už teď děkuji všem pořadatelům, a to 
hlavně za krásnou tradici, jakou nám 
tady v Jihlavě vytvořili,“ vyjádřila Ka-
rolína Koubová, primátorka města 

Jihlavy.
Svatomartinský svátek letos od 14 

hodin doprovodí tradiční řemeslný 
jarmark na Masarykově náměstí i za-
jímavý kulturní program. Od 16 ho-
din zahraje kapela Jarda Band, kte-
rou po průvodu v 18 hodin nahradí 
kapela studentů a absolventů školy 
Jedličkova ústavu The Tap Tap.

„Letos se nezapomene ani na ohňo-
stroj, který vypukne po ukončení prů-
vodu. Ten začíná v 17 hodin a povede 
tradiční trasou od Brány Matky Boží 
přes Palackého a Benešovu ulici zpět 
na ulici Matky Boží, odkud už se pů-
jde na dolní Masarykovo náměstí k pó-
diu,“ uvedl Tomáš Koukal, vedoucí 
odboru školství, kultury a tělovýcho-
vy jihlavského magistrátu.

 -tz-

Nový typ šmejdů: Zneužívají 
čerstvě zapsané živnostníky

Svatého Martina v Jihlavě 
doprovodí radní města

PO PRŮJEZDU sv. Martina se opět zhasne veřejné osvětlení a vypukne svato-
martinský ohňostroj. Foto: archiv MMJ

PROPAGAČNÍ TRIČKA. Trička pro děti s logem Jihlavy a ilustrací od Evy Bys-
trianské zakoupíte na Turistickém informačním centru za pouhých 110 korun! 
V dostání jsou ve čtyřech barvách, modré, žluté, růžové a bílé, a to ve velikostech 
XS až XL. Foto: archiv MMJ

Noste Jihlavu!
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Jihlava k Vánocům  
aneb adventním časem k radosti

VIZUALIZACE návrhu letošního uspořádání prostoru pro adventní čas na jihlavském náměstí. 
 Autor: František Novák z Třeště

Jaro, léto, podzim, zima a příští rok 
zase znova. 

Kruh je symbolem času a věčného 
opakování života a v jeho středu se 
navíc skrývá i útulné místo pro sbli-
žování. 

Do kruhu se zdobí věnce a do kru-
hu se letos postaví i adventní vesnice 
s kluzištěm uprostřed. Jihlava k Vá-
nocům bude kolem Mariánského 
sloupu na Masarykově náměstí při 
nadcházející zimě netradičně podle 

Vánočních tradic.
„Změníme věrně známé Masaryko-

vo náměstí a vytvoříme na něm místo 
pro setkání přátel i rodiny v opravdu 
adventní atmosféře. Věřím, že se letošní 
koncept Vánoc stane nepostradatelnou 

tradicí a nebude se okolo Mariánského 
sloupu bruslit jen letos,“ prozradila pri-
mátorka města Karolína Koubová.

Programový návrh nepočítá s kon-
certy interpretů zvučných jmen, 
ale sází na místní zdroje ve spoje-
ní s atraktivní formou a nezvyklým 
uspořádáním prostoru náměstí. 

Změnu v letošním roce dozná ze-
jména důraz dramaturgie na místní 
spolky, kapely, orchestry, divadelní-
ky a místní taneční formace. 

Velkou část programu obsáhne i zdej-
ší Základní umělecká škola Jihlava. Jih-
lava k Vánocům bude obsahovat dvě 
programové části – čas adventní, který 
po Štědrém dni vystřídá čas Vánoční.  
„Já jsem z města Betlémů, kde se ten po-
věstný Ježíšek dává do jesliček až v noci 
24. prosince. Adventní čas je období, kte-
ré k samotným Vánocům teprve směřuje, 
doba zklidnění a rozjímání s blízkými, 
atmosféra, kterou bude možné v Jihlavě 
letos pocítit,“ doplnil Petr Píša.

Adventním věncem se 
stane kluziště

Statutární město Jihlava věnuje 
všem návštěvníkům jako pořadatel 
akce netradiční místo, kde se lze za 
poslechu hudby dobře najíst i napít. 

Novinkou bude i kruhová ledová 
plocha pro bruslení okolo Marián-
ského sloupu, která má asociovat ad-
ventní věnec. 

Kluziště bude v provozu od první 
adventní neděle 1. prosince, kdy do-
jde k tradičnímu rozsvícení vánoč-
ního stromu, přes vánoční čas až do 
Hromnic 2. února příštího roku. -tz-

Jihlava spouští projekt Bydle-
ní především: Testování konceptu 
Housing First v Jihlavě. Jeho první 
fáze bude přípravná – od 25. listo-
padu do 1. prosince proběhne re-
gistrační týden, během kterého do-
jde ke sčítání osob, a to jednotlivců 
i rodin s dětmi v bytové nouzi. Do 
sčítání se zapojí jak sociální pracov-
níci, tak zástupci veřejnosti. Sta-
tutární město Jihlava bude během 
první poloviny listopadu hledat 
dobrovolníky, kteří by při sčítání 
zastupovali jednotlivé komunity.

„Hledáme lidi, kteří ve svém okolí 
vnímají problém bytové nouze a jsou 
ochotni nám na pár schůzkách da-
nou situaci popsat. Pomoc veřejnosti 
je pro naši práci důležitá a napomá-
há k tomu, aby zmapování co nejvíce 
odpovídalo skutečnosti. Ve zkratce lze 
říct, že čím komplexnější přehled o si-
tuaci v Jihlavě budeme mít, tím více 
budeme schopni vytvořit plán řešení 
bezdomovectví i bytové nouze přesně 

na míru,“ sdělil uvolněný radní pro 
sociální oblast Daniel Škarka.

Všichni, kdo se registračního týd-
ne účastní, budou proškoleni pra-
covníky Platformy pro sociální 
bydlení, následně budou vyhledá-
vat osoby v bytové nouzi a vyplňo-
vat s nimi přichystané dotazníky. 
V dotaznících budou komplexně 
zhodnocena kritéria pro přijetí do 
projektu, jimiž jsou bytová nouze a 
potřeba intenzivní podpory.

Po uskutečnění přípravné fáze 
proběhne fáze realizační. V té bu-
dou vybrané domácnosti zabydle-
ny do městských bytů, kam budou 
docházet pracovníci Oblastní chari-
ty Jihlava a poskytovat zabydleným 
potřebnou podporu. 

Testování konceptu  
Housing First v Jihlavě

Město Jihlava se do projektu 
„Bydlení především: Testování 
konceptu Housing First v Jihlavě“ 

Jihlava spouští projekt Housing First
zapojilo 1. října 2019. Prioritou 
projektu je eliminace stavu bytové 
nouze, získání a dlouhodobé udr-
žení standardního bydlení pro jeho 
účastníky. 

Jihlava bude projekt koordinovat 
za metodické podpory Platformy 
pro sociální bydlení a Ministerstva 
práce a sociálních věcí. 

Partnerem projektu je Diecéz-
ní charita Brno – Oblastní chari-

ta Jihlava, jejíž sociální pracovník 
v týmu s peer pracovníkem budou 
zajišťovat intenzivní podporu za-
bydleným domácnostem výkonem 
sociální práce. 

Město Jihlava spolufinancuje cel-
kové náklady projektu pouze z 5%, 
zbytek je financován formou do-
tace z Operačního programu Za-
městnanost. -tz-

Pro první fázi projektu se hledají dobrovolníci

Agentura na podporu podnikání 
CzechInvest vyhlásila soutěž pro 
začínající podnikatele s názvem Za-
čínáme v Kraji Vysočina. 

Cílem soutěže je podpora neob-
vyklých podnikatelských záměrů a 
projektů, tedy start-upů provozo-
vaných nebo plánovaných v našem 
kraji.

„V soutěži „Začínáme v Kraji Vyso-
čina“ nám jde o to, najít a podpořit 
neotřelé podnikatelské záměry a pro-

jekty v našem kraji. Ty nejlepší mo-
hou vyhrát desítky tisíc korun a další 
věcné ceny,“ uvedla projektová ma-
nažerka CzechInvestu Zuzana Pro-
cházková.

Soutěž je rozdělena do třech kate-
gorií – technický, netechnický a stu-
dentský projekt. 

Přihlášky lze zasílat do 13. listo-
padu, více informací naleznete na 
webu města. -tz-

Máte nápad? Přihlaste se do 
soutěže pro mladé podnikatele
CzechInvest hledá inovativní podnikatelské záměry!



Ondřej Chybík (34) společ-
ně s Michalem Krištofem (33) 
založili architektonickou kan-
celář Chybik+Kristof v roce 
2010. Z páru zakládajících 
členů se však za devět let fun-
gování stal tým 50 spolupracu-
jících architektů a urbanistů, 
kteří pracují na široké škále 
projektů. Během necelé první 
dekády existence postavili 
například národní pavilon při 
světové výstavě EXPO v ital-
ském Miláně, který poté pře-
vezli zpět do Čech. Získali také 
několik cen, například Grand 
Prix obce architektů za Gale-
rii nábytku posetou židlemi 
nebo prestižní ocenění Design 
Vanguard pro mladé archi-
tekty za svou dosavadní práci. 
V současné době dokončují 
vinařství Lahofer uprostřed 
moravské krajiny a začínají 
tvořit projekt pro jihlavskou 
Horáckou multifunkční arénu.

Je to pro vás výzva, stavět novou 
arénu uprostřed Jihlavy?

Ch: Každý projekt je pro nás vý-
zvou. Stadion Dukly je však mimo-
řádný, nejen bohatou historií klubu, 
ale také místem, kde aréna stojí.

Nechali jste se při tvorbě návrhu 
pro architektonickou soutěž inspi-
rovat jinými světovými stadiony?
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„Lokalita pro stadion je perfektní,“ říká 
autor návrhu na novou zimní arénu

architektonická kancelář chybik+kristof zvítězila svým projektem v soutěži na stavbu horácké multifunkční arény.  Foto: archiv MMJ

Ondřej Chybík 

(*1985, Brno, Česká republika)

� Po studiích architektury v Brně a rakouském Grazu absolvoval postgra-
duální studium urbanismu na prestižní ETH Curych ve Švýcarsku. Půso-
bil ve vídeňském ateliéru PPAG. Je držitelem Ceny rektora VUT v Brně 
a získal cenu Bohuslava Fuchse za nejlepší projekt Fakulty architektury 
VUT v Brně. Roku 2010 založil společně s Michalem Krištofem architek-
tonické studio CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESI-
GNERS. V roce 2015 ho Forbes vybral do seznamu “30 pod 30”.

Michal Krištof 

(*1986, Kláštor pod Znievom, Slovensko) 

� Studoval architekturu a urbanismus v Brně a v Sint-Lucas v Gentu. Je 
také držitelem ceny rektora na VUT v Brně. Po ukončení studia praco-
val v Bjarke Ingels Group – BIG v Kodani na několika projektech po ce-
lém světě, jako například Shenzhen International Energy Mansion v Číně 
nebo Dánské národní námořní muzeum v Helsingoru. V roce 2016 ho 
Forbes vybral do seznamu “30 pod 30”.

kam řada lidí přijde pěšky a po konci 
utkání zaplní přilehlé restaurace, ve 
kterých utratí peníze za večeři. Tako-
vý hospodský si vydělá více peněz, a 
bude tak moci třeba opravit výlohu 
svého podniku. Tím chci říct, že pro 
rozkvět města je zcela klíčové udržet 
co nejvíce pestrých funkcí v centru. 
Vše souvisí se vším.

Velkým tématem je také doprava. 
Jaké řešení ohledně parkování a 
dopravní obslužnosti navrhujete?

K: Díky kompletní demolici pů-
vodní haly máme možnost navrh-
nout v suterénu velkokapacitní par-
koviště pro návštěvníky. Nicméně, 
jak říká kolega, tím, že se jedná o sta-
dion ve městě, a ne za městem, počí-
táme s množstvím lidí, kteří přijdou 
pěšky, nebo přijedou MHD.

Co podle Vás bude největším 
problémem při vzniku nové arény? 
A na co se naopak těšíte?

Ch: Stavba v centru města je vždy 
náročnější než na zelené louce. Není 
to problém, ale je potřeba pro to 
dobře nachystat projekt. Jinak nejde 
říct, na co konkrétně se těšíme, celý 
proces projektování veřejných staveb 
pro několik tisíc uživatelů je mimo-
řádně atraktivní. 

Jak bude vypadat zázemí pro uži-
vatele, tedy hokejisty, krasobruslař-
ky, veřejnost? Počítá se i s parametry 
pro extraligovou hru?

K: Koncepci interiéru teprve bu-
deme řešit, každopádně aréna je 
navrhována tak, aby Dukla Jihlava 
mohla nejen extraligu hrát, ale také 
vyhrát.  -tz-

K: Už od studií si budujeme pře-
hled o aktuálním dění v rámci ar-
chitektury nejen u nás, ale i ve světě. 
Nedá se říct, že by nás inspirovala 
konkrétní stavba, ale například arény 
ve Skandinávii nebo Švýcarsku nám 
byly na počátku dobrým studijním 
materiálem.

Jak vůbec probíhala tvorba návr-
hu, například jaký je rozdíl mezi 
první a poslední podobou, která 
vzešla z vašich rukou?

Ch: Na začátku každého projektu 
pracujeme s řadou zcela odlišných 
variant. Zde v Jihlavě jsme zkouma-
li více jak deset odlišných přístupů. 
Od velkých monobloků přes orga-
nické varianty až po výslednou for-
mu několika menších objektů, které 
lze etapizovat.

Jak hodnotíte rozhodnutí jihlav-
ských zastupitelů stavět uprostřed 
města a nechat zbourat stávající sta-
dion s historickou hodnotou?

K: Byl to jeden z důvodů, proč se 
nám soutěž hned od počátku zamlou-
vala. Postavit stadion v srdci města, na 
místě, kde se Dukla tolikrát stala šam-
pionem, je náročný úkol, ale z urbanis-
tického hlediska mimořádně správný.

Zkoumali jste okolí Horáckého 
zimního stadionu, je tato lokalita 
vhodná pro stavbu nové arény?

Ch: Samozřejmě! Místo je to per-
fektní. Když si představíte, že máte 
stadion za městem, kam se lidé do-
stanou pouze auty a po skončení 
zápasu auty odjedou, v takovém pří-
padě stadion funguje jen sám pro 
sebe. Na rozdíl od arény ve městě, 
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INTERNET

Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz
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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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SOCHA Klíčů u Českého mlýna má nové okolí. Svazek doplnily pozinkované obru-
by z rukou uměleckého kováře Josefa Drbala, které vymezují prostor sochy a ohrani-
čují navážku kamenné drtě a prosívky. S investicí za necelých 20 tisíc korun pomohli 
pracovníci Správy městských lesů. Atmosféru místa doplní příští rok lavička, května-
tá louka a výsadba tří lip.

V PARKU za jihlavskou radnicí se sešli zástupci neziskové společnosti Roska, lidé 
s roztroušenou sklerózou i další, kteří jsou odhodláni podat pomocnou ruku. Za 
zpěvu dětí se sklidily slunečnice, které v červnu sami zasadili lidé s roztroušenou 
sklerózou. Při setkání se navzájem všichni obdarovali nově vzrostlou nadějí, které 
je v podobě semen na žluté slunečnici nespočet.

FOTOGRAFIE staveb či jejich doplňků postavených kolem počátku devadesátých 
let 20. století jsou vystaveny na jihlavské radnici do 15. listopadu. Výstavu zahá-
jila na konci října stylová vernisáž ve stylu devadesátých let – nechyběli Lunetici 
ani šusťákové soupravy. Autoři Šimon Kochan a Michaela Pacherová výstavu po-
pisují jako „komplex fotografií architektonických objektů na území Jihlavy“.
 Foto na stránce: archiv MMJ

VAŠE spokojenost - naše radost. Heslo letošního Týdne sociálních služeb nazna-
čuje, jaká nálada se nesla akcemi, které měly veřejnosti přiblížit práci sociálních 
služeb. Třeba v Domově pro seniory na Lesnově se při „Dnu otevřených dveří s 
příjemným posezením s klienty a sociálními pracovníky“ opékaly špekáčky, hrálo 
na vozembouch a všichni se smáli a povídali. Bylo to super!

NA KONCI září byl pokřtěn úsek hradebního parkánu přímo pod kostelem sva-
tého Jakuba Většího. Václavský parkán má připomínat místo, kde dříve stála kaple 
svatého Václava. Při křtu promluvila radní města Jihlavy Silvie Čermáková, slova i 
zpěvu se ujal uvolněný zastupitel pro obnovu Městské památkové rezervace Martin 
Laštovička.

V RÁMCI Dne architektury se uskutečnilo několik prohlídek, a to nejen po měst-
ských domech v centru, ale třeba i do srdce Horáckého zimního stadionu nebo k 
budoucím návrhům podoby nové arény. Proběhla také výstava návrhů studentů 
UMPRUM, kteří byli postaveni před úkol jakou stavbou změnit tvář jednoho z 
největších náměstí v republice a jak dostavět městské proluky.

Sklizeň naděje

Klíče v novém

Devadesátky na radnici

Křest Václavského parkánu

Jihlava pohledem architektů Týden sociálních služeb
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Klenotem jihlavské mlékárny je čerstvá smetana
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www.mleko.cz

Jiráskova 94

586 01 Jihlava

Tel. - sekretariát: 567 584 200

Čerstvá smetana ke šlehání patří 
mezi nejžádanější a nejoblíbenější 
mléčné výrobky. V mlékárně Mora-
via Lacto a.s. se vyrábí od nepamě-
ti a patří k nejvýznamnějším výrob-
kům, proto si na její poctivé výrobě 
dáváme velmi záležet. 

Jak již název říká, základní surovi-
nou je smetana, která je v mlékárně 
Moravia Lacto a.s. získávána z čer-
stvého českého mléka z Vysočiny. 
Syrové kravské mléko obsahuje prů-
měrně 3,9 % mléčného tuku. Sme-
tana se získává odstřeďováním mlé-
ka a musí mít minimálně 10 % tuku. 
V takovém případě hovoříme o sme-
taně na vaření nebo do kávy. Smeta-
na ke šlehání musí dle platné legis-
lativy obsahovat minimálně 30 % 
tuku.

A jak získáváme v mlékárně sme-
tanu? U syrového mléka dochází 
přirozeně k vyvstávání tuku na hla-
dinu, protože tuk je lehčí než voda. 
Samovolným vyvstáváním bychom 
se smetany nedočkali, čekali by-
chom velmi dlouho. V mlékárně se 
k tomuto účelu využívá odstřeďová-
ní. Tuk se tak zkoncentruje rychleji a 
je možné dosáhnout smetany s vyso-
kou tučností. V naší mlékárně nene-
cháváme nic náhodě a vyrábíme 
smetanu ke šlehání s obsahem tuku 
33 %. S odstupem několika desetile-
tí víme, že smetana s tímto obsahem 

tuku je snadno našlehatelná a její 
konzistence je pro spotřebitele ideál-
ní. Z 1000 litrů syrového kravského 
mléka vyrobíme přibližně 120 litrů 
smetany ke šlehání.

Získaná smetana je dále pasterová-
na. U mléka se používá teplota min. 
73 °C, avšak u smetany je potřeba 
teplota vyšší než 90 °C. Důvodem je 

Příjem mléka v Moravia Lacto a.s. je situovaný naproti vrátnici.

Využívání automatizace a robotizace zvyšuje přesnost a rychlost výroby.
 Foto: Veronika Dawidowicz

Bc. Mirka Martinová vyhrála soutěž úspěšných luštitelů naší křížovky a předse-
da představenstva Ing. Stanislav Coufal ji předal dárkový koš fi remních výrobků. 
 Foto: Denisa Eckertová

lepší prohřátí tuku. Dalším výrobním 
krokem, který zajišťuje trvanlivost 
smetany, je ohřev smetany na 124 °C 
po dobu několika sekund. Smetana 
je následně zchlazena na skladovací 
teplotu do 8 °C a je ihned plněna do 
kartonových obalů PURE-Pak. 

Do smetany ke šlehání se běž-
ně přidávají stabilizátory, typický 
je karagenan (na obalu ve složení 
též jako kód E407). Jeho přídavek 
zajišťuje lepší šlehatelnost. Stabili-
zátory mají význam zejména u sme-
tany, kde je obsah tuku nižší (méně 
než 33 %). Karagenan také zajišťuje 
větší pevnost šlehačky. V naší mlé-
kárně ctíme a dodržujeme tradič-
ní postupy a do smetany nepřidává-
me žádné stabilizátory. Karagenan 
zajišťuje tekutou konzistenci smeta-
ny ke šlehání po celou dobu trvanli-
vosti. U smetany ke šlehání Moravia 
si můžete všimnout, že během skla-
dování dochází v obalu k uvolňování 
tuku na hladinu. Není to však vada, 
jedná se o přirozený jev, který nemá 
žádný vliv na šlehatelnost. Naopak 
jde o známku vysokého obsahu tuku 
bez použití stabilizátorů. Pokud do 
šlehací nádoby převedete celý obsah 
krabičky, včetně uvolněného tuku, 
podaří se Vám ušlehat perfektní šle-
hačka. Důležité je, aby smetana ke 
šlehání byla před samotným šlehá-
ním vychlazená, jinak výsledek šle-
hání není zaručen.

Při šlehání také musíte vědět kdy 
skončit. Pokud šleháte krátce, sme-

tana je tekutá a nedrží, pokud šlehá-
te moc dlouho, dojde k přešlehání a 
z vyrobené šlehačky vyrobíte máslo 
a podmáslí.
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V roce 2015 byly v ulici Palackého 
v centru města uvedeny do provozu 
podzemní kontejnery na tříděný od-
pad. „Komíny“ v rozměru běžného 
odpadkového koše se lépe hodí do 
center měst, zejména těch historic-
kých. K podobnému postupu při-
stupuje řada měst v České republice 
i zahraničí, Jihlavští se však nenaučili 
ani po čtyřech letech kontejnery po-
užívat a pohazují odpad všude okolo.

„Ačkoliv jsme mnohokrát informo-
vali, že odkládaní odpadu mimo kon-
tejnery je nejen estetickým problémem, 
ale také porušením zákona pod sankcí, 
nedošlo přes veškerou snahu k zásadní-
mu zlepšení. Nezbylo tedy, než v úzké 

spolupráci s Městskou policií Jihlava 
přistoupit k ukládání pokut,“ uvedl 
Jan Machančík z odboru životního 
prostředí.

Strážníci městské policie stačili v le-
tošním roce uložit 12 pokut v celkové 
výši 5000 Kč a dalších 24 přestupků 
řešili domluvou. Odbor životního pro-
středí identifikoval tři podnikatelské 
subjekty, které se dopustily porušení 
zákona o odpadech, a prozatím uložil 
pokuty v celkové výši 18.000 Kč.

„I když nás tato represivní činnost ni-
jak netěší, v zájmu všech slušných Jihla-
vanů v ní bude odbor životního prostře-
dí i městská policie nadále pokračovat,“ 
doplnil Jan Machančík. -tz-

Pracovníci odboru správy realit 
magistrátu města Jihlavy zjistili v 
polovině září při pravidelné kont-
role toku Koželužského potoka, že 
je betonová lávka pro pěší v havarij-
ním stavu. Přístup na lávku byl pro-
to uzavřen, po dvou týdnech je však 
lávka opět průchozí. Na Koželuž-
ském toku bylo opraveno 12 metrů 
opevnění.

„Bohužel při opravě kamenného 
opevnění pod mostkem se ukázalo, že 
pro správné a bezpečné navázání ka-
menů je třeba opravit i vypadávající 
kameny na levé straně mostku. Kame-
ny se podařilo navázat, opevnění toku 
je však stále v technicky nevyhovujícím 

stavu. Není záruka, že nám navázání 
a kameny okolo nebudou dále vypadá-
vat v neopravené části,“ uvedl náměs-
tek primátorky pro oblast správy rea-
lit Petr Laštovička.

Opevnění toku je na pokraji život-
nosti zejména kvůli mnoha insta-
lacím kabelů, které porušily břehy. 
Navíc je v rozkladu i beton, který 
opevnění drží. „Jinak řečeno, takovéto 
havárie můžeme čekat v nejbližší době 
po celé délce toku i v jiných místech,“ 
doplnil Petr Laštovička.

Přestože práce na Koželužském po-
toku nekončí, lávka je již průchozí a 
okolí pro chodce zabezpečené. -tz-

 2016 2017 2018

 (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)

papír 28,9 27,3 27,5

plast 11,6 13,3 14,5

sklo 12,0 13,6 12,5

textil 0,2 2,4 2,4

kovy 16,2 15,6 19,9

dřevo 6,1 7,1 6,0

bioodpady 39,7 44,1 42,6

směsný odpad 141,4 140,3 144,3

objemný odpad 20,8 21,9 21,3

    

Recyklace 41,4 % 43,2 % 43,1 %

Komu není rady, tomu… pokuta Lávka pro pěší přes Koželužský 
potok je již průchodná

HAVARIJNÍ stav lávky zjistili pracovníci magistrátu v polovině září.
 Foto: archiv MMJ

JIHlAVštÍ se nenaučili ani po čtyřech letech kontejnery používat a pohazují od-
pad všude okolo. Foto: archiv MMJ

Město Jihlava má druhého  
Odpadového Oskara od Arniky!

A to i přesto, že se meziročně zvýšila produkce komunálního odpadu
Jihlava letos získala od nezisko-

vé organizace Arnika Odpadového 
Oskara v krajské kategorii měst nad 
50 tisíc obyvatel. Letošní ocenění je 
již druhým v řadě. Minulý rok se sta-
lo jihlavské odpadové hospodářství i 
příkladem dobré praxe.

„Mám velkou radost, že jsme cenu 
obhájili i přes to, že se oproti minulému 
roku zvýšila produkce směsného komu-
nálního odpadu. Podle mě jsou za tím 
cizinci, kteří nejsou při přechodném 
pobytu seznámeni s možnostmi třídě-
ní. tato produkce se pak rozpočítává 
na každého z obyvatel Jihlavy, kteří ve 
většině třídí poctivě,“ uvedl náměstek 

primátorky pro oblast životního pro-
středí Vít Zeman.

Ke snížení produkce směsného od-
padu v Jihlavě došlo po zavedení mo-
tivačních slev ke třídění, rozšířením 
sběru biologicky rozložitelných odpa-
dů, plošným snížením frekvence svo-
zu popelnic od rodinných domů jed-
nou za 14 dní. Na skvělé výsledky má 
vliv i podpora malých živnostníků ke 
třídění. Město o odpadovém hospo-
dářství velmi pečlivě informuje oby-
vatele na svém webu www.odpadyjih-
lavy.cz, kde nejen radí, co a jak třídit, 
informuje také o nákladech systému a 
plánech na další rozvoj. -tz-

Produkce vybraných komunálních odpadů v Jihlavě v letech 2016 až 2018:
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Nově
v OCCitypark

  

léto 2020 v prodeji
otevřeno denně 900–2100

First Minute slevy až 40 %

Hradební 1 777 788 267 777 788 232

Jihlava

jihlava@invia.cz

V parném letním období je možné 
zchladit místnost buď za pomoci kli-
matizace, anebo s využitím ventilá-
toru. Jednoznačně cenově výhodněj-
ší variantou jsou ventilátory, ale i při 
jejich výběru je nutné brát ohled na 
celou řadu specifi k. 

1. Umístění ventilátoru – před 
výběrem ventilátoru byste měli mít 
jasno v tom, kde bude umístěn. Od 
umístění ventilátoru se odvíjí i typ 
ventilátoru. Vybrat si můžete z mno-
ha typů od stolních, stojanových, 
přes stropní, sloupové nebo podla-
hové.

2. Výkon (vzduchový, tlakový) – 

důležitým ukazatelem je výkon ven-
tilátoru, a to jak vzduchový, tak i tla-
kový. 

3. Energetická náročnost – venti-
látory mají rozdílnou spotřebu ener-
gie, a proto by měla být spotřeba dal-
ším z kritérií výběru. 

4. Hlučnost – před koupí ventilá-
toru si zjistěte jeho hlučnost. Velmi 
tiché bývají stropní ventilátory. 

5. Design ventilátoru – na trhu 
existuje velké množství ventilátorů 
různých designů. Je tedy opravdu z 
čeho vybírat. 6. Výběr e-shopu – než 
si koupíte ventilátor na internetu, 
zjistěte si informace o e-shopu. 

 -lm-

Nakupujeme ventilátor
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V rámci Týdne sociálních služeb 
odměnilo statutární město Jihlava 
pracovníky různých neziskových or-
ganizací a spolků. V úvodu slavnost-
ního předávání zazněly v gotické 
síni jihlavské radnice písně v podání 
Hudebního sdružení Gymnázia Jih-
lava, po předání ocenění vystoupila 
skupina DRUMBAND z Denního a 
týdenního stacionáře Jihlava. Ceny 
předával uvolněný radní pro soci-
ální oblast Daniel Škarka a vedoucí 
odboru sociálních věcí Jozef Labu-
da.

„Tato ocenění jsou symbolickým vy-
jádřením díku všem pracovníkům v 
sociálních službách. Sám jsem tuto 
práci vykonával a vím, že se úspěchy 
projeví až po delší době. Proto je po-
třeba prostřednictvím této ceremonie 
sdělit, že sociální pracovníci tuto práci 
vykonávají dobře a má to cenu. Všem 
ještě jednou velice děkuji,“ vyjádřil při 
úvodním proslovu Daniel Škarka.

Oceňování zaměstnanců v sociální 
oblasti se v rámci Týdne sociálních 
služeb uskutečnilo již potřetí. No-
minace na ocenění mohou předávat 
ředitelé nebo jiní zástupci organiza-
cí, a to na základě krátkého zdůvod-
nění.

30. výročí Sametové revoluce si při-
pomene pod heslem Nezapomeňme 
celá Česká republika. Jihlava k této 
příležitosti natáčí spolu s Pamětí ná-
roda vzpomínky šesti občanů, kteří 
byli v roce 1989 u toho. Součástí jih-
lavských oslav je také několik kon-
certů, lampionový průvod a happe-
ning Zeď svobody na Masarykově 
náměstí. Na připomínku znovu zís-
kané svobody budou znít 17. listopa-
du v celém Česku zvony, a to v sym-
bolických 17,11 hodin.

„Národ, který nemá paměť, který ne-
zná svoje dějiny, vystavuje sebe sama 
obrovskému nebezpečí, a to opako-
váním či prohlubováním svých chyb. 
Chyby se dějí stále, je to naše lidská 
přirozenost, ale pokud se z nich nebu-
deme schopni poučit, tak jak se chceme 
vyvíjet? Poslouchejme příběhy našich 
předků, ani dnešní dynamická doba 
neunikne jejich odzbrojující zkušenos-
ti. Mluvme o příbězích, které zažili 
naši rodiče a prarodiče. Mluvme o pří-
bězích, které jeden vedle druhého tvoří 
současnou realitu toho, kým opravdu 
jsme,“ uvedla primátorka Jihlavy Ka-
rolína Koubová, která se natáčení 
také zúčastnila.

„Sametová revoluce představuje zá-
sadní milník našich novodobých dějin. 
Díky ní zmizel z ústavy článek o ve-
doucí úloze strany. Po dlouhých letech 
byly svobodné volby. Něco, co si aktéři 
událostí z listopadu 1989 neuměli pár 
týdnů před tím ani představit. Zachy-
cujeme paměti těch, kteří byli u toho, 

Ty bláho, fakt přišli!

abychom jako společnost nezapomína-
li,“ vysvětlil motivy natáčení pamět-
nických příběhů ředitel Paměti náro-
da Mikuláš Kroupa.

Program oslav v Jihlavě a dalších 30 
městech naleznete na stránce www.
nezapomenme.cz.

Příběh z Jihlavy
Sametovou revoluci z první ruky 

zažil v Jihlavě také Bedřich Musil. 

respektování svobody shromažďo-
vání. Nedlouho na to, 17. listopadu, 
zakročili příslušníci SNB brutálním 
způsobem proti studentské manifes-
taci v Praze. „Všichni jsme samozřejmě 
byli plní zloby z toho, jakým způsobem 
ten zásah proběhl. Mně to už oprav-
du přišlo jako Rubikon, který byl pře-
kročen a nejde jít zpátky,“ vzpomíná 
Bedřich.

V následujícím týdnu se lidé v Jihla-
vě poprvé sešli k demonstraci na ná-
městí Míru. Bedřich jezdil s dalšími 
do továren a okolních obcí. „Snažili 
jsme se vysvětlovat, že to není problém 
nějaké intelektuální elity z Prahy, ale že 
je to situace, která se dotýká celé společ-
nosti. Proto se tam jezdilo v rozmanitém 
spektru lidí,“ vysvětluje Bedřich, který 
reprezentoval dělníky a vystupoval 
například s doktorem Pavlem Svíti-
lem, farářem Petrem Brodským nebo 
učitelem Pavlem Tomanem.

Bedřich pomáhal připravit generál-
ní stávku chystanou na 27. listopa-
du. Měl obavy z malé účasti, protože 
pracoval v továrně a viděl neochotu 
většiny dělníků se ke stávce přidat. 
„Pak jsem byl strašně překvapený, že 
tam přišlo opravdu hodně lidí. A to byl 
můj nejsilnější pocit, když jsem vylezl 
na ten stupínek a řekl jsem si: ‚Ty blá-
ho, fakt přišli.‘ To bylo možná poprvé, 
co jsem začal věřit, že to může dopad-
nout i dobře,“ vzpomíná Bedřich.

Paměť národa
Sbírka příběhů lidí, kteří na vlast-

ní kůži zažili významné historické 
okamžiky a jsou ochotni o nich vy-
právět. Sbírku buduje od roku 2001 
obecně prospěšná společnost Post 
Bellum. Zpracované vzpomínky jsou 
dostupné na www.pametnaroda.cz.

 -tz-

PRIMÁTORKA Jihlavy Karolína Koubová se natáčení pamětnických příběhů 
také zúčastnila. Foto: archiv MMJ

Jihlava je městem Paměti národa

Jihlava ocenila pracovníky sociálních služeb

Bedřich dráždil v Jihlavě osmdesá-
tých let svým vzhledem. Hlásil se 
k punkové subkultuře a bylo to na 
něm na první pohled vidět. Přísluš-
níci Sboru národní bezpečnosti ho 
na ulici bezdůvodně legitimovali a 
odváželi na stanici k výslechům.

V létě 1989 spolu s dalšími čtyřiceti 
tisíci lidmi připojil podpis pod petici 
Několik vět, která mimo jiné vybízela 
k propuštění politických vězňů nebo 

Letos byli oceněni tito pracovní-
ci v sociálních službách:

Mgr. Lenka Běhunková �  (Občan-
ská poradna Jihlava, z.s.)
Ing. Slavka Dokulilová �  (Cent-
rum pro rodinu Vysočina, z.s.)
Karel Doležal �  (Středisko křesťan-

ské pomoci Jihlava)
Milada Fousková �  (SKP - Naděje 
pro život Jihlava)
Bc. Andrea Hančíková, DiS. �  
(TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.)
Jiřina Kocmanová �  (Centrum pro 
neslyšící a nedoslýchavé kraje Vy-

sočina, o.p.s.)
Karel Matula �  (Denní a týdenní 
stacionář Jihlava)
Terezie Málková �  (Diecézní chari-
ta Brno, Oblastní charita Jihlava)
Lenka Musilová �  (Alzheimercent-
rum Jihlava, z.ú.)
Jana Pejšková �  (Alzheimercent-
rum Jihlava, z.ú.)
Ing. Zuzana Pěchotová �  (ŽIVOT 
99 - Jihlava, z.ú.)
Marie Plachá �  (Senioři České re-
publiky, z.s. Městská organizace 
Jihlava)
Mgr. Šárka Štočková �  (Diecézní 
charita Brno, Oblastní charita Jih-
lava)
Miroslav Šuhaj �  (Senioři České 
republiky, z.s. Městská organizace 
Jihlava)
Lenka Vaňhová, DiS. �  (VOR Jih-
lava, z.ú.)
Jaroslava Varodi, DiS. �  (F PO-
INT z.s.)
Mgr. Petr Vágner, DiS. �  (INTE-
GRAČNÍ CENTRUM SASOV, 
z.ú.)
Eva Zimolová �  (DS Stříbrné Tera-
sy o.p.s.)
Mezsárová Mária, DiS. �  (Bílý 
kruh bezpečí, z.s.). -tz-

OCeňOVÁNí zaměstnanců v sociální oblasti se v rámci Týdne sociálních služeb 
uskutečnilo již potřetí. Foto: archiv MMJ
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Karel Vitásek se na řece Jihlavě pla-
ví už od dětství. Vodák srdcem i duší 
však stále zůstává otevřený i ostatním 
sportům. Jako předseda kanoistické-
ho oddílu na Českém mlýně neopo-
míjí ani sousedy skejťáky či rekreační 
sportovce na bruslích nebo kolech. 
Sám říká, že vodáci jsou všestranní, 
a tak při vzpomínkách na minulost 
myslí i na věci příští. Třeba na další 
vývoj volnočasového areálu upro-
střed krajské metropole.

Údolí řeky Jihlavy si pamatujete 
ještě jako malý kluk. Jak to tady 
tenkrát vypadalo?

Pamatuji si doby, kdy jsem tam 
s dědou místo školky ještě chodil na 
plovárnu. Byla tady restaurace, ve 
vodě plivátko, kde se děti koupaly a 
nechyběl ani plavčík. Plavba na lodi 
byl pro mě vždy ohromný zážitek, 
připadal jsem si jako velký dobro-
druh.

Dříve to tady ale vypadalo jinak, 
dneska je cyklostezka na náspu, ten-
krát to bylo srovnané a viděli jsme 
odsud krásně na hladinu řeky, to 
bylo sice romantické, ale na druhou 
stranu to tady taky několikrát pěkně 
vytopila.

Jak vůbec celý tento areál pro vo-
dáky vznikl?

Skejťáci a vodáci ovládnou Český mlýn

Ruce v tom měli modeláři v roce 
1964. Rádi pořád něco stavěli, tak 
začali stavět lodě. Dřív byly lodě po-
tahované konstrukce, což mělo s le-
pením modelů hodně společného. 
Prostě jen využili své zručnosti a do-
kázali se uplatnit. Pak se k nim přidali 
lidé, které to táhlo k přírodě a hlavně 
k vodě. Původní loděnice však byla o 
kus dál po proudu, u ústí Jihlavy, kde 
je dneska benzínová stanice.

Musím ale zmínit i požár, který 
nám před 10 lety zničil celou plovár-
nu a kus loděnice. To byla ohromná 
škoda, i z hlediska historie. Dneska 
by to byla jedna z nejkrásnějších dře-
věných plováren. Tenkrát nám s úkli-
dem po požáru významně pomohlo 
SK Jihlava, za což bych jim chtěl ve-
lice poděkovat.

A v průběhu let se z rekreačního 
sportu stal profesionální oddíl…

Ano, turistika jim přestala stačit, 
začali se porovnávat s druhými a po-
stupně se to vyvinulo v závodní ka-
noistický oddíl. Měli jsme tady první 
výkonnostní třídu, umisťovali jsme se 
do 10. místa v celorepublikových zá-
vodech. Dorostenci byli dokonce mi-
stry republiky a dostali se i do výběru 
reprezentace. Musím ale podotknout, 
že naši členové získávají stále spoustu 
úspěchů, akorát v jiných sportech. Lo-
ďaři jsou většinou sportovně všestran-
ní – lyžují, jezdí na kole a tak dále.

Kolik členů vlastně dnes máte?
Řádných členů je 13, bývalo nás 

ale i 40 až 80. V dnešní době členo-
vé závodí ve veteránských soutěžích. 
Máme ale i spoustu sympatizantů, 
většinou bývalých členů, kteří sice 
nezávodí, ale zase nám se spoustou 
věcí neváhají pomoci. A my jim pak 
na oplátku půjčíme lodě nebo je 
necháme na hřišti zahrát nohejbal. 
Myslím, že to takto funguje ve více 
sportovních klubech tohoto typu.

A jak spolupracujete s ostatními 
uživateli Českého mlýna?

S  Tomášem Markem, který vede 
mladé skejťáky, spolupracujeme na 
různých akcích, pořádáme schůze 
i další sezení na sportovním klubu, 
nebo na radnici. Spojili jsme síly, 
protože máme společný cíl, chtěli 
bychom tady vytvořit sportovní stře-
disko pro všechny lidi všeho věku.

Jak byste si takové sportovní 
středisko představoval?

Ideální by bylo, kdyby se tady vybu-
dovala nová loděnice, ale na jiném mís-
tě, blíž cyklostezce. Ta by obsahovala 
zázemí a prostory pro údržbu nástrojů 
jak pro nás, tak pro skejťáky a ostatní. 
Bylo by to terasou srovnané k cyklos-
tezce, u té by bylo nějaké občerstvení a 
místo pro posezení. Uvítal bych třeba 
i možnost půjčovny lodí, kol nebo in-
line bruslí. Prostě aby to bylo otevřené 
všem. Oddělené by byly jen na papíře 
jednotlivé sportovní oddíly pro ty nej-
větší nadšence, aby se bylo od toho re-
kreačního sportu kam posunout. Mělo 
by to bý ideální prostředí pro Jihlaváky, 
kteří sem mohou chodit denně po prá-
ci, i pro turisty.

Takže by to vypadalo podobné, 
jako letos na Urban Game?

Přesně, takhle bych si to představo-
val, tahle akce byla vynikající. Když 
to skončilo, tak jsem si říkal, že by 
nebylo od věci podobnou věc dělat 
pravidelně. Třeba jednou za týden 
v určitý čas, aby tady každý mohl 
zažít něco podobného. A pak to do-
plnit třeba i o večerní akce, možnost 
pronajmout si ohniště, aby si lidi 
mohli třeba i zabrnkat na kytary.

A poslední otázka – jaké jsou 
trasy na Jihlavě a jakou má vůbec 
řeka vodu?

Musím říct, že takový stav v řekách 
nepamatuji. Můžete mít sebekrásněj-
ší koryto, ale pokud v něm nebudete 
mít vodu, tak jdete po břehu. Řeka 
se ale samozřejmě změnila, hlavně 
co se týče životního prostředí. Dob-
rý stav byl, když jsem byl malý, pak 
se to během let zhoršilo. Stávalo se, 
že byly na hladině vysoké nánosy 
pěny nebo odpad z nedaleké drůbe-
žárny. V současné době je ale řeka 
víceméně čistá. -tz-

VODÁK srdcem i duší Karel Vitásek. Foto: archiv MMJ

Sedm let organizování policejní 
akademie pro seniory a mraven-
čí práce případové manažerky pro 
opuštěné seniory se manželům 
Křoustkovým z Jihlavy vyplatilo. Ma-
rie a Antonín ze spolku Nebojte se 
policie byli oceněni Radou vlády pro 
seniory a stárnutí populace. Cenu si 
manželé převzali z rukou ministryně 
práce a sociálních věcí Jany Maláčo-
vé v Černínském paláci v rámci me-
zinárodní konference Senioři a lid-
ská práva v ČR.

„Ceny si vážíme, a proto bychom chtě-
li poděkovat našemu okolí i všem seni-
orům, se kterými spolupracujeme. Bez 
jejich pomoci by to nešlo. Děkujeme ale i 
veřejným institucím, které nás podporují 
– primátorce města Karolíně Koubové, 
uvolněnému radnímu Danielu Škarko-
vi, odboru sociálních věcí jihlavského 
magistrátu města a v neposlední řadě 
také děkujeme zástupcům Kraje Vysoči-
na, kde máme otevřené dveře jak u pana 
náměstka Fraňka, tak i u pracovníků 
z programu prevence kriminality a soc. 
odboru“, uvedl Antonín Křoustek.

Manželé Křoustkovi pracují se se-
niory již od roku 2011. Každoročně 
pořádají preventivní akci Policejní 
akademie, kde může pan Antonín zu-
žitkovat své zkušenosti bývalého po-
licisty. „Pořádáme odborné přednášky, 
poskytujeme právní pomoc a snažíme 
se seniorům vysvětlovat rizika.“

Žena regionu
Ocenění Rady vlády však nebylo 

jediným, které se do rukou manželů 
Křoustkových během jednoho říjno-
vého týdne dostalo. Marie Křoustko-
vá byla oceněna jako Žena regionu. 
Finalistkou Kraje Vysočina se stala 

Ocenění Rady vlády za práci  
se seniory putuje do Jihlavy

primárně za osobní přístup k senio-
rům.

„Důležitou součástí práce se seniory 
je umět naslouchat. Popovídat o rodině, 
vnoučatech, zahradě, prostě je poznat. 
Senioři pak vědí, že se opravdu věnu-
jeme jejich konkrétním problémům a 
známe jejich příběhy. Zaměřeni jsme i 
na opuštěné seniory a díky těsné spolu-
práci je také lze lépe vyhledat,“ uvedla 
Marie Křoustková.

V současné době chodí na akce po-
řádané spolkem Nebojte se policie 
přes sto seniorů. Policejní akademie 
proběhne i příští rok a účastníci se 
mohou opět těšit na odborné před-
nášky, například se zástupci České 
obchodní inspekce nebo o práci od-
boru dopravy jihlavského magistrá-
tu. Přihlásit se lze telefonicky na čísle 
724954926 nebo nebojtesepolicie@
seznam.cz. -tz-

MARIE A ANTONÍN Křoustkovi ze spolku Nebojte se policie byli oceněni Ra-
dou vlády pro seniory a stárnutí populace. Foto: archiv MMJ
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Z plánů a setkání s obyvateli se nyní stává realita. Statutární město Jihlava 
nechá opravit frekventovanou ulici Vrchlického. Začne se frézováním vozov-
ky za plného provozu od 28. října, poté se ve čtyřech etapách položí nový 
protihlukový asfalt. Omezení bude probíhat podle aktuálních etap a dotkne 
se veškeré dopravy mimo Městskou hromadnou dopravu a integrovaného 
záchranného systému.

„Nejproblematičtější bude etapa č. I a II, kdy v etapě I bude zcela vyloučeno 
parkoviště před Domem zdraví i před hlavním vchodem do nemocnice a v etapě 
II jen před nemocnicí. Žádáme tedy návštěvníky těchto zařízení, aby využívali 
zadní parkoviště nemocnice a dále aby využívali nové parkoviště P+R, které  má 
být v provozu od 1. listopadu,“ uvedl náměstek pro oblast rozvoje města Petr 
Laštovička.

K opravě dojde kvůli jejímu špatnému stavu. V části ulice bude navíc po-
ložen protihlukový asfalt, a to kvůli stížnostem obyvatel blízkých obytných 
domů. „Hluková zátěž se navíc paradoxně sníží po odstranění protihlukové stěny 
u urgentního příjmu nemocnice,“ uvedl Petr Laštovička.

Termíny jednotlivých etap bude statutární město Jihlava zveřejňovat na fa-
cebookové stránce https://www.facebook.com/mesto.jihlava/.

Etapy stavby a MHD
Všechny čtyři etapy si vyžádají vždy dvoudenní výluky na linkách B, N, 31 a 

41. Výluky se budou týkat zastávek Zátopkova a Zimní, které budou zrušeny 
bez náhrady. Zastávky Dům zdraví budou přesunuty do jednosměrných úse-
ků ulice Vrchlického před okružní křižovatku. Místo zastávky S. K. Neuman-
na lze využít konečnou zastávku Staré Hory.

Při první etapě bude uzavřen příjezd z kruhového objezdu na parkoviště 
před Domem zdraví a Nemocnicí Jihlava. Ulice Dr. Procházky však bude na 
tento krátký čas obousměrná, a to pro přístup k bytovým domům U Dubu.

Druhá etapa uzavře část ulice Vrchlického od výjezdu z parkoviště před ne-
mocnicí po vjezd na urgentní příjem.

Během třetí etapy se stavaři přesunou na úsek od výjezdu z parkoviště pro 
urgentní příjem po příjezdovou cestu k nákupnímu centru.

Čtvrtá etapa se bude týkat posledního úseku od nákupního centra ke sjez-
du na dálniční přivaděč.

Úprava Vrchlického ulice omezí 
průjezd do jihlavské nemocnice

Stavební stroje budou na Vrchlického ulici přibližně do konce listopadu

město Jihlava nechá opravit frekventovanou ulici Vrchlického. Foto: archiv MMJ

Objízdné trasy
Etapa I. – Objízdná trasa povede z kruhového objezdu u Nemocnice Jihlava 

přes Hamerníkovu a Jiráskovu ulici. Objízdnou trasou se stane také ulice Dr. 
Procházky, která bude na tento krátký čas obousměrná.

Etapa II. a III. - Objízdná trasa povede z kruhového objezdu u Nemocnice 
Jihlava přes Hamerníkovu a Jiráskovu ulici. Ulice Dr. Procházky bude již jed-
nosměrná.

Etapa IV. Objízdná trasa povede také přes Hamerníkovu a Jiráskovu ulici, 
pokračovat však bude ulicí S. K. Neumanna směrem na Horní Kosov. -tz-
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Na začátku října byly veřejnosti 
představeny návrhy architektonické 
soutěže na výstavbu Horácké multi-
funkční arény. Do užší soutěže se do-
stalo šest návrhů, porotou byly oce-
něny tři nejlépe hodnocené. Vítězem 
se stalo zpracování architektonické 
kanceláře Chybík+Krištof.

1. cena
Autoři návrhu: Prof. Ing. Josef Chy-

bík CSc., CHYBIK+KRISTOF AS-
SOCIATED ARCHITECTS s.r.o.

Autorský popis návrhu
Vybudovat na takto cenné parcele 

na hranici historického centra nový 
stadion je úloha o několika rovinách. 
Naší primární vizí je tvorba místa, 
které se stane cílem, a to nejen bě-
hem hokejového utkání, nebo kul-
turní akce uvnitř arény. 

Návrh pracuje s několika objekty, 
které tvoří mikrourbanismus lokali-
ty a reflektuje existující i nové vazby 
v území. Samozřejmostí je funkční 
a efektivní koncept arény pro 5600 
diváků. Aréna má také ambici stát se 
ikonou tolik potřebnou pro budová-
ní vztahu k městu.

Hodnocení poroty
Porota oceňuje práci návrhu s mís-

tem. Zejména rozvržení jednotlivých 
objektů reagující na kontext místa s 
důrazem na prostupnost, otevřenost 
a živost parteru a s odpovídajícím 
zapojením parku do tohoto řešení. 

Návrh vytváří různorodá veřejná 
prostranství, která svou podobou po-
silují městský charakter areálu jako 
místa pro život a napomáhají spolu-
vytvářet bezpečné prostředí. 

Porota pozitivně vnímá proměnu 
ulice Tolstého na městskou třídu a 
zvláště zklidnění dopravy před Vy-
sokou školou polytechnickou s na-
pojením na nově vytvářený parter v 
okolí haly, navržené řešení posiluje 
její význam ve městě jako veřejné 
budovy.

Obdobně pozitivně vnímá porota 
i kvalitu dispozičního řešení a návrh 
vnitřního prostorového uspořádání 
haly. 

Hlavní ochoz na úrovni 2.NP roz-
dělující tribunu na horní a dolní část 
usnadňuje orientaci uvnitř haly, opti-
malizuje toky lidí a zároveň zapojuje 
dění v hale do života města a pomá-
há oživovat jeho parter. 

Dle názoru poroty svým charakte-
rem otevírá prostor široké veřejnosti.  

Oproti podařenému urbanistické-
mu konceptu, kvalitnímu dispoziční-
mu a prostorovému řešení interiéru 
považujeme za slabinu návrhu podo-
bu fasád. 

Umístění ramp z podzemního par-
koviště do ulice Jiráskovy se jeví 
jako nevhodné vzhledem k vysokým 
dopravním zátěžím a s ohledem na 
omezení levého odbočení při výjez-
du z podzemí.

V případě návazných projektových 
prací porota doporučuje dopracovat 
řešení fasád, přemístit vjezd a výjezd 
do/z podzemního parkoviště. 

Dále porota doporučuje přehodno-
tit výšku obestavění „malého zimáč-
ku“ a také zvážit možnost doplnění 
ubytovacího zařízení. 

Představení návrhů  
architektonické soutěže HMA

2. cena
Autoři návrhu: doc. Mgr. Akad. 

Arch. Roman Brychta, Ing. arch. 
Adam Halíř

Autorský popis návrhu
Do městského prostředí navrhuje-

me halu jako solitér. Městský parter 
přirozeně proniká ze Smetanových 
sadů do ochozů haly a dále přímo 
na tribuny arény. Dění v aréně se 

tak stává součástí života ve městě a 
nabízí s městem možnou interakci. 
Architektura haly je inspirována ho-
kejovým pukem letícím nad ledovou 
plochou (přihrávka tzv. „žabka“). 
Hala má jednolitý jemný obal s pro-
lisovaným nápisem DUKLA. Skrz 
prosklený parter dochází k maximál-
ní vizuální komunikaci z exteriéru 
do interiéru a naopak.

Hodnocení poroty 
Porota kladně hodnotí optimaliza-

ci velikosti multifunkční haly a důraz 
na velkorysost městského prostoru. 
Koncepce prostupnosti území zajiš-
ťuje propojení parku až k ul. Tolstého. 
Návrh pracuje se dvěma úrovněmi, 
situování každodenního vstupu oži-
vuje ul. Tolstého a rozptylová plocha 
ve druhé úrovni má velkorysost nava-
zující na park. Jasná a přesvědčivá je 
hmota „puku“ – haly.

Nedostatkem návrhu je „mrtvé“ 
nároží s tělocvičnou a otázkou je vy-
užití velkých rozptylových ploch ve 
všední den. Vstup z ul. Tolstého je 
nevýrazný. Výjezd z garáží situovaný 
do rušné ul. Jiráskova je problema-
tický, stejně jako dlouhá výjezdová 
rampa z podzemních garáží.

V případě návazných projektových 
prací porota doporučuje tělocvičnu 
situovat na jiné místo, možná je zá-
měna s restaurací, nároží je vhodné 
oživit aktivním parterem s případ-
ným propojením na horní plato. Po-
rota dále doporučuje oživení parteru 
směrem do parku buď v objektu aré-
ny, nebo „malého zimáčku“.

3. cena 
Autoři návrhu: Ing. arch. Jakub Na-

šinec, Ing. arch. Aleš Kubalík, Ing. 
arch. Josef Kocián, Ing. arch. Veroni-
ka Sávová

Autorský popis návrhu
Aréna je zásah v městské struktuře, 

ale stadion do centra patří. Chceme 
naplnit multifunkční program, navrh-
nout městský dům, velikost přiznat, 
nemaskovat. Omezený rozpočet nutí 
hledat jednoduchá řešení, nekompli-
kovat koncept, využít stávající objek-
ty. Jeden objem, bílá barva, oblé rohy. 
Odkaz k hokejovému hřišti – manti-
nely, led. Průsvitná fasáda ukáže akci 
uvnitř. Kompaktní tvar hlediště, kon-
takt fanoušků, kontrast mezi otevře-
ným prostorem arény a utilitárními 
obslužnými plochami. 

Hodnocení poroty
Díky práci s velkou částí pozemku 

nabízí návrh dostatečné kapacity pro 
kvalitní vnitřní prostorová a provoz-
ní řešení. Navržené řešení preferuje 
komfort uživatelů arény a poskytuje 
kvalitní zázemí pro sportovce a divá-
ky. Pozitivem návrhu je živý parter 
formou obchodní ulice orientovaný 
k Vysoké škole polytechnické. Poro-
ta kladně hodnotí také zklidnění do-
pravy v ul. Tyršova v důsledku zruše-
ní vjezdové a výjezdové rampy.

Řešení nepracuje s parkem a nevyu-
žívá potenciál propojení obou funkč-
ních celků. Porota negativně hodnotí 
rovněž výraznou horizontalitu fasády, 
která ve stávající vertikálně koncipo-
vané zástavbě působí rušivým do-
jmem. Problematická by byla etapi-
zace realizace. Ve veřejném prostoru 
je navržena řada zpevněných zbytko-
vých ploch bez přesvědčivého využití. 

V případě návazných projektových 
prací porota spatřuje velký potenci-
ál ve výtvarném řešení fasády. Porota 
dále doporučuje úpravy dílčích závad 
dispozic a dopravního řešení. -tz-

1. CENA Autoři návrhu: Prof. Ing. Josef Chybík CSc., CHYBIK+KRISTOF AS-
SOCIATED ARCHITECTS s.r.o.

2. CENA Autoři návrhu: doc. Mgr. Akad. Arch. Roman Brychta, Ing. arch. 
Adam Halíř

3. CENA Autoři návrhu: Ing. arch. Jakub Našinec, Ing. arch. Aleš Kubalík, Ing. 
arch. Josef Kocián, Ing. arch. Veronika Sávová
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Navštivte naše kuchyňské studio v Jihlavě!
Nová otevírací doba!
pondělí až pátek 9.30–18.00  |  sobota 9.00–12.00

Jihlava – Husova 52  |  +420 567 213 238, +420 567 213 306  |  jihlava@oresi.cz www.oresi.cz

Co se děje v listopadu? 

Vstupenky kupujte online na www.goout.cz.  
Rezervace na www.diod.cz. Zlevněné vstupné platí 
pro studenty a seniory. 

Pokladní hodiny pro předprodej a vyzvednutí re-
zervovaných vstupenek: středa a pátek 15–18 hod.
Tyršova 12  •  www.diod.cz

ko
m

u
n

it
a pátek

1.
17:00

Ukrajinský večer
pořádá CPIC Jihlava
vstupné zdarma

ko
m

u
n

it
a sobota

2.
10:00 – 16:00 

Africké trhy v Jihlavě
pořádá Virunga
vstupné zdarma

h
u

d
b

a

čtvrtek

7.
20:00

Midi Lidi
vstupné 250 Kč/300 Kč  
(předp./na místě)

p
o

h
yb

pátek

8.
19:30

Voda
DIOD
vstupné 120 Kč/80 Kč (plné/zlevněné)

ko
m

u
n

it
a sobota

9.
8:30 – 17:00

Jihlava mluví o vzdělávání

ko
m

u
n

it
a čtvrtek 

14.
16:00

Veřejné projednávání:  
Havlíčkova
pořádá Město Jihlava
vstupné zdarma

ko
m

u
n

it
a

pátek, sobota

15.–16.
Slitek Jihlava 2019
www.slitek.info

ko
m

u
n

it
a neděle

17.
14:00 – 16:30 

Bleší trh 
Slunce o.s.
vstupné zdarma

či
n

o
h

ra

pondělí

18.
19:30 

Homo Faber (Zločin a trest)
Činoherní studio Ústí nad Labem 
vstupné 300 Kč/220 Kč  
(plné/zlevněné)

či
n

o
h

ra

sobota

23.
19:30 

De Facto Mimochodník 19: 
Dobře stravitelný průměr
De Facto Mimo
vstupné 100 Kč/80 Kč (plné/zlevněné)

fe
st

iv
al

neděle

24.
16:00

Malé oči:  
Kid a ruchařská dílna
Charlie Chaplin a Aeroškola
vstupné 80 Kč

p
ro

 d
ět

i úterý, středa

26., 27.
10:00 

8:30 a 10:00

Hurá na pohádky
vstupné 35 Kč

fi
lm

středa

27.
19:30

Kino DIOD: Dálava
vstupné 90 Kč/60 Kč (plné/zlevněné)

či
n

o
h

ra

sobota 

30.
19:30

Genderama
De Facto Mimo
vstupné 100 Kč/80 Kč (plné/zlevněné)

H
o

m
o

 F
ab

er
 (

18
.)
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www.netbox.cz/jihlava539 01 55 25

od 500 Kč/měsíc

Optický internet s televizí Kuki

Funguje přes internet, tedy
bez antén a vysílačů.

Přechod na DVB-T2
za tebe vyřeší netbox!

Vyzkoušej si televizi Kuki
nezávazně na měsíc zdarma!



 STRANA 17 Inzerce NJR - LISTOPAD 2019

Rady a tipy pro nátěry starého nábytku
Zdá se, že už by si dřevěné prvky v naší zahra-

dě zasloužily nový nátěr. Také už vypadá lavička 
pod stromem poněkud omšele, z planěk plotu se 
odlupuje barva a zahradní nábytek by snesl nový 
kabát? Pokud ano, je pro vás určeno malé desatero 
nátěrů všeho možného.

Mezi zcela univerzální prostředky pro nátěr růz-
ných materiálů od dřeva až po kovy a hliník patří 
univerzální vodou ředitelné barvy. Nabízejí se až 
ve třiceti různých lesklých nebo matných odstí-
nech a lze je použít uvnitř i v exteriérech. Jsou vel-
mi oblíbené pro širokou škálu použití. Přece jen 
ale platí: kvalita nátěru bude o to lepší, budeme-
li vybírat prostředky, které jsou danému podkladu 
ušity na míru. 

Na čem závisí kvalita nátěru? Nejen na použitých 
barvách a ředidlech, ale hlavně na podmínkách, 
při nichž budeme barvu nanášet. Na výsledný 
efekt má vliv nejen materiál, který natíráme, ale 
i relativní vlhkost, teplota i čistota prostředí, kde 
nátěr aplikujeme.

Pro natírání se obecně doporučuje teplota kolem 
10 °C. Při nižších teplotách má barva vyšší přilna-
vost a je nutné ji více naředit. V tom případě počí-
táme se slabší vrstvou nátěru.

Natíráme-li předmět v několika vrstvách, musí 
být podklad před nanesením další vrstvy bezpod-
mínečně suchý, některé barvy to ale nevyžadují! 
Nedostatečně vyschlý podkladový nátěr by se po 
nanesení další vrstvy mohl vlivem působení roz-
pouštědel nové vrstvy vrásnit. 

Stejně jako nízká teplota má na výsledek nepříz-
nivý vliv i teplota příliš vysoká nebo pražící slun-
ce. Na nátěru se mohou objevit puchýřky a opět 
může dojít k vrásnění. 

Jestliže napadá do nezaschlých barev pyl nebo 
prach, celé zdlouhavé a namáhavé natírání zne-
hodnotí. 

Dřevěný zahradní nábytek, terasy, obklady, 

okna, dveře a další dřevěné plochy a předměty 
umístěné dlouhodobě v exteriéru potřebují ošet-
řit. Dřevo je totiž organický materiál a jako tako-
vý by bez ochranných nátěrů poměrně brzy pod-
lehl venkovním vlivům, proměnlivé teplotě, slunci 
a hlavně vlhkosti. A právě za účelem prodloužení 
životnosti dřevěných materiálů se ochranné nátě-
ry aplikují. Před aplikací nátěru zjistíme, na jaké 
dřevo můžeme použít kterou barvu.

Pečlivě si přečteme informace na plechovkách a 
dodržíme doporučení výrobce nebo se poradíme 
s profesionály v prodejně. Mohlo by se nám stát, 
že nábytek z exotického dřeva natřeme barvou, 
která ho zničí, a přitom stačilo sáhnout po jiném 
typu nátěrové hmoty.

Jiné barvy se používají na měkké a jiné zase na 
tvrdé dřevo. Zkrátka nevyplatí se nic uspěchat!

Na dřevo můžeme použít hodně prostředků: 
od speciálních ochranných nátěrů proti plísním a 
dřevokazným houbám přes lazury a emaily až po 
lodní lak. 

Pokud natíráme nové dřevo, nejlepší preven-
cí před jeho poškozením nebo napadením dřevní 
struktury plísněmi a houbami je použití ochranné-
ho nátěru. K tomu slouží tzv. fungicidní napouště-
dla, bránící povrch před dřevokaznými škůdci. 

Dalším strašákem dřevěných povrchů je samo-
zřejmě vlhkost. Způsobuje plísně a hnilobu a ty 
zase vytvářejí lákavé prostředí pro další škůdce. 
Několik nátěrů většinou jako ochrana postačí, ale 
pokud chceme mít jistotu, použijeme některou ze 
speciálních impregnačních lazur. 

Jestli přemýšlíme o počtu vrstev, pak tu platí jed-
noduché pravidlo pro všechny nátěrové hmoty: 
natíráme-li dřevo v exteriéru, potřebujeme vždy 
více vrstev kvůli nepříznivým podmínkám a větší 
zátěži. U napouštědel, laků i lazur se doporučují 
nátěry dva, ale neuděláme chybu, když naneseme 
o jeden více. 

Lazury jsou transparentní (průsvitné) nátě-
ry určené především pro měkké dřevo. Díky své 
řídkosti pronikají hluboko do dřeva a impregnují 
ho, přičemž nepřekrývají jeho strukturu a my tak 
můžeme plně obdivovat krásu přirozené dřevěné 
kresby.

Lazurovací laky se podle složení dělí na syntetic-
ké a vodou ředitelné, nabízejí se v nejrůznějších 
odstínech: např. bezbarvý, pinie, palisandr nebo 
mahagon. 

Plocha, kterou chceme opatřit lazurou, musí být 
čistá, suchá, vybroušená dohladka a zbavená mast-
noty nebo jiných látek, na nichž nátěry nedrží 
(např. pryskyřice). 

Syntetické laky jsou v tomto ohledu méně nároč-
né. Oproti tomu vodou ředitelné lazury vyžadují 
dokonalé odmaštění.

Před použitím lazurovací lak důkladně rozmí-
cháme, a pokud jsou v laku hrudky, přecedíme jej. 
Lazuru nanášíme ve dvou nebo třech vrstvách. 
Nevsáknutý přebytek lazury setřeme hadrem. 

Emailový nátěr oživí zašlé povrchy. Nátěry 
nemají jen ochrannou funkci. Nový emailový 
kabát starší plochu nábytku výrazně oživí.

Pokud natíráme již dříve ošetřené, zašlé plochy, 
je naprosto nutné je předem očistit. Jestliže jsou 
na dřevě starší vrstvy emailových nátěrů, odstra-
níme je smirkovým papírem nebo bruskou. Po 
několikanásobném nanesení emailu by časem 
mohlo dojít k odloupnutí všech vrstev naráz. 

Email je mimořádně odolný barevný nátěr, 
používá se především na plochy vystavené vět-
ší zátěži. Emailový nátěr je charakteristický slitou 
hladkou plochou a vysokou lesklostí. 

K ochraně venkovních stavebních prvků, které 
musí odolávat vlhkému prostředí (např. zahradní 
nábytek, sportovní nářadí nebo obložené venkov-
ní stěny), použijeme lodní lak.

 -lm-
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Na jeden zářijový den se volnoča-
sový areál Český mlýn změnil k ne-
poznání. Důvodem byl další ročník 
Urgan Game, tentokrát s mottem 
Hra na budoucnost řeky, která je blíž 
lidem. K řece Jihlavě zavítalo přes 
400 účastníků, kteří mohli na vlastní 
kůži zkusit, co všechno areál vydrží. 
Urban Game však navštívili i zástup-
ci vedení města, kteří díky akci získa-
li důležité poznatky pro další rozvoj.

„Akce jednoznačně ukázala, že sta-
čí málo. Cesta tohoto místa vede jinu-
dy než přes velké projekty a investice. 
Ukázalo se, že prostor lze oživit drob-
nými úpravami. Co je však důležité, je 
architektonická kvalita úprav jednot-
livých míst, aby na sebe navazovala 
a zároveň měla vlastní „správce“. To 
je vidět třeba na skejtparku, který 
skvěle funguje, protože má od začát-
ku partu nadšených lidí, kteří rozvoj 
místa vedou a ostatní je respektují,“ 
uvedl náměstek pro oblast územního 
plánování Vít Zeman.

Atrakce Urban Game navazovaly na 
výsledky veřejných fór, které se letos 
Stříbrnému údolí i Českému mlýnu 

Urban Game jako ukázka  
budoucnosti Stříbrného údolí

Největší pozdvižení způsobil zmrzlinový ostrov, kam se muselo buď doplavat nebo doplout na loďce.  Foto: archiv MMJ

LANový provaz přes řeku nebo plavba na loďce se staly oblíbenou aktivitou ne-
jen pro děti.  Foto: archiv MMJ

UrbAN Game doprovodily i sportovní atrakce, kromě překážkového běhu i par-
kour nebo discgolf. Foto: archiv MMJ

KavárNA i ohniště měli při letošním Urban Game jasné místo – u místní Lodě-
nice.  Foto: archiv MMJ

věnovaly. A závěry z fór se točily ko-
lem jediného – lokalita je atraktivní, 
ale chybí v ní zázemí pro dlouhodo-
bější pobyt a více možností, jak zde 
trávit volný čas.

„ve zkratce to jsou kavárny, restau-
race se zahrádkou nebo zázemí pro 
uživatele, například s uzamykatelný-
mi skříňkami. Řeč přišla i na půjčovnu 
sportovního vybavení a kol, veřejné oh-
niště, gril nebo klubovnu pro sportovce. 
Samostatným tématem bylo také zpří-
stupnění řeky a atrakce, které by umož-
nily si s vodou hrát a využít toho, že 
máme řeku v srdci města,“ doplnil Vít 
Zeman.

Ideová studie
Listopadové zasedání zastupitelstva 

bude mimo jiné projednávat Ideo-
vou studii Stříbrného údolí. Materiál 
nastavuje dlouhodobý směr rozvoje 
území, analyzuje hodnoty i problé-
my údolí od Rantířova po Rančířov 
a přichází s pravidly, jak území chrá-
nit a dál rozvíjet.

„Materiál bude mít smysl pouze teh-
dy, pokud se s ním bude dlouhodobě 
pracovat a pokud v jihlavě dokážeme 
udržet směr déle než jedno volební ob-
dobí. Kvalitní veřejný prostor většinou 
vznikne až na základě dlouhodobého 
úsilí a spolupráce více aktérů. v našem 
případě je to město, povodí Moravy a 
další organizace a firmy, které v území 
fungují,“ doplnila primátorka města 
Karolína Koubová.

„Ideová studie obrací pozornost na 
klíčové hodnoty, které jihlava má – 
řeku a zelené údolí protínající celé měs-
to a říká: Pojďme tyto hodnoty chránit 
a dál rozvíjet v duchu nejmodernějších 
trendů urbanismu,“ uvedl spoluautor 
Ideové studie Stříbrného údolí Ja-
kub Deml.

Právě řeka bude jedním z hlavních 
lákadel Stříbrného údolí a cílem pro 
spokojené uživatele je řeka zdravá a 
čistá. Jeden z prvních úkolů akčního 
plánu studie se tedy bude týkat iden-
tifikace zdrojů znečištění řeky. Další 
hodnota údolí se skrývá v samotném 
přívlastku „stříbrné“. Ten připomí-
ná, že Stříbrné údolí protíná jedny 
z nejvýznamnějších lokalit dolování 
stříbra, zejména starohorský náhon, 
významnou technickou památku ze 
14. století. -tz-
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Základní školy navštěvovalo v uplynu-
lém školním roce 941 tisíc žáků. Zatímco 
na prvním stupni se jejich počty po rych-
lém nárůstu z let 2013 až 2016 poměrně 
ustálily, na druhý stupeň nyní míří silné 
ročníky. Prvňáčci pak stále o desítky tisíc 
převyšují počty vycházejících deváťáků.

Předškolní děti navštěvovaly v minu-
lém školním roce 5.287 mateřských škol. 
Z nich 7,5 % tvořily školky soukromé, 
jejichž počet se za posledních deset let 
čtyřnásobně zvýšil.  Z celkem 364 tisíc 
dětí ve školkách tvoří děti mladší tří let 
již 12,5 %. Tento podíl se však v jednot-
livých krajích liší. 

Podle aktuálních dat Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy loni nastou-
pilo do prvních tříd základních škol 108 
tisíc prvňáčků. Přes 23 % z nich byli 
žáci starší sedmi let, tedy  po odkladu 

povinné školní docházky. Podíl těchto 
dětí mezi prvňáky se od školního roku 
2014/2015, kdy dosahoval 19,3 %, ply-
nule mírně zvyšuje.

Základní školy navštěvovalo celkem 
941 tisíc žáků, což je o 15 % více než 
před 10 lety. Počet škol se za tu dobu 
téměř nezměnil, ale přibyly nové třídy. 
Třídy se nejprve zřizovaly hlavně na prv-
ním stupni a na druhém se spíše rušily. 
Ale v posledních letech, spolu  s přesu-
nem silných ročníků na druhý stupeň, 
vznikají nové třídy i tam.

Pokles počtu žáků středních škol se v 
posledních třech letech zastavil. Nově 
bylo do prvních ročníků středních škol 
ve školním roce 2018/2019 přijato cel-
kem 114 tisíc žáků, tedy téměř stejně 
jako v předchozím školním roce. Také 
celkový počet všech středoškoláků zůstal 

na podobné úrovni 421 tisíc žáků. Tři 
čtvrtiny středoškoláků studovalo střed-
ní školy s maturitní zkouškou, z toho 44 
% v odborném středním vzdělávání a 31 
% na gymnáziích. Pětina žáků středních 
škol navštěvovala školy poskytující střed-
ní vzdělání s výučním listem a 3,5 % se 
věnovala nástavbovému studiu. Ostatní 
studovali v oborech středního vzděláva-
ní bez výučního listu i maturity nebo na 
konzervatořích.

Se začátkem školního roku souvisí i 
zahájení zimního semestru na vysokých 
školách. Na 26 veřejných a 38 soukro-
mých vysokých školách v České repub-
lice v roce 2018 studovalo 291 tisíc 
studentů. Většina studentů (90 %) stu-
dovala na veřejných vysokých školách.
 -tz-

Jihlavští studenti stávkovali za klima
Asi padesátka studentů a dalších pod-

porovatelů se v pátek místo školy jala 
stávkovat. Uspořádali demonstraci, v 
jejímž průběhu na náměstí zazněly i 
proslovy. Celorepublikový motiv stáv-
ky byl požadavek zavření uhelné elek-
trárny Počerady, jihlavští organizátoři 
zdůrazňovali také problém emisí Kro-
nospanu.

Celá akce začala ve dvanáct hodin na 
prostranství před gymnáziem. Účelem 
stávky bylo upozornit politiky na to, 
že selhávají v řešení klimatické změny 
a měli by začít jednat. Účastníci skan-
dovali hesla jako „Použij hlavu Jihla-
vo“, „Za klima, za budoucnost“ nebo 
„Ropa, uhlí, plyn – patří do dějin“ a 
vydali se na náměstí. Tam zaznělo pět 
proslovů a účastníci šli průvodem opět 
ke gymnáziu.

V pátek se stávkovalo také zhruba v 
desítce dalších českých měst. Celostát-
ní stávka byla totiž zaměřena na elek-
trárnu Počerady – největší uhelnou 
elektrárnu v ČR, které kromě mnoha 
jedovatých látek, produkuje také nej-
více emisí skleníkových plynů u nás. 
Aktuální vlastník elektrárny – ČEZ – ji 
místo uzavření plánuje prodat uhloba-
ronovi Tykačovi a jeho korporaci SE-
VEN, která by ji provozovala dalších 30 
let. Studenti vyzvali vládu, aby dohlédla 
na to, že se elektrárna Počerady uzavře.

Problém uhlí byl tématizován ve více 
proslovech. Podle Jana Poláška z hnutí 
Limity jsme my je spalování uhlí zod-

Žáků základních škol stále přibývá

povědné za polovinu všech emisí skle-
níkových plynů. „Čeští politici však tento 
problém neřeší, udělují výjimky uhelným 
elektrárnám a rozšiřují těžbu uhlí. Měli 
by zajistit spravedlivý přechod na obnovi-
telné zdroje“ říká.

Jeden z proslovů přednesl i Luboš 
Slovák za Mezinárodní festival doku-
mentárních filmů. Zdůrazňoval, že 
MFDF podniká mnoho opatření pro 
ekologický provoz, například vypustil 
z občerstvení maso nebo podporuje 

zahraniční hosty v tom, aby jezdili na 
festival vlakem místo letadla. Zároveň 
však MFDF čelí ze strany stávkujících 
ostré kritice, neboť jej sponzoruje Kro-
nospan – patrně největší lokální zdroj 
emisí skleníkových plynů.

„Kronospan, kromě toho, že je největší 
producent rakovinotvorných látek v ČR, 
vypouští do ovzduší stovky tisíc tun oxi-
du uhličitého ročně, čímž výrazně přispí-
vá ke změně klimatu. Abychom se vyhnu-
li nebezpečnému oteplení o více než 1.5 

stupně Celsia, musí emise skleníkových 
plynů začít prudce klesat. Jihlavští poli-
tici by proto měli dohlédnout na to, aby 
se Kronospan co nejdříve uzavřel,“ říká 
jeden z organizátorů stávky Áron Tka-
dleček.

Stávku organizovali současní a také 
bývali studenti gymnázia. Kromě stu-
dentů se však ke stávce připojili i dal-
ší místní lidé, vidět byly i maminky s 
kočárky.  -tz-
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Představy studentek a studentů 
posledních ročníků středních škol, 
gymnázií a učilišť o jejich budou-
cím výdělků se výrazně liší. Část-
ka, kterou očekávají dívky, je v prů-
měru téměř o 7.000 korun nižší než 
očekávaný příjem jejich spolužáků. 
Ukázal to výzkum o profesních ste-
reotypech mezi 6503 studenty 127 
středních škol, gymnázií a učilišť, 
který provedla společnost Trexima. 
Výsledky zveřejnila na svém webu.

„Dívky očekávají o téměř 7000 
korun nižší výdělky než chlapci. Roz-
díl mezi pohlavími je také v prioritách 
pro výběr budoucího povolání,“ uvedla 
společnost Trexima.

V oboru managementu a admi-
nistrativy chlapci očekávají 41.495 
korun měsíčně, dívky o 11.550 
korun méně - tedy 29.945 korun. V 
bankovnictví, pojišťovnictví a dal-
ších finančních službách by podle 
chlapců mzda měla být 40.377 korun 
a podle dívek 31.972 korun. Jako 
kuchařky by dívky chtěly mít 21.776 
korun, chlapci počítají s 20.912 
korunami. Nejvyšší příjmy pro sebe 
mladí před skončením střední školy, 
gymnázia či učiliště vidí v bankov-
nictví a peněžnictví, nejnižší naopak 
v sociální a zdravotní péči a ve vzdě-
lávání a výzkumu.

Česko patří v EU k zemím s nej-
většími rozdíly ve výdělcích mužů 
a žen. Ženy vydělávají v průměru o 
pětinu méně než muži. Pracují v hůř 

odměňovaných oborech a na nižších 
pozicích, do vedoucích postů se 
dostávají obtížně. Často ale i na stej-
ných místech a ve stejných profesích 
mívají méně než jejich kolegové. 
Studie ukázaly, že na pomalejší růst 
ženských příjmů má vliv mateřství a 
péče o děti.

Podnikání by podle výzkumu 
upřednostnila čtvrtina studen-
tů a necelá pětina studentek. V roli 
zaměstnance by raději byly víc než 
dvě třetiny chlapců a přes tři čtvrtiny 
dívek. Zbývajících zhruba pět pro-
cent mladých pracovat nechce.

Podle odborníků na problematiku 
rovnosti v Česku stále převládají ste-
reotypy o muži živiteli a ženě pečo-
vatelce, i když české domácnosti žijí 
většinou ze dvou příjmů. 

Zaměstnavatelé tak často mužům 
vyplácejí vyšší částky. Ženy se navíc 
obvykle podceňují a říkají si ve srov-
nání s muži o menší mzdu, zjistili 
odborníci.

Podle analýzy, kterou si nechalo 
vypracovat ministerstvo práce, vydě-
lávají ženy v Česku v průměru víc 
než muži jen asi ve dvou procentech 
povolání. 

Mají v nich nejvýš o stokoruny 
měsíčně víc než jejich kolegové. V 
profesích s vysokou průměrnou 
mzdou a vysokou kvalifikací pobírají 
pak ale průměrně i o několik tisíc až 
desítek tisíc měsíčně méně než muži.

 -tz-

Studentky SŠ očekávají o 7000 
Kč nižší mzdu než studenti

Způsob přijímání dětí na střed-
ní školy zřejmě nemá vliv na kvalitu 
výsledků ve vzdělávání. Vyplývá to 
ze studie Parlamentního institutu, 
kterou s jeho souhlasem na interne-
tu zveřejnil prezident Pedagogické 
komory Radek Sárközi.

Studie srovnávala různé vzděláva-
cí systémy v Evropě s tím, jak děti 
z daných zemí uspěly v mezinárod-
ním testování PISA. Nezjistila při-
tom souvislosti mezi podobou přijí-
macích zkoušek spolu s maturitou a 
dosaženými znalostmi žáků. 

Politici i odborníci v Česku v sou-
časnosti upozorňují, že je třeba zvýšit 
kvalitu vzdělávání na českých školách. 
Poukazují na to, že u státních matu-
rit letos na jaře propadlo 36,2 pro-
cent středoškoláků. Asociace krajů 
by proto chtěla zavést jednotné mini-
mum bodů u přijímacích zkoušek do 
maturitních oborů. Podle hejtmanů 
by to mohlo zvýšit úroveň vzdělávání. 
Ministr školství Robert Plaga (ANO) 
ale již avizoval, že s tím nesouhlasí. 
Dnes svůj postoj bude vysvětlovat na 
jednání krajské tripartity.

Parlamentní institut vytvořil na 
poslanecký dotaz studii, ve kte-
ré popsal způsob přechodu mezi 
základním a středním vzděláváním 
a podobu ukončení střední školy v 
sedmi evropských státech. Vybral 
Finsko, Švédsko, Německo, Polsko, 
Rakousko, Francii a Velkou Britá-
nii. Školské systémy těchto zemí ma-
jí různou strukturu, kterou institut 

porovnal s výsledky mezinárodního 
testování žáků PISA, jenž posuzuje 
úroveň dosažených znalostí. Ukáza-
lo se, že systémy s podobným pří-
stupem k přijímacím zkouškám či k 
maturitě nevykazují stejnou kvalitu 
vzdělávání.

Institut uvedl, že ve studii nezjistil 
podstatnou závislost mezi podobou 
přijímacích zkoušek spolu s maturi-
tami a výsledky PISA. „Velká Británie 
s masivním několikerým centrálním 
testováním dosáhla velmi podobných 
výsledků jako Německo, kde centrali-
zované testování prakticky neexistuje,“ 
píše se v analýze.

Autoři studie se zaměřili také na 
srovnání Finska a Švédska, které mají 
jako severské země podobné kultur-
ní podmínky. Zatímco Finsko se ale v 
mezinárodním testování PISA v roce 
2015 umístilo na pátém místě, Švéd-
sko skončilo na 28. pozici, tedy přes-
ně před Českou republikou. V obou 
zemích přitom neexistují víceletá 
gymnázia a studenti se rozdělují kolem 
15. roku věku na střední školy přede-
vším podle prospěchu ze základní ško-
ly. „Přestože tedy používají stejný způsob 
výběru studentů na střední školy, jejich 
skóre v PISA je značně rozdílné. Tento 
rozdíl tedy zřejmě nesouvisí se způsobem 
výběru na střední školy,“ uvádí studie.

Maturity ve Finsku a Švédsku se 
liší - v první zemi je plošná státní 
zkouška a v druhé maturita neexistu-
je, studenti pouze dostanou poslední 
vysvědčení.  -tz-

Způsob přijímání na SŠ asi 
nemá vliv na úroveň vzdělávání
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Tragédie ve Žďáru nad Sázavou, 
kde před pěti lety, 14. října, psychicky 
nemocná žena ubodala studenta a dal-
ší tři lidi zranila, vyvolala debatu o léč-
bě psychicky nemocných. Kvůli kau-
ze rezignoval ředitel léčebny v Opavě, 
kde nemocná předtím pobývala. 

Do Střední školy obchodní ve Žďá-
ru vtrhla toho dne kolem 07.30 šesta-
dvacetiletá žena z Ostravska a poboda-
la několik studentů. Útočnici Barboru 
Orlovou zneškodnili elektrickým para-
lyzérem a policie ji obvinila z vraždy 
a braní rukojmích. Podle znaleckých 
posudků ale nebyla pachatelka v době 

činu příčetná.
Do února 2014 útočnice pobývala v 

opavské psychiatrické léčebně. Pod-
le tehdejší ministryně spravedlnosti 
Heleny Válkové (ANO) soud, který 
ženu propustil z ústavního do ambu-
lantního léčení, důsledně nerespekto-
val trestní řád. Vůbec se prý nezabýval 
zásadní otázkou, zda neznamená pobyt 
ženy na svobodě nebezpečí. Propuště-
ní ženy z léčebny označil za systémo-
vou chybu i prezident Miloš Zeman.

Zeman udělil zesnulému Medaili 
za hrdinství in memoriam, je mu také 
věnována dubová alej, která byla zasá-

zena u rybníka v Novém Veselí neda-
leko Žďáru. Škola mladíkovi v květnu 
2015 na své budově odhalila pamětní 
desku.

Trestní stíhání Orlové státní zástupce 
začátkem dubna 2015 zastavil. Rodiče 
zemřelého studenta proti tomu vznesli 
stížnost, kterou v květnu žalobci zamít-
li. Žena byla umístěna do detenčního 
ústavu, se stížností u vrchního soudu 
neuspěla. Podle znalců trpí schizofre-
nií a v ústavu nadále zůstává i podle 
rozhodnutí soudu z letošního červen-
ce. 

 -ctk-

Kamery sledující vstupy do budov, 
vrátní a čipy, které zaměstnancům a žá-
kům otevírají dveře, jsou podle zástup-
ců oslovených škol na Vysočině běž-
nou součástí zabezpečení školných 
budov. Zdokonalilo se po události z 
října 2014, kdy po útoku ve žďárské 
střední škole zemřel její student. Přiby-
lo také školení, jak se při útocích cho-
vat.

„Minimálně vedoucí pracovníci se více 
účastní školení týkajících se bezpečnosti 
ve škole a krizových jevů. Osobně jsem byl 
v posledních letech na dvou,“ řekl ředi-
tel Gymnázia a obchodní akademie v 
Pelhřimově Aleš Petrák. Pelhřimovská 
škola má dvě budovy. Obě mají vrátné-
ho, čipový systém a kamery u hlavního 
vchodu. Jedna z budov měla čipový 
systém i před rokem 2014. Později ho 
škola zprovoznila i na druhé budově a 
instalovala kamery.

Všechny dveře školních budov včet-
ně tělocvičen postupně elektronickým 
bezpečnostním systémem zajistila i 
Obchodní akademie a Hotelová škola 
Třebíč. „Záleželo to na přidělení finanč-
ních příspěvků, ale teď už to funguje v 
podstatě na všech dveřích,“ řekla Iva Krš-
ňáková z vedení třebíčské školy. Zabez-
pečit jedny vstupní dveře podle ní 
stálo přibližně 20.000 korun. „Máme 
sedm budov, takže to nebyla malá část-
ka, postupně jsme zaplatili asi 300.000 
korun,“ řekla Kršňáková.

Součástí zabezpečení třebíčské ško-
ly byla také výměna skel v přízemních 

Školy na Vysočině hlídá elektronika i vrátní
oknech za nerozbitná. Další zabezpe-
čení využívá škola v dřevostavbě z roku 
1981 v takzvaném likusáku, do které-
ho by se mohl útočník snáz dostat. Učí 
se v něm kadeřníci. Vyučující mají na 
krku nouzové tlačítko propojené na 
pracovníky bezpečnostní služby. „Ma-
jí ho i vychovatelky v domově mládeže,“ 
řekla Kršňáková.

Žáci podle ní prošli školením na kri-
zové situace. „Učili se, jak zdržet útoč-
níka, jak opaskem zajistit kliku dveří. 
Dozvěděli se třeba to, že postříkat ho 
hasicím přístrojem je účinnější, než po 
něm přístroj jen hodit. Seznámení s tím 

byli. Kdo si to ale zapamatoval a doká-
zal by tak reagovat, je druhá otázka,“ 
řekla Kršňáková.

Žďárská obchodní škola si pět let 
od tragické události připomene jen 
komorně, řekla její ředitelka Rad-
ka Hronková. „Spíš jen tak kyticí, žáky 
už do toho nezapojujeme, je to jménem 
vedení školy,“ řekla.

Škola podle ní byla zabezpečená i 
před událostí. „Všechno se to samozřej-
mě vyhodnocovalo. A už tenkrát byla 
škola zabezpečená dostatečně. Přesto 
jsme udělali nějaké úpravy. Posílili jsme 
dozory a zavedli jsme čipy tam, kde ješ-

tě nebyly,“ řekla Hronková. Vstup do 
budovy je pomocí čipu, na recepci 
se hlásí a zapisují návštěvy. „Co se týče 
šaten, kde se to stalo, tak tam jsme posíli-
li dozory. Už se nemůže stát, že by s dítě-
tem na čip prošla nějaká další osoba,“ 
řekla ředitelka.

Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy vyhlásilo na jaře 2015 dotační 
program na podporu zabezpečení škol 
a školních zařízení. Podle informací na 
webu ministerstva ji na Vysočině zís-
kaly dvě základní školy. -ctk-

Před pěti lety útočila ve Žďáru 
psychicky nemocná žena
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www.farmeko.cz    

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola 
Jihlava

obory SOŠ:

obory VOŠ:

rekvalifikace:

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
LABORATORNÍ ASISTENT

DIPLOMOVANÝ  
FARMACEUTICKÝ ASISTENT

KOSMETIČKA

(denní i kombinované studium)

Přestože si fi rmy v současnosti čas-
to stěžují na nedostatek řemeslníků 
a absolventů učebních oborů, mezi 
nezaměstnanými jsou i v době eko-
nomického růstu nejčastěji právě 
vyučení. 

V loňském třetím čtvrtletí jich 
bylo víc než rok bez práce 15 300, 
zatímco počet dlouhodobě neza-
městnaných s maturitou byl zhruba 
poloviční. Vyplývá to z aktuálních 
údajů Českého statistického úřadu 
(ČSÚ).

Podle analytika Daniela Münicha 
z Institutu pro demokracii a eko-
nomickou analýzu (IDEA) má na 
počet nezaměstnaných vyučených 
vliv mimo jiné nízká úroveň vzdělání 
lidí s výučním listem, která omezuje 
jejich možnosti výběru povolání.

Zatímco u lidí se středoškolským 
vzděláním bez maturity činila pod-
le ČSÚ ve třetím čtvrtletí 2018 míra 
nezaměstnanosti 2,4 procenta, mezi 
lidmi s maturitou byla 1,9 procen-
ta a u vysokoškoláků 1,5 procenta. 
Více než rok bez práce zůstávalo ve 
stejném období 15.300 vyučených, 
9.500 lidí se základním vzděláním, 
7.600 absolventů středních škol s 
maturitou a 3.800 vysokoškoláků. 

Podle údajů Národního ústavu pro 
vzdělávání nenašlo práci 4,4 procen-
ta čerstvě vyučených a 3,7 procenta 
maturantů, kteří nenastoupili k dal-
šímu studiu.

Vyšší nezaměstnanost mezi vyuče-
nými souvisí podle Münicha s jejich 
nízkým vzděláním. „Když ten člověk 
má vyšší školu, maturitu nebo vyso-
kou školu, tak klidně může dělat coko-
li, může dělat mnoho profesí i na nižší 
úrovni…, zatímco vyučení těch pří-
ležitostí mají míň,“ vysvětlil.

Absolventi navíc podle něj v sou-
časnosti často vychází ze školy bez 
dovedností potřebných pro praxi. 
A kvůli špatné pověsti učilišť na ně 
jdou především žáci s nejhoršími 
výsledky. Aby se to změnilo, je podle 
analytika třeba zlepšit obsah i kvali-
tu výuky.

„Třeba ve Švýcarsku není velký roz-
díl mezi intelektuálními dovednostmi 
dětí, které jdou na učiliště a na ostatní 
školy. Je to o tom, že někoho třeba baví 
víc manuální práce a jiného spíš virtu-
ální. Není to o tom, že je někdo hlou-
pý a někdo chytrý, což u nás bohužel 
takto společnost vnímá,“ řekl.Celkem 
začalo loni v září na střední školy v 
Česku chodit 100.223 nových žáků, 
na učiliště jich nastoupilo 35.344, 
z toho 5.916 do učebních oborů s 
maturitou. 

Ve školním roce 2007/2008 bylo 
na učilištích v ČR 42.619 prváků. 
Navzdory výraznému poklesu počtu 
středoškoláků se podíl učňů v prv-
ních ročnících oproti roku 2008 
příliš nezměnil. Je menší o 0,9 pro-
centního bodu. -ctk-

Mýtus: mezi vyučenými 
je nejvíc nezaměstnaných
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Pravidelné kapesné má jen necelá 
polovina školáků na Vysočině, šestina 
jej vůbec nedostává. Rodiče se snaží 
vést děti k finanční gramotnosti, pře-
sto většina z nich očekává pomoc od 
škol. S výukou finanční gramotnos-
ti se však během povinné docházky 
setkalo jen 19 % dětí. Ukázal to prů-
zkum, který realizovala Česká spořitel-
na. Zkušenosti ze světa přitom ukazují, 
že peněžní problémy v dospělosti způ-
sobuje spíše nedostatek znalostí než 
málo peněz.

Jen 44 % dětí na Vysočině dostává 
pravidelné kapesné. Ukázal to prů-
zkum, který realizovala Česká spoři-
telna ve spolupráci s agenturou Data-
Collect na reprezentativním vzorku 
8-15 letých žáků základních škol. Na 
prvním stupni dostávají děti průměr-
ně 250 korun, na druhém pak 420 
korun měsíčně. Většinu utratí za slad-
kosti, limonády nebo občerstvení ve 
fastfoodech Mnozí šetří, nejčastěji 
na mobil, počítač nebo videohru. 17 
% dětí v regionu nedostává kapesné 
vůbec. Vše, co potřebují, jim rodiče 
kupují sami. 

Odborníci se nicméně shodují, že 
kapesné děti potřebují. „Je to klíčo-
vý nástroj, který děti učí finanční gra-
motnosti. Jen tím, že mají nějaké vlastní 
peníze, se mohou naučit s nimi správně 
hospodařit,“ vysvětluje David Hubá-

ček, šéf finančního vzdělávání v České 
spořitelně. Z průzkumu vyplynulo, že 
naprostá většina rodičů si uvědomuje, 
že odpovědnost za finanční vzdělává-
ní dětí leží na nich. Zároveň ale větši-
na rodičů přiznala, že očekává v tomto 
směru pomoc i od školy. 

Děti chtějí, učitelé 
nestíhají

„V České republice máme posled-
ních 17 let standardy finanční gramot-
nosti, které vycházejí z Národní stra-
tegie pro finanční vzdělávání. Četlo 
je však jen 10 % učitelů,“ upozorňuje 
David Hubáček s tím, že celá čtvrtina 
učitelů ani netuší, že takový vzděláva-
cí program existuje. Pedagogové, kteří 
finanční gramotnost učí, čerpají infor-
mace hlavně ze života, popřípadě na 
internetu. 

Alespoň nějaký program zaměřený 
na výuku finanční gramotnosti absol-
vovalo ve škole 19 % dětí z regionu. 
Zájem však školáci mají, 69 % dětí 
by se rádo ve škole učilo, jak s penězi 
hospodařit. Mezi žáky, kteří již nějaký 
vzdělávací program zaměřený na pení-
ze absolvovali, je to ještě více. 

„Studie přitom potvrzují, že finanční 
vzdělávání dětí je velice důležité. Problé-
my s dluhy v dospělosti jsou totiž častěji 
způsobeny nedostatkem finančního poro-

zumění než nedostatkem peněz,“ dopl-
ňuje David Hubáček. 

Výrazně lépe se ve světě peněz také 
orientují školáci, kteří mají dětské kon-
to. „Mezinárodní statistiky ukazují, že 
žáci, kteří mají bankovní účet, prokazují 
o mnoho vyšší znalosti finanční gramot-
nosti než ti bez účtu,“ upozorňuje expert 
s tím, že v Česku má účet přibližně 43 
% školáků. Na Vysočině je to 42 %. 
Naprostá většina lidí na Vysočině (83 
%) ale dává dětem kapesné v hotovos-
ti. „Celé kapesné dostává na účet 5 % 
dětí, 13 % pak alespoň část kapesného,“ 
dodává David Hubáček.

Výše kapesného
- Čím starší rodiče, tím vyšší kapesné
- Čím vzdělanější rodiče, tím nižší 
kapesné
- Nejmenší kapesné dostávají děti 
v Královéhradeckém a Libereckém 
kraji. Nejvyšší na Vysočině a ve střed-
ních Čechách
- 45 % dětí je přesvědčeno, že dostá-
vá od rodičů tak akorát peněz. Každé 
desáté na Karlovarsku tvrdí, že by mu 
stačilo i méně.

0rientace ve světě peněz
- Program zaměřený na finanční gra-

motnost absolvovalo jen každé 17. dítě 
z Pardubicka nebo Královéhradecka. 

V Praze a na Karlovarsku jím prošlo 
každé páté, v jižních Čechách dokonce 
každý čtvrtý školák. 

- Účet v bance má 43 % školáků 
v zemi. V Praze je to však jen 32 %, na 
Karlovarsku 63 %.

Volnost 
v nakládání s penězi

- Třetina dětí nemá volnost v naklá-
dání s penězi a musí před většinou 
nákupů žádat rodiče o svolení. Kont-
rolu si udržují hlavně mladší rodiče. 

- Větší volnost mají děti na Vysoči-
ně (jen 20 % je „pod kontrolou“), na 
Liberecku musí o svolení žádat skoro 
každé druhé

- Každé dvanácté dítě na Zlínsku čas-
to nakupuje potají, protože rodičům 
by se to nelíbilo.

Co si myslí o rodičích
- Rodičům děti věří. 48 % školáků si 

myslí, že jejich rodiče umí hospodařit 
zhruba stejně jako ostatní. 

- Bezmála polovina je přesvědčena, 
že jsou na tom rodiče se správou peněz 
lépe než ostatní.

- Naprostou důvěru ve své rodiče 
mají v tomto ohledu školáci na Olo-
moucku a Karlovarsku, nikdo z nich 
nemyslí, že si vedou hůře než ostatní.

 -tz-

Peněz máme dost, chybí ale informace, 
jak s nimi hospodařit, shodují se školáci 
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Výstavba parkoviště P+R na Žižko-
vě ulici, která představuje první etapu 
komplexního projektu zahrnujícího 
rovněž celkovou úpravu křižovat-
ky ulic Žižkova a Rantířovská, bude 
ukončena k poslednímu říjnu. Dosta-
věny budou zastávky MHD s přístu-
povými chodníky, vlastní parkoviště 
včetně veřejného osvětlení a příjez-
dové komunikace. 

Do konce května příštího roku 
bude dokončena úprava přilehlé kři-
žovatky včetně výstavby světelného 
signalizačního zařízení, rozšíření jízd-
ních pruhů a navazujících chodníků a 
bude otevřen nový vstup z parkoviště 
na ústřední hřbitov. Zatím to však vy-
padá, že bude vše dokončeno dříve.

„Pokud tomu budou nahrávat povětr-
nostní podmínky v průběhu podzimních 
měsíců, tak lze podle zhotovitele očeká-
vat dokončení celé stavby do poloviny 
prosince letošního roku. V případě, že 

počasí bude proti, tak by i tak měla být 
stavba dokončena na jaře 2020 v před-
stihu,“ uvedl náměstek pro oblast roz-
voje města Petr Laštovička.

Parkoviště bude mít kapacitu 110 
parkovacích stání. V jeho těsné blíz-
kosti se bude nacházet dvojice zastá-
vek MHD s jízdenkovým automatem, 
u něhož lze zaplatit bankovní kartou. 
„Parkoviště by mělo odklonit dopravu 
směřující k centru města a zároveň řidi-
čům nabídnout komfortní spoj do měs-
ta. Proto do budoucna uvažujeme nad 
zvýhodněným jízdným právě pro ty, 
kteří zde nechají své auto,“ doplnil Petr 
Laštovička. 

Realizace výstavby parkoviště P+R 
a související infrastruktury je spolufi-
nancována z Integrovaného regionál-
ního operačního programu prostřed-
nictvím Integrovaného plánu rozvoje 
území Jihlavské sídelní aglomerace. 
 -tz- 

Stavba parkoviště P+R na 
Žižkově ulici se blíží ke konci

Správa úložišť radioaktivních od-
padů (SÚRAO) hledá místo, kam by 
se uložily tisíce tun radioaktivního 
odpadu. Jednou z uvažovaných lo-
kalit je i Čertův hrádek nacházející 
se na území obce Cejle, Dolní Cere-
kev, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov 
a Rohozná. Do diskuze se zástupci 
SÚRAO, starosty dotčených obcí i 
vedením města Jihlavy se bude moci 
zapojit i veřejnost, a to na jednání 
13. listopadu, které od 15 hodin pro-
běhne na jihlavské radnici.

„Lokalita Čertův hrádek je jedním 
z nejvýznamnějších národních zdrojů 
pitné vody, jejichž ochrana není jenom 
zájmem dotčených obcí, ale veřejným 
zájmem České republiky. Proto dne 
27. 5. 2019 šestice starostů z Čertova 
hrádku vydala společné prohlášení s 
odkazem na Ústavu České republiky a 
obsah jí upravených občanských práv 
a povinností společně se obrátila na ši-
rokou veřejnost se žádostí o pomoc při 
naplňování a ochraně tohoto veřejného 
zájmu České republiky,“ uvedl staros-

ta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák.
„Stavba hlubinného úložiště radioak-

tivních odpadů negativně ovlivní roz-
voj širšího regionu, neboť s sebou při-
náší nejen rizika pro životní prostředí, 
zdroje pitné vody, prašnost a hluk při 
výstavbě, ale i rizika při přepravě radi-
oaktivních odpadů, sociální nebo eko-
nomická,“ uvedl náměstek primátor-
ky pro oblast životního prostředí Vít 
Zeman.

„Tuny radioaktivního odpadu rozhod-
ně nejsou turistickým lákadlem, který by 
podněcoval k návštěvě okresu Jihlava. Ve 
svém důsledku by se tak z okresu Jihlava 
stala pouze jakási skládka radioaktiv-
ních odpadů pro celou ČR, což zásadně 
odmítáme,“ uvedla primátorka města 
Jihlavy Karolína Koubová.

Vedle šestice obcí okolních ulic se 
negativně ke stavbě úložiště vyjádři-
lo dvacet členských obcí Mikroregi-
onu Třešťsko a deset členských obcí 
Mikroregionu Dušejovsko. Kromě 
Jihlavy bylo pro další jednání vyzván 
i Pelhřimov. -tz-

Veřejné jednání o úložišti 
radioaktivního odpadu

Při PřízniVém počasí se do konce roku dostaví i křižovatka Žižkovy a Rantí-
řovské ulice, jehož součástí je parkoviště P+R.  Foto:archiv MMJ

Veřejné jednání proběhne 13. listopadu

Chcete být u revitalizace Masarykova náměstí? U stavby nové 
multifunkční arény? U revitalizace Stříbrného údolí nebo úprav 
pro dočasné užívání Modety?

Magistrát města Jihlavy vyhlásil

Informace o pracovní pozici: 
pracovní poměr na dobu neurčitou I předpokládaný termín nástupu  
leden–duben 2020 I platová třída 13 dle platných právních předpisů

Podrobné informace – předpoklady a požadavky na danou pozici, for-
mulář přihlášky a seznam povinných příloh je k nalezení na webových 
stránkách města www. jihlava.cz na hlavní stránce v sekci Aktuality  
a tiskové zprávy I volná pracovní místa.

Písemnou přihlášku do výběrového řízení včetně povinných příloh do-
ručte v obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ osobně nebo poštou na 
oddělení personalistiky a mezd nebo podatelnu Magistrátu města Jih-
lavy, Masarykovo náměstí 97/1,  PSČ 586 01 Jihlava nejpozději do  
29. 11. 2019 do 12:00 hodin.

Informace o pracovní pozici podá Ing. Vít Zeman, náměstek primátorky 
města Jihlavy, tel. č. 601 372 372, e-mail: vit.zeman@jihlava-city.cz

Motto: pro architekturu, ale i pro mnohé další oblasti našeho života, je důležité po-
chopit význam  krásy a estetiky vnějšího prostředí pro rozvoj společnosti. Naše ideály 
se přitom až tolik nemění, mění se však naše schopnost a naše poznání, jak tyto 
ideály uvést do praxe. 

vedoucí útvaru městského architekta 
Magistrátu města Jihlavy

výběrové řízení na pozici

Jihlava prodlužuje výběrové 
řízení na městského architekta 

TUTTI - dechový orchestr při Zá-
kladní umělecké škole Jihlava repre-
zentoval na konci září Jihlavu a Kraj 
Vysočina na 4. ročníku festivalu Gol-
den Sardana ve španělském Lloret 
de Mar. 

Šedesát mladých muzikantů za-
hrálo španělskému publiku celkem 
třikrát, z toho jednou v hlavním 
městě Katalánska Barceloně. V 
mezinárodní konkurenci přibližně 
deseti orchestrů TUTTI vybojo-
valo zlaté pásmo s vyznamenáním 
a podle počtu bodů získalo druhé 
místo v celé soutěži. Jan Fuchs na-
víc obdržel zvláštní cenu poroty za 
sólový výkon.

„Velké poděkování Unii Rodičů 
zUŠ Jihlava, Statutárnímu městu Jih-
lava a Kraji Vysočina, kteří zásadně 

finančně podpořili cestu orchestru do 
zahraničí a umožnili tak nasbírat zku-
šenosti i mezi zahraničními orchestry a 
zároveň úspěšně reprezentovat hudeb-
ní mládí z Jihlavy a celého Kraje Vy-
sočina. Dík patří také rodičům našich 
žáků, kteří je v jejich hudebním rozvoji 
podporují. Jsem na všechny hráče ne-
smírně hrdý,“ uvedl dirigent orchest-
ru Jan Nosek.

Samotná soutěž proběhla hned v 
úvodu festivalu den po náročné, více 
jak dvacetihodinové cestě. Orchestr 
zahrál pod taktovkou svého zakla-
datele Petra Píši skladbu Porgy and 
Bess od George Gershwina. Do sou-
těžního programu byla zařazena také 
skladba Františka Kmocha Na mo-
toru, ve které se sólově na xylofon 
představil Jan Fuchs.  -tz-

Mladí hudebníci mohli díky daru 
města na soutěž v Bruselu

ŠeDeSáT mladých muzikantů zahrálo španělskému publiku celkem třikrát, z 
toho jednou v hlavním městě Katalánska Barceloně. Foto: archiv MMJ
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Aktuální potíže podniků či cechů 
obsadit místa řemeslně zručných 
pracovníků jsou zejména důsledkem 
obecně velmi nízké nezaměstnanosti, 
která v loňském třetím čtvrtletí čini-
la podle metodiky ČSÚ a Eurostatu 
2,3 procenta. „Lidí není dost nikde, 
zrovna tak chybí třeba odborníci na 
informační technologie nebo účetní,“ 
řekl analytik Daniel Münich z Insti-
tutu pro demokracii a ekonomickou 
analýzu (IDEA).

Současný nedostatek pracovních 

sil na trhu souvisí podle odborníků 
kromě toho i s populačním vývo-
jem, kdy v posledních letech výraz-
ně poklesl celkový počet absolventů 
středních i vysokých škol a početněj-
ší starší generace začala odcházet do 
důchodu. Současně se začala měnit 
také struktura vzdělanosti české 
společnosti. Zatímco lidí s vysoko-
školským vzděláním přibývá, počet 
mužů s výučním listem bez maturi-
ty klesl podle ČSÚ od roku 2010 do 
roku 2017 o 139 tisíc. -ctk-

Česko trápí nedostatek 
řemeslníků. Na malíře 
lidé čekají tři měsíce
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V jihlavském divadle DIOD se 9. lis-
topadu uskuteční konference Jihlava 
mluví o vzdělávání. Debaty o smyslu, 
cílech i metodách současného vzdě-
lávání se zúčastní několik odborníků. 
Konference je však určena i široké ve-
řejnosti, jejíž součástí bude například 
beseda na téma „Jak můžeme zlepšit 
základní školství ve svém městě, ve 
své škole, ve své třídě?“.

„První blok odstartují prezentace kon-
krétních výukových programů a zku-
šeností ze základních škol, své postřehy 
budou sdílet ředitel ZŠ Lázní Bohdaneč 
Jaroslav Jirásko, učitel a školní psycho-
log R. Čapek, od Jana Kršňáka zazní 
i příspěvek na téma děti a technologie 
vs. rodičovské obavy. Z organizace Post 
Bellum představí metodiku výukového 
programu moderních dějin a socioložka 
L. Jarkovská přednese poučný a zároveň 
zábavný stand-up na téma výuky sexu-
ální výchovy,“ sdělila zastupitelka měs-
ta Jihlavy, spolupořadatelka konferen-

ce Lenka Mikletičová.
Pro zájemce budou dále připrave-

ny workshopy s praktickými ukáz-
kami výukových metod. „Při besedě 
budou diskutovat a sdílet své zkušenos-
ti zástupci jak zřizovatelů, tak ředitelů 
i učitelů základních škol nad tím, jaké 
jsou možnosti všech aktérů v součas-
ných podmínkách přibližovat se spo-
lečnému cíli, tj. spokojeným žákům, 
rodičům i učitelům,“ uvedla dále za-
stupitelka.

Svou účast potvrdil také náměstek 
primátora města Liberce Ivan Langr 
nebo ředitel nadace a platformy 
Eduzměna Zdeněk Slejška. „Dostateč-
ný prostor bude i na otázky z publika,“ 
doplnila Lenka Mikletičková.

V průběhu celého dne bude opět 
připraveno skvělé občerstvení i tep-
lý vegetariánský oběd. Rezervace na 
konferenci i workshopy lze provést 
na stránce www.jihlavamluviovzdela-
vani.cz. -tz-

Administrativní a kulturní centrum, 
základní škola, supermarket, zastávky 
i parkoviště. Na frekventované Žižko-
vě ulici se denně setkává velké množ-
ství chodců i aut, většinou rodičů a 
dětí dojíždějících do základní školy. 
Vedení města Jihlavy tyto střety vní-
má, a proto připravilo zadání archi-
tektonické soutěže, jejíž účastníci se 
na začátku příštího roku podívají dal-
šímu jihlavskému centru na zoubek. 

„Ploch podobných okolí Dělnického 
domu jsou ve městě desítky. Rozhodli 
jsme se tedy postupovat s jejich revita-
lizací od centra města. Architektonická 
soutěž nám sdělí, jak velké stavební zá-
sahy jsou potřeba. Je třeba zlepšit uživa-
telský komfort, zvýšit bezpečnost i esteti-
ku tohoto místa. Věřím, že jsme schopni 
situaci v místě zlepšit již příští rok,“ 
uvedl náměstek primátorky pro ob-
last územního plánování Vít Zeman.

Revitalizace okolí Dělnického 
domu bude probíhat v rámci schvá-
leného programu Města přátelské-
ho k dětem. Hlavní důraz bude při 
úpravách kladen na potřeby rodičů, 
kteří každý den dováží děti do blízké 
Základní školy Seifertova.

„Uvažuje se také o výstavbě parko-
vacího domu. Vím minimálně o třech 
pozemcích ve vlastnictví města, kde by 
dům mohl být umístěn. Jeho potřebu či 
velikost však určí architektonická sou-
těž,“ doplnil Vít Zeman.

Soutěž bude vyhlášena do konce 
tohoto roku, výsledky budou zveřej-
něny v dubnu příštího roku. Zastupi-
telstvo města schválilo na zářijovém 
zasedání pro Soutěž o návrh Revi-
talizace náměstí před Dělnickým 
domem rozpočtové opatření ve výši 
dvou milionů korun. -tz-

Jihlava opět promluví 
o vzdělávání

JIŽ SEDMÝ ročník konference o vzdělávání se uskuteční 9. listopadu.
 Foto: archiv MMJ

Okolí Dělnického domu  
bude přehlednější

REVITALIZACE jihlavských center Masarykovým náměstím nekončí. Na řadě 
je okolí Dělnického domu. Foto: archiv MMJ

-

-

-

oslovujeme Vás touto cestou proto, 

domov i sebe

© MV–generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru

České republiky 
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Alena Řehořová: Práce v Integrovaném 
centru sociálních služeb mne naplňuje

Ředitelka Integrovaného 
centra sociálních služeb v 
Jihlavě Alena Řehořová v roz-
hovoru potvrzuje, že je pro ni 
sociální oblast vlastní a věří ve 
smysluplnost své práce.

Dnes pracujete ve vrcholové 
funkci v ICSS, představte prosím 
tuto instituci.

Integrované centrum sociálních 
služeb je příspěvkovou organizací zří-
zenou Statutárním městem Jihlava. 
Organizace započala svoji činnost při-
bližně v roce 1993, a to poskytováním 
pečovatelské služby a zejména posky-
továním stravy. 

V té době byly jinhé podmínky pro 
poskytování sociálních služeb obec-
ně. Byly jiné právní předpisy, které se 
nezabývaly tak důsledně nepříznivou 
sociální situací, jako je tomu dnes. 
Tudíž byly služby poskytovány širšímu 
spektru osob, tedy i relativně samostat-
ným a soběstačným seniorům. 

Byl to zkrátka jiný pohled na posky-
tování sociálních služeb a na tzv. 
„sociální potřebnost.“ Když v roce 
2007 nabyl účinnosti zákon o sociál-
ních službách, došlo k rozšíření spek-
tra jednotlivých druhů sociálních 
služeb a nastavily se odlišné podmín-
ky pro jejich poskytování. A postup-
ně dochází k tomu, že je stále větší 
zájem na tom, aby se dobře posuzova-
la nepříznivá sociální situace konkrét-
ního zájemce o sociální služby.

Naše organizace prošla v posledních 
letech poměrně náročným procesem 
zaměřeným především na posilování 
kompetencí zaměstnanců, na systé-
mové vzdělávání související s našimi 
poskytovanými sociálními službami. 

K dispozici je pro management 
i zaměstnance supervize, kterou 
zajišťuje externí odborník. Vznikl jiný, 
efektivnější, systém práce a nastavení 
dalších kroků směřujících k posky-
tování služeb na co nejvyšší úrovni 
našim klientům.

Integrované centrum sociálních 
služeb je registrovaným poskytovate-
lem sociálních služeb. Poskytujeme 
pečovatelskou službu na území měs-
ta Jihlavy a jeho městských částí. Naši 
klientelu tvoří téměř výhradně senioři 
a osoby s demencí. Pečovatelská služ-
ba je poskytovaná v domácnostech 
klientů. Je to pro ně nejpřirozenější 
sociální služba. Tito lidé zůstávají ve 
svém domácím prostředí, naprosto 
přirozeně udržují svoje vztahy a vazby 
s nejbližšími osobami. 

Ze zkušeností víme, že je možné, 
za podpory rodiny, člověka docho-
vat doma. Je to ale spojeno s výraz-
nou podporou právě těch pečujících 
osob. Ty jsou v současné době mimo 
systém vybraných cílových skupin. 
O neformálních pečujících nemáme 
dostatek informací. A bohužel ani 
k nim se ucelené informace nedostá-
vají nebo velmi kusé a potom zůstá-
vají v situaci osamocení a mají pocit, 
že systém nefunguje. Ze zkušenosti 
víme, že pečovat o člověka v domácím 
prostředí je náročné. A to jak fyzicky, 
tak i po psychické stránce. V poslední 
době se nám objevují na pečovatelské 
službě manželské dvojice vysokého 

seniorského věku, kdy pečující osoba 
(zpravidla žena) sama má zdravotní 
problémy a péči zajišťuje s obtížemi a 
nechce svého manžela/manželku dát 
do pobytového zařízení.

Provozní doba pečovatelské služ-
by je 6.30 – 20.00 po celý týden, tedy 
včetně víkendů i státních svátků. Prů-
měrný věk klienta pečovatelské služ-
by je 82 let.

Denní stacionář je ambulantní 
sociální služba. V praxi to znamená, 
že klienti dochází a potom se vrací 
domů. V současné době máme 19 kli-
entů (kapacita je 20). Většinu z nich 
do zařízení dovážíme a odvážíme 
zpět. U části z nich si dopravu zajišťu-
je rodina. 

V době, kdy jsem do organizace při-
šla, byli na denním stacionáři 4 klien-
ti. Průběžnou propagací, spolupra-
cí s rodinami a nastavováním jiných 
moderních přístupů ke klientům 
se nám daří zvyšovat jejich počet. 
Povedlo se nám posílit i kompeten-
ce zaměstnanců, zavedli jsme i cíle-
né individuální vzdělávání. Snažíme 
se pracovat se zaměstnanci tak, aby 
dokázali vnímat potřeby klientů. 

A myslím si, že se nám to velmi 
daří. Převážnou skupinu tvoří lidé 
s demencí, nejčastěji Alzheimerova 
typu. Část klientů následně přechází 
do specializovaných sociálních služeb 
typu domova se zvláštním režimem. 
Od těchto zařízení máme zpětnou 
vazbu, že tím, že navštěvovali den-
ní stacionář, se jim lépe přivyká na 
pobyt v domově a znají např. to, že se 
jim nabízí aktivizační činnosti. Cel-
kově lépe zvládají adaptační proces 
v novém prostředí. Průměrný věk kli-
enta na denním stacionáři je 77 let.

Pobytová odlehčovací služba má 
kapacitu 10 lůžek. O tuto službu je 
trvale velký zájem a žádosti převažují 
nad možnostmi kapacity. Část klientů 
k nám přichází během roku opakova-
ně. Služba je primárně cílena na peču-
jící osoby, aby si mohly odpočinout 
od péče, načerpat síly, vyřídit si svoje 
záležitosti. 

V pobytových zařízeních se perso-
nál v péči střídá. V domácím prostře-
dí je toto daleko více vyčerpávající, i 
když tam dochází terénní služba.

Často se nám stává, že odlehčova-
cí službu využívají klienti pečovatel-
ské služby. Pečující osoba např. sama 
potřebuje podstoupit lékařské vyšet-
ření, musí být po nějakou dobu hos-
pitalizována apod.

Všechny naše sociální služby jsou 
hrazeny. Výše úhrady je stanovena 
v souladu s právními předpisy.

Denní stacionář i pobytová odleh-
čovací služba a zázemí pro pečovatel-
skou službu je na adrese Žižkova 106, 
kde je i sídlo organizace. Jedná se o 
nově zrekonstruované prostory, které 
jsou pro klienty služeb i zaměstnance 
přizpůsobeny jejich potřebám a napl-
ňují materiálně technický standard.

Spektrum sociálních služeb doplňu-
je domácí zdravotní péče. Je to péče 
poskytovaná opět v domácím pro-
středí. Je realizována na základě indi-
kace lékaře a provádí se úkony v sou-
vislosti s odborností 925. Nejčastěji 
se jedná o převazy, odběry biologic-
kého materiálu, ošetřovatelskou reha-
bilitaci, péče o katetry apod. V pří-
padě indikace praktického lékaře, je 
péče hrazena z veřejného zdravotního 
pojištění.

Jaká je největší kapacita ICSS?
Největší kapacitu má pečovatelská 

služba, kde máme nyní téměř 400 kli-
entů. Z tohoto počtu je kolem 130 
klientů, ke kterým se dochází několi-
krát (obvykle 3x)během dne. S ohle-
dem na počet pracovníků je kapaci-
ta naplněna. Na odlehčovací službě 
jsme měli třeba v letošním roce 149 
klientů. Takže naše služby jsou sku-
tečně vyhledávané a klienti se opa-
kovaně, třeba zrovna na odlehčovací 
službu, vrací.

Dokážete odhadnout, kolik klien-
tů by třeba naplnila Jihlava (v opti-
málním případě?)

Nedokážu na tuto otázku odpově-
dět. Neznám statistické údaje ohled-

ně počtu obyvatel např. staršího seni-
orského věku v Jihlavě. Nicméně je 
zcela zřejmé, že dojde celorepubli-
kově k velkému nárůstu počtu oby-
vatel v seniorské kategorii. Dle Pro-
jekce obyvatelstva ČR do roku 2100 
(ČSÚ; 2018)vyplývá, že počty osob v 
poproduktivním věku se budou dále 
zvyšovat i v následujících letech, v r. 
2070 bude v ČR podle této projek-
ce žít 1 338 tis. osob starších 80 let, 
jejich podíl na celkovém počtu oby-
vatel dosáhne 12,74%, tzn. že přibliž-
ně každý 8. občan bude starší 80 let. 
A v tomto kontextu je třeba konsta-
tovat, že je nutné podporovat rozvoj 
všech druhů sociálních služeb v oblas-
ti sociální péče.

Jistě si vzpomenete na některé 
veselé nebo dojemné zážitky?

Určitě dojemné jsou situace, kdy 
dochází k odchodu těch, u kterých 
pomáháme nejbližším – rodině, 
v péči. Často jsou to klienti, o kte-
ré pomáháme pečovat roky a jejich 
odchod samozřejmě vnímáme jako 
odchod těch, které dobře známe. Ale 
je to součást naší práce a nás může 
těšit, že jsme mohli přispět k tomu, 
aby byli doma co nejdéle. Na denním 
stacionáři máme klienty, se kterými si 
můžete skutečně popovídat a pobavit 
se jejich historkami. Je to práce pěk-
ná, smysluplná.

Otevřeli jste zrekonstruované 
prostory v Žižkově ulici. Jak jste 
spokojena s možnostmi zařízení, 
co ještě chybí k úplné spokojenos-
ti?

Já jsem spokojená velmi. Dokonce 
bych řekla, že nám nechybí v tomto 
objektu nic. Samozřejmě se vychy-
távaly nějaké provozní věci. Ale ve 
vztahu ke klientům jsem přesvědče-
na, že prostředí skutečně maximál-
ně naplňuje moderní poskytování 
služeb. Určitě se dá ještě vylepšovat, 
to je tak vždy. Ale moje očekávání spl-
nilo naprosto a doufám, že i klientů a 
zaměstnanců. 

Pohybujete se v prostředí, které 
určitě přináší radost a uspokojení 
z pomoci potřebným. Na druhou 
stranu může toto prostředí vyvolá-
vat depresivní nálady. Jak je tomu u 
vás a jak se s tím vyrovnáváte?

Je to moje povolání, snažím se jed-
nat profesionálně, ale přitom neztra-
tit lidský přístup jak ke klientům, tak 
i k jejich rodinám. Velmi mě těší zpět-
ná vazba od rodin, které se ozývají tře-
ba až po nějaké době, kdy náš bývalý 
klient je v jiném zařízení, a skutečně 
děkují za pomoc, kterou jsme jim teh-
dy poskytli v situaci, kdy jim bylo těž-
ce. Do budoucna se chci hodně sou-
středit na pomoc pečujícím osobám.

Musím se přiznat, že se někdy 
depresivním náladám nedá úplně 
ubránit. Ale možná to nesouvisí ani 
tak přímo s prací, ale s tím, co se dě-
je kolem. Ale je to všechno vzájemně 
propojené. Myslím si, že je napros-
to správné být nedobře naladěna, dát 
svým pocitům průchod. Nikdo se to 
však neděje na úkor poskytovaných 
služeb. Ale celkově si myslím, že péče 
a s ní spojené činnosti, nejsou depre-
sivní.  j11-19z

ŘEDITELKA ICSS ing. Mgr. Alena ŘEHOŘOVÁ, MBA si svými klienty rozu-
mí. A klidně i zatančí, když je příležitost. Foto: archiv ICSS
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Hradební je hotová, průjezdná je i silnice v Hruškových Dvorech. Na Hra-
dební ulici se ještě do poloviny října objeví veřejné osvětlení a semafory u 
vjezdu do City parku. U zastávek v průmyslové zóně v Hruškových Dvorech 
se do konce října už za provozu dokreslí jen vodorovné dopravní značení.

Reakce veřejnosti:
Radek Maruš Haleluja
Nutil Petr Hradebni je hotová. Teď by to ještě mělo být tak měsíc uzavře-

né, tak jako cyklosteska R08 k Boschi a lidi by vás ukamenovali.
Petr Pohan Ta stavba z Lega je super -tz-

Z oficiálního facebooku  
města Jihlavy

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

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

Hřiště u Seifertovy základní ško-
ly v Jihlavě bylo dosud přístupné 
jenom místním žákům. Přesto se 
na něj přes nízký plot dostaly děti 
z okolních ulic. Vedení města Jih-
lavy proto podpořilo jejich zájem a 
postaralo se o otevření hřiště pro ve-

Hřiště u ZŠ Seifertova 
se otevře veřejnosti

Bezpečnost na hřišti u zŠ seifertova i otevírací dobu budou hlídat strážníci 
městské policie. Foto: archiv MMJ

Pohotovostní služba zubních lékařů – listopad 2019
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

2. So MUDr. Šimek Petr Varhánkova 227, 588 13 Polná, 567 212 218

3. Ne MDDr. Štrejbarová Radka
MUDr. Policarová Marie s.r.o., Masarykova 445, 588 56 Telč, 
567 213 173

9. So Dr.Nováková Hana Stonařov 70, tel. 734 421 859

10. Ne MUDr. Šulc Milan Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 570

16. So MUDr. Švandová Anselma Zrzavého 4259/12, 586 01 Jihlava, 604 246 650

17. Ne Dr.Plucarová Vlasta Masarykova 445,Telč-tel.č.567 213 169 

23. So Stomatologické centrum Jihlava Havlíčkova 34a, Jihlava tel 774 874 100

24. Ne MDDr. Vaněk Tomáš
MUDr. Vaněk Tomáš, Slavíčkova 2, 586 01 Jihlava,  
567 210 991, 724 301 773

30. So Lékař stomatolog Vashchuk Valerii MUDr. Vašek Zdeněk, Palackého 1334, 589 01 Třešť, 567 214 445

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. 567 157 211
Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Rada města Jihlavy schválila na 
svém říjnovém zasedání název nové-
ho městského zpravodaje. Radní se 
přiklonili k návrhům veřejnosti, mezi 
kterými byl jasný vítěz – Ježkovy oči.

Dosavadní Noviny jihlavské radni-
ce, které vydává společnost Parola, 
nahradí nový měsíčník, jehož vy-
davatelem bude město. Ježkovy oči 
budou obsahovat více zajímavostí o 
Jihlavě, a to na úkor reklamních sdě-
lení. Měsíčník bez inzerce bude mít 
novou grafiku na 20 stranách. -tz-

Ježkovy oči! Nový 
městský zpravodaj 
budou Ježkovy oči

Kulatých 100 let oslavila v polovi-
ně října Anežka Biedermannová. 

Ke gratulantům se připojil také 
náměstek primátorky Vít Zeman, 
který oslavenkyni předal kytici, dár-
kový koš a pamětní medaili. 

Anežka Biedermannová většinu 
života pracovala jako dojička krav. 

Do dnes si však zachovala svoji 
lásku ke zmrzlině, kterou jí její syn 
společně s přítelkyní stále připravu-
jí. -tz-

Anežka Biedermannová 
oslavila 100 let

řejnost. Klíče od branky budou mít 
strážníci Městské policie, kteří se po-
starají o bezpečnost i otevírací dobu.

„Hřiště by se měla otevírat veřejnos-
ti, a to zvlášť, pokud je o ně takový 
zájem. Vítám i kontrolu pod bystrým 
okem strážníků, kteří se postarají o to, 
aby hřiště sloužilo pouze pro své účely. 
přes hřiště navíc vede přístupová cesta 
k tělocvičně, tedy se nám vyhnou i pro-
blémy s uzamykáním branky pro její 
odpolední užívání,“ uvedl ředitel ZŠ 
Seifertova Zdeněk Wohlhőfner.

Veřejnosti bude hřiště otevřeno ve 
všední den od 17 do 19 hodin a o 
víkendu od 8 do 17 hodin. „otevíra-
cí hodiny však nejsou striktně určené. 
zamykat se bude podle počasí i podle 
doby, kdy se stmívá,“ doplnil ředitel 
městské policie Jan Frenc. -tz-
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Plán zimní údržby pro nadcházejí-
cí sněhovou pokrývku je připraven 
a přináší několik novinek, které se 
týkají zejména údržby frekventova-
ných chodníků. 

Aktualizoval se mimo jiné i plán 
údržby nově vzniklých komunikací, 
které v Jihlavě během roku vznikly. 
Jaké chodníky budou pod hledáč-
kem Služeb města Jihlavy (SMJ), jež 
zimní údržbu pro Jihlavu zajišťují, lze 
zjistit v online GIS mapě.

„Aktualizace se snaží vyjít ze zku-
šeností z minulého roku. Bylo potřeba 
lépe rozložit sílu pracovníků Služeb 
města Jihlavy a zaměřit se na opravdu 
kritická místa. 

To však nelze s kompenzací údržby 
na jiných místech, která třeba nejsou 
tak frekventovaná nebo si je udržují 
sami obyvatelé okolních domů,“ uve-
dl náměstek pro oblast dopravy Petr 
Laštovička.

Chodníky místo krčků 
u bytových domů

Plán zimní údržby komunikací vy-
chází ze zákona, podle něhož se ko-
munikace udržují na základě pořa-
dí důležitosti a musí být pro jejich 
úklid dodrženy zákonné časové limi-
ty. Údržba chodníků sice zákonem 
stanovena není, Jihlava s ní přesto 
v plánu zimní údržby počítá.

Preferované budou páteřní chodní-
ky v centru města na sídlištích, trasy 

Zimní údržba se více zaměří 
na frekventované chodníky

do školy, cesty k zastávkám MHD a 
další. U některých frekventovaných 
ulic však byl z plánu zimní údržby 
naopak vypuštěn protilehlý málo vy-
užívaný chodník – většinou u něj ne-
jsou vstupy do bytových domů.

Další výraznou změnou je vypuš-
tění údržby málo využívaných pro-
pojovacích chodníků, spojovacích 
krčků mezi páteřními chodníky a 
vstupů do bytových domů. „Ušetře-
né pracovní síly budou použity na 
častější úklid exponovaných míst, 
jako jsou zastávky nebo schodiště,“ 
vyjádřil Petr Laštovička.

„Z naší dlouholeté zkušenosti plyne, 
že si obyvatelé bytových domů udržují 

vstupy k hlavním vchodům sami. Úklid 
obyvatelé ve většině případů provádí 
již brzy ráno a tak pracovníci v drtivé 
většině případů přicházeli k již uklize-
ným místům. Pracovníci totiž v prvním 
pořadí uklízejí zastávky MHD a frek-
ventované přechody pro chodce, k úkli-
du vstupů do bytových domů se tedy 
dostanou až v pozdějších odpoledních 
hodinách, kdy už je vše uklizeno,“ do-
plnil jednatel SMJ Josef Eder.

Dispečink  
nebo kniha hříchů

Služby města Jihlavy pravidelně 
sledují předpovědi Českého hydro-
meteorologického ústavu a přijímají 

PreferovánA bude okamžitá údržba chodníku, a to na úkor údržby krčků u 
obytných domů. Foto: archiv MMJ

avíza předpokládaných meteorolo-
gických jevů. „Důležité jsou také fy-
zické kontroly města dispečerem zimní 
údržby nebo informace například od 
dispečinku MHD. Teplota vzduchu se 
totiž v Jihlavě může lišit až  o 5 stupňů. 
Z toho důvodu mohou vznikat stavy 
náledí pouze v určitých částech Jihlavy, 
což sebepřesnější předpověď počasí ne-
odhalí,“ doplnil Josef Eder.

Dobrou zpětnou vazbou jsou i in-
formace od obyvatel, ti se mohou 
obrátit na knihu hříchů na zavady.
jihlava.cz nebo na dispečink zimní 
údržby Služeb města Jihlavy na tel. 
č. 567 303 637, e-mail dispecink@
smj.cz.

Vše je připraveno
Předpokládaná cena zimní údržby 

za tento rok dosahuje téměř tří mi-
lionu korun, celková výše nákladů 
je však závislá na aktuálním počasí. 
Služby města Jihlavy mají pro nadchá-
zející zimu připraven jeden nakladač 
na posypový materiál, tři sypače, na 
které je možné nainstalovat pluhy, 10 
traktorů s radličkou a osm menších 
vozidel plus dvě čtyřkolky s radlicí 
pro udržování chodníků.

„Připraveno bude také 20 pracovníků 
pro ruční údržbu zastávek MHD, pře-
chodů, schodů a míst, kam se technika 
pro provedení údržby chodníků nedo-
stane,“ uvedl jednatel Služeb města 
Jihlavy Josef Eder.  -tz-

19. 11. 2019
16:30  
odhalení pamětní desky 
na budově Hluboká 8

Pamětní deska k historii budovy.

17:00
promítání dokumentu ČT Ostrava 
Mlynáři od Babic 
velká gotická síň jihlavské radnice

18:00
vernisáž výstavy 
BABICE – PERZEKUCE, LIDSKÉ 
OSUDY I Vyhnanci. Věřím, že můj krátký život 

nebyl nadarmo. Rodák, který měl být zapomenut  
hala Městského informačního centra

Výstava potrvá od 18. do 28. 11. 2019.

Projekt Občanské sdružení PAMĚŤ.

Foto: nová budova policejního komisařství (1932) 
Muzeum Vysočiny Jihlava



STRANA 33 Aktuality NJR – LISTOPAD 2019

V rámci projektu MAP II v ORP 
Jihlava, který je zaměřen na zlepše-
ní kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ, se 
zaměřila pracovní skupina Rovné 
příležitosti a podpora inkluze na 
vzdělávání pedagogů a asistentů pe-
dagoga v inkluzivní výuce.

V Mateřské škole a Speciálně pe-

dagogickém centru Jihlava proběhla 
dvě metodická setkání pro pedago-
gické pracovníky škol. 

Vzdělávání bylo zaměřeno na 
téma „Poruchy autistického spekt-
ra“ (PAS).

První setkání bylo cíleno na asi-
stenty pedagoga pracující v MŠ 

Mozaika. Druhé setkání bylo urče-
no pro asistenty pedagoga z jihlav-
ských základních škol. Této akce se 
zúčastnili asistenti pedagoga ze ZŠ 
Kollárova a ZŠ Havlíčkova.

Lektorkou setkání byla krajská 
koordinátorka pro PAS Mgr. Ilona 
Dohnalová. Setkání byla věnovaná 
tématu symptomatiky PAS, struk-
turovaného učení, strategiím při ře-
šení problémového chování u dětí 
s PAS, možnostem úpravy pomůcek 

a učebních materiálů pro tyto děti 
a žáky. Součástí akce byly i konzul-
tace konkrétních situací, které řeší 
s dětmi a žáky při své pedagogické 
praxi.

Pedagogové a asistenti pedagoga 
hodnotili toto sdílení velmi pozitiv-
ně. Díky tomuto projektu proběhla 
následná individuální podpora asi-
stentů pedagoga přímo v ZŠ a MŠ 
Luka nad Jihlavou a ZŠ a MŠ Pukli-
ce.  -tz-

Zaměřeno na speciální pedagogiku

SoučáStí akce byly i konzultace konkrétních situací, které řeší s dětmi a 
žáky při své pedagogické praxi. Foto: archiv MMJ

Festival MFDF založil sad

První stroM. Na pozemku města Jihlavy v Rantířovské ulici založil Meziná-
rodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava sad. Na snímku výkonná ředitelka 
MFDF Katarína Holubcová a ekologický ombudsman festivalu Luboš Slovák 25. 
října při slavnostním sázení prvních 23 ovocných stromků.   Foto: Jiří Varhaník
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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 3. 11. 
PĚŠÁCI UMĚNÍ
Kovové plastiky Huga Jonáše a obra-

zy Pavla Bezděčky
do 17. 11.
ŽIVOT A DÍLO – HANS CANON 

OTEC A SYN
Výstava návštěvníkům představí dva 

umělce, otce a syna, kteří jsou jihlavské 
veřejnosti téměř neznámí.

do 1. 12.
Martin Srb a Adolf Absolon – Ne-

jen známková tvorba
Prezentace známkové a volné tvorby 

tvůrců poštovních známek.
do 26. 1.
Z VELKÉ MORAVY AŽ DO NE-

PAMĚTI A ZPĚT
Soubor fotografií doc. Mgr. Petra 

Francána doplněný ukázkami velko-
moravských archeologických nálezů ze 
sbírek muzeí v České republice.

29. 11. – 5. 1.
VÁNOCE S VŮNÍ DŘEVA, VA-

NILKY A SKOŘICE
Betlémy současných řezbářů i ze sbí-

rek muzea a představení zvykoslovné-
ho pečiva.

29. 11. – 5. 1.
VÁNOCE V PŘÍRODNÍCH MA-

TERIÁLECH
Vánoční ozdoby, dekorace a betlémy 

vytvořené z přírodních materiálů.
do 8. 12. 
TANČÍME A HRAJEME
Fotografie z představení tanečních, 

divadelních a hudebních skupin Den-
ního a týdenního stacionáře Jihlava. 

Kavárna Muzeum.
Expozice: Dolování stříbra a min-

cování na Českomoravské vrchovině, 
Nerostné suroviny Českomoravské vr-
choviny, Geologie Českomoravské vr-
choviny, Živá příroda Českomoravské 
vrchoviny, Chráněná území Jihlavska, 
Krása středověké plastiky,  Od renesan-
ce po průmyslovou revoluci: renesan-
ce, baroko, 19. století.

Otevřeno: Po – ne 9.00 – 12.00  
12.30 – 17.00 hodin.

Vstupné – stálé expozice: 1 okruh 40 
Kč / 20 Kč, celý objekt 60 Kč / 30 Kč,-
výstavy 20 Kč / 10 Kč, přednášky 20 
Kč / 10 Kč. Děti do 6 let zdarma.

OGV, Masarykovo nám. 24,  
tel. 567 309 722, www.ogv.cz

21. 11. 2019 – 26. 1. 2020
VÝTVARNÁ VYSOČINA 2019
Výstava představí výběr z aktuální 

tvorby členů Spolku výtvarných uměl-
ců Vysočiny a Klubu výtvarných uměl-
ců Horácka.

OGV, Komenského 10,  
tel. 567 301 680,  

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

13. 11. 2019 – 16. 2. 2020
JAN HÍSEK – OSTROV V LESE
Výstava děl českého malíře, grafi-

ka, kreslíře a ilustrátora Jana Híska 
(*1965).

30. 11. 2019 v 13 hodin Komentova-
ná prohlídka výstavy 

Výstavou provede Jan Hísek a kurátor 
Radek Wohlmuth.

Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1, 
www.knihovna-ji.cz

2. 10. – 29. 11.
JIHLAVA BEZ ODPADU 
Výstava Odboru životního prostředí 

Magistrátu města Jihlavy.

Jihlavská radnice, Masarykovo nám. 1, 
www.jihlava.cz

15. 10. – 15. 11.
DEVADESÁTKOVÁ POSTMO-

DERNA A JEJÍ DOZVUKY V JIH-
LAVĚ

Soubor vystavených fotografií bude 
obsahovat vizuálně ucelený komplex 
architektonických objektů, nacházejí-
cích se na území města Jihlavy. Jedná se 
o stavby či doplňky staveb, postavených 
v jednotném stylu zhruba od počátku 
devadesátých let 20. století.

Kurátorka: Mgr. et Mgr. Michaela Pa-
cherová

Autor fotografií: Mgr. Šimon Kochan

Brána Matky Boží, Věžní 1, 
565 591 848, tic@jihlava-city.cz, www.

jihlava.cz
4. 11. – 13. 12. 
VÝROČNÍ VÝSTAVA JANA RA-

THSAMA
Portréty osobností. Výstava k 30. vý-

ročí Sametové revoluce.

Dům Gustava Mahlera,  
Znojemská 4, tel. 565 591 849,  
e-mail: mahler@jihlava-city.cz,  

www.mahler.cz. 
2. 10. – 23. 11. 
IRENA WAGNEROVÁ – ZÁTIŠÍ
Nalezená krása a kouzlo věcí ukry-

tých v zákoutích domova jihlavské aka-
demické malířky. Vstupné: 25,- 

DKO Jihlava, Tolstého 2,  
www.dko.cz 

19. 9. – 30. 11. 
LaPapula – SAMETOVÉ PODZE-

MÍ
Výstava k 30. výročí Sametové revo-

luce. Autorkou vystavených obrazů je 
výtvarnice z Jihlavy známá pod pseu-
donymem LaPapula. Spojujícím obsa-
hovým prvkem všech uměleckých děl 
jsou portréty lidí, kteří proti totalitě bo-
jovali aktivní činností v undergroundu.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10,  
tel. 567 573 730, 567 573 735,  

www.zoojihlava.cz
celoročně
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dřevě-

ných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál
říjen - prosinec
Výstava fotografií DDM Jihlava - 

kroužek Multimédia

M&K galerie, Hany Kvapilové 24,  
tel. 603 248 192,  

e-mail: mk-galerie@mk-galerie.cz
do 30. 11. 
JIŘÍ  SLÍVA – miracle - grafika 

Hotel Gustav Mahler,  
Křížová 4, www.hotelgmahler.cz

listopad - prosinec
VÁCLAVA MACKŮ
Výstava obrazů.

Bez obav, Husova 16,  
www.stacionar-jihlava.cz 

Výtvarná dílna a prodejní galerie 
Denního a týdenního stacionáře  
Jihlava, příspěvková organizace

do 31. 12. 
ROZFOUKANÉ OBRÁZKY Mi-

chaely Matějů

Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54
listopad
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ… 
Výtvarné práce pacientů z odd. 4B. 

DNK – foyer a Violka 

Galerie Příšerky, Benešova 8, Jihlava
27. 6. – 31. 12. 
PETR KUBÍČEK
Dlouhodobá pidiexpozice figurkální 

(od slova „figurka“) keramiky.
www.facebook.com/galeriepriserky-

PN/

Městská knihovna Jihlava

Hluboká 1, tel. 565 597 859, 850, 851 
e-mail:  knihovna@knihovna-ji.cz, www.

knihovna-ji.cz
4. 11. v 18.00
DIL LEJLÁ
Promítání filmu v rámci projektu 

Promítej i Ty! Europe Direct Jihlava a 
Eurocentrum Jihlava

6. 11. v 17.00
MUZIKOLOGICKÁ PŘEDNÁŠ-

KA 
Přednáška Zdeňka Geista z cyklu 

Koncerty tak trochu jinak
7. 11. v 17.00
POVÍDÁNÍ O GORILÁCH 
Přednáška Marka Ždánského
13. 11. v 17.00
Myšlením ke zdraví III.: ÉČKA A 

JEJICH SVĚT 
Přednáška Ing. Ivany Pólové

Kalendárium města Jihlavy
Zajímavé historické události měsíce listopadu

Sestavil Martin Laštovička z His-
torického kalendáře města Jihlavy od 
Františka Hoffmanna (Jihlava 1957) 
a z Inventáře sv. 1, Listiny (Měst-
ská správa Jihlava) – Okresní archiv 
v Jihlavě, František Hoffman a Karel 
Křesadlo (1971).

KráL říMSKý a český Karel IV. potvr-
dil jihlavským všechna práva i privilegia 
před 672 lety.  Foto: Wikipedia.org

Karel IV. potvrzuje  
všechna privilegia

1. listopad 1347, datace originál-
ního pergamenu psaného latinsky 
s pečetí vydavatele na hedvábných 
červenožlutých nitích, psáno v No-
rimberku. Král římský a český, Karel 
IV., potvrzuje rychtáři, purkmistru, 
konšelům a měšťanům jihlavským 
všechna privilegia a práva.

Hrad v Brtnici kvůli  
jihlavským nebude

9. listopad 1436, datace opsa-
né papírové listiny psané německy, 
psáno v Tulnu. Albrecht, markrabí 
moravský, zakazuje panu Zdeňkovi 
z Valdštejna stavbu hradu na kopci u 
Brtnice, neboť by ohrožoval jihlavské 
a rušil zemský mír. 

Návštěva císaře  
Zikmunda a císaře Josefa I. 
15. listopad 1437. Císař Zikmund 

s průvodem v Jihlavě, a to na cestě 
do Uher, krátce před smrtí ve Zno-
jmě. 19. listopad 1702. Císař Josef 
I. na návštěvě Jihlavy. 
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14. 11. v 18.30
LÁSKA ŽENY K SOBĚ SAMÉ 
Večerní rozjímání z cyklu Praktická 

Ayurveda s Ivou Georgievovou; vstup-
né 180,-

20. 11. v 17.00
BYLO JEDNOU JEDNO MĚSTO 

BLÁZNŮ 
Promítání filmu + následná beseda 

Moje jméno není diagnóza
21. 11. v 17.00
TAJEMSTVÍ PŘEDKOLUM-

BOVSKÝCH CIVILIZACÍ 
ve Střední Americe: Mexiko, Gua-

temala, Honduras, Belize, Mayové a ti 
ostatní 

Cestovatelská beseda s JUDr. Zdeň-
kou Kasalovou

26. 11. v 17.00
15 LET V EVROPSKÉ UNII 
Moderovaná diskuze 
Diskutující: Jana Hybášková, Iveta 

Fryšová a Eva Decroix
27. 11. v 17.00
KLENOTY CHILSKÉ OBLOHY 
Přednáška astronoma Petra Horálka
28. 11. v 17.00
ÚNAVA, NESPAVOST A RA-

DOST ZE ŽIVOTA 
Přednáška z cyklu Praktická Ayurve-

da s Ivou Georgievovou 
Vstupné 100,-
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
6. 11. ve 13.00
PODZIMNÍ TVOŘENÍ 
Pro maminky s dětmi do 6 let 
Kapacita 8 dětí, přihlášení nutné 
Pobočka Březinova
18. 11. v 15.30
HRÁTKY S PODZIMEM 
s Kniháčkem do Chaloupky na vršku, 

hraní a vyrábění 
Pro děti ve věku 3 – 7 let, přihlášení 

nutné 
Dětské oddělení 3. poschodí
25. 11. v 15.00
DESKNI-TO! 
Klub deskových her 
Dětské oddělení 3. poschodí
27. 11. v 9.00
HRÁTKY S PTÁČKY 
Hernička pro nejmenší – veselé čtení, 

hraní a vyrábění 
Kapacita 8 dětí, rezervace nutná 
Pobočka Horní Kosov

Horácké divadlo Jihlava

Komenského 22,  
tel. Prodej vstupenek 567 161 014, před-

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

VELKÁ SCÉNA
1. 11. v 19.00
Obraz/ Yasmina Reza
komedie
Dlouholeté přátelství se ocitne v kri-

zi ve chvíli, kdy si jeden z přátel koupí 
drahý abstraktní obraz. Oceňovaná ko-
medie, která nás provokuje svými dis-
kuzemi o umění, ale především svým 
zápasem o přátelství jako takové.

R1
2. 11.v 19.00
Tak šel čas jihlavskou ulicí / M. 

Skočovský, B. Jandová
dokudrama
Mozaika příběhů, dojmů, vjemů a dě-

jinných událostí, které potkaly a utváře-
ly duši tohoto města – očima režiséra, 
který se přistěhoval do prázdného bytu 
v jednom domě v Jihlavě.

E2
5. 11. v 17.00
Tak šel čas jihlavskou ulicí / M. 

Skočovský, B. Jandová
M2

6. 11. v 19.00
Tak šel čas jihlavskou ulicí / M. 

Skočovský, B. Jandová
KV2
8. 11. v 19.00
Tak šel čas jihlavskou ulicí / M. 

Skočovský, B. Jandová
C2
9. 11. v 19.00
Škola základ života / Jaroslav Žák, 

Hana Burešová
hudební komedie
Škola základ života Jaroslava Žáka má 

nostalgickou noblesu první republiky, 
ale zápas mezi studenty a učiteli je boj 
věčný, nikdy nekončící a nadčasový. 
Proto se s chutí vrátíme do školních la-
vic, hlavně neztrácet nadhled a humor!

10. 11. v 15.00
O Perníčkovi/ David Wood
pohádkový muzikál
Rodinný muzikál, který má spád, 

vtipné dialogy, zábavné situace, skvělá  
hudební čísla a využívá interakci s dět-
ským publikem. Vhodné pro děti od 4 
let.

11. 11. v 10.00
O Perníčkovi/ David Wood
12. 11. v 19.00
Splašené nůžky / Paul Pörtner
crazy komedie 
Když se v poschodí nad kadeřnickým 

salónem Splašené nůžky stane vražda, 
jedinými opravdu nestrannými pozo-
rovateli a svědky jsou diváci v hlediš-
ti. A jen na nich záleží, zda se podaří 
usvědčit vraha.

14. 11. v 19.00
Tak šel čas jihlavskou ulicí / M. 

Skočovský, B. Jandová 
T2
15. 11. v 19.00
Už je tady zas / Timur VermesDi-

vadlo Na Jezerce
X2
16. 11. v 19.00
Noc divadel /předání ocenění Ho-

rác v rámci večera
Jako každý rok už po sedmé, se Ho-

rácké divadlo účastní této celorepub-
likové výzvy. A jako každý rok slibuje 
večer a noc plnou výjimečných a netra-
dičních zážitků. Připravujeme večírek, 
během kterého se celé divadlo opět 
otevře různým hudebním žánrům a di-
vadelním performancím.  Sedmý roč-
ník s tématem „Divadlo a svoboda“ se 
koná v předvečer 30. výročí sametové 
revoluce, takže celá letošní Noc diva-
del bude SAMETOVÁ.  Přijďte pobýt, 
zavzpomínat, popovídat, poslechnout 
a zatančit si – prožít spolu s námi sa-
metovou Noc divadel 2019. Snad mů-
žeme už nyní prozradit, že mj. právě 
v tento výjimečný divadelní večer po-
křtí divadelní kapela Old Good Chasis 
své první CD. Slavnostní vyhlášení an-
kety Horác a odborné Ceny Herecké 
asociace. Také letos bude tento divadel-
ní svátek spojený se slavnostním vyhlá-
šením divácké ankety Horác 2018/19 
v kategoriích Herečka, Herec, Výprava 
a Inscenace 79. Sezóny 2018/19.

Letos poprvé udělíme Cenu Herecká 
asociace za výjimečný umělecký výkon, 
která je výsledkem hlasování odborné 
poroty.

19. 11. v 19.00
Tak šel čas jihlavskou ulicí / M. 

Skočovský, B. Jandová
J2
21. 11. v 19.00
Obraz/ Yasmina Reza
F2
22. 11. v 10.00
O Perníčkovi/ David Wood

23. 11. v 16.00
Pohádkové čtení na schodech 
aneb Cesta za pohádkami celého svě-

ta
23. 11. v 19.00
Obraz/ Yasmina Reza
G2
26. 11. v 19.00
Šakalí léta / Petr Šabach, Petr Jar-

chovský, Jan Hřebejk, Ivan Hlas
Česká muzikálová legenda z roku 

1993 podle povídky Petra Šabacha, 
s hudbou Ivana Hlase nás zavede do 
roku 1959. Dobrý příběh v sobě obsa-
huje všechno – humor, zábavnost, zá-
pletku, lásku a ještě něco navíc

27. 11. v 19.00
Škola základ života / Jaroslav Žák, 

Hana Burešová
30. 11. v 19.00
Tak šel čas jihlavskou ulicí / M. 

Skočovský, B. Jandová
B2
MALÁ SCÉNA
6. 11. v 17.00
Utrpení mladého Werthera / J. W. 

Goethe
Jevištní verzi jednoho z nejslavnějších 

románů připravili pro naše divadlo Jo-
sef Doležal a režisér Jakub Čermák.

15. 11.v 19.30
Barber Shop / Pavel Šimák
Námětem pohybově vizuální satiric-

ké performance s prvky dokudramatu 
je boj umělců s byrokratickou mašiné-
rií, inspirovaný skutečným příběhem

Jatek78, domácí scény nejznámějšího 
souboru nového cirkusu u nás.

18. 11. v 9.00 a 10.30
O Pejskovi a Kočičce / Josef Čapek
Dramatizace jedné z nejkrásnějších a 

nejoblíbenějších knížek pro děti, kte-
rou milují celé generace. Pohádku do-
poručujeme pro děti od tří let.

21. 11. v 17.00
O Pejskovi a Kočičce / Josef Čapek
22. 11. v 9.00 a 10.30
O Pejskovi a Kočičce / Josef Čapek
29. 11. v 19.30
Neuvěřitelné dobrodružství Ústa-

vy / L. Košař, T. Říhová, J. Čermák 
PREMIÉRA

Dobrodružná komedie nejen pro tee-
nagery na malé scéně přiblíží fenomén 
ústavních pořádků srozumitelnou, 
vpravdě dobrodružnou a komediální 
formou, přičemž se krom ústavních 
citací soustředí zejména na její filozo-
fickou úlohu v lidském společenství. 
Mladý tvůrčí tým situuje děj svého 
představení do povědomého prostoru 
anonymního obchodního centra, do 
současného před-apokalyptického svě-
ta na hraně zhouby, v němž si náhodná 
skupina devíti odlišných individualit 
musí nastavit pravidla soužití a vytvořit 
pro své společenství funkční a fungují-
cí řád – Ústavu, kterou vytváří přímo 
před očima diváků.

DIVADELNÍ KLUB HDJ
11. 11. v 19.30
JAZZ PILGRIM 
Pelhřimovská formace muzikantů, je-

jichž mottem je: „Máme rádi jazz, yes“ 
a hlásí se k tomu, že hrají „co je baví“ 
se pohybuje v žánrech jazz, funk, latin-
jazz, afro-cuban music. 

19. 11. v 17.00
TÉMA Sitcom jako specifický žánr
Multimediální přednáška režiséra 

Zdeňka Duška
v Divadelním klubu 
V letošní sezóně otvíráme přednáš-

kový a diskuzní cyklus TÉMA, ve kte-
rém bychom s našimi diváky a širokou 
veřejností rádi sdíleli témata,

kterými se právě zabýváme, či se kte-
rými se chceme „utkat“.

Divadlo Na Kopečku

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

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

3. 11. v 15.00
MŃAM POHÁDKA – Divadlo 

KUBA
pořádají Jihlavské listy Jihlava
5. 11. v 9.30
CIRKUSÁCKÁ POHÁDKA – Di-

vadlo LÁRY FÁRY
pořádají Jihlavské listy Jihlava
6. 11. v 18.00
ZÁPAD USA – Oregon
Cestovatelská diashow Martina Loe-

wa.
Od pobřeží Pacifiku k zasněženým 

vrcholům Kaskádového pohoří.
17. 11. v 15.00
HRÁTKY S ODPADKY – Divadýl-

ko z pytlíčku
pořádají Jihlavské listy Jihlava
19. 11. v 9.30
KREJČOVSKÁ POHÁDKA – Di-

vadlo MRAK
pořádají Jihlavské listy Jihlava

Dětské karnevalové
 divadlo Ježek

Stavbařů 41 (Krčma U Piráta),  
tel. 723 764 198

2. 11. v 10.00
JEŽKOPARÁDA 
Písničkově soutěžní představení.
9. 11. v 10.00
VODNÍCI A HASTRMANI
… mokrosuché představení
16. 11. v 10.00
JEŽEK JEDE NA VÝLET
O cestování a tak …
23. 11. v 10.00
NA PIRÁTSKÉM BÁLE
…veselo je v sále
30. 11. v 10.00
HRAJEME SI S JEŽKEM
Soutěže a písničky

DKO s.r.o.

Tolstého 2, www.dko.cz 
Předprodej vstupenek,  
tel. +420 604 293 037

5. 11. v 18.30
Béla Kéri Nagy, Tomáš Vondrovic: 

KRÁSKA A ZVÍŘE
divadelní sál DKO Jihlava v 18.30   
pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava s podpo-

rou statutárního města Jihlava
Taneční pohádka pro dospělé i dět-

ské publikum. 
Vstupné: 300 Kč, sleva pro děti do 15 

let.
5. 11. v 19.00
TOMÍK NA CESTÁCH – TUK-

TUKEM Z BANGKOKU DOMŮ
malá scéna DKO Jihlava v 19.00
pořadatel: Tomáš Vejmola
Vstupné: 130 Kč
6. 11. v 19.00
Václav Havel: AUDIENCE
malá scéna DKO Jihlava v 19.00   
pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava s podpo-

rou statutárního města Jihlava
Vstupné: v předprodeji 280 Kč, na 

místě 300 Kč
Svobodná TŘICÍTKA | 30. výročí 

sametová revoluce
8. 11. v 8.00 – 18.00
PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH 

ŠKOL OBLASTI VYSOČINY 
DKO Jihlava od 8.00 do 18.00   
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pořadatel: DKO s.r.o. 
Vstup zdarma. 
10. 11. v 19.00
Jean–Jacques Bricaire, Maurice 

Lassayques: VELKÁ ZEBRA aneb 
Jak že se to jmenujete?

divadelní sál DKO Jihlava v 19.00   
pořadatel: Zbyněk Židek, produkce 

Divadlo Palace 
Hrají: Ondřej VETCHÝ, Kaira K. 

HRACHOVCOVÁ / Jitka JEŽKO-
VÁ, Jaromír DULAVA, Dana ČER-
NÁ, Martina HUDEČKOVÁ, Zdeněk 
VENCL / Jiří ŠTRÉBL. Režie: Petr 
Palouš

Vstupné: 450, 390 Kč  
VYPRODÁNO
13. 11. v 19.00
ÍRÁN – POHLED DO ZÁKULISÍ
malá scéna DKO Jihlava v 19.00   
pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava
Vstupné: v předprodeji 150 Kč, na 

místě 180 Kč
16. 11. v 19.00
ŠTEFAN MARGITA GALA 2019
divadelní sál DKO Jihlava v 19:00   
pořadatel: VM ART production 
Vstupné: 690 – 790 Kč
17. 11. v 19.30
ORCHESTRÁLNÍ KONCERT 

ZUŠ JIHLAVA
divadelní sál DKO Jihlava v 19.30   
pořadatel: ZUŠ Jihlava
Vstupné: 50 Kč, děti a studenti zdar-

ma s platnou vstupenkou
19. 11. v 18.00
HUMORIÁDA NA CESTÁCH
divadelní sál DKO Jihlava v 18.00   
pořadatel: Český rozhlas Vysočina
Vstupné: 99 Kč
21. 11. v 19.00
Martina Kinská, Radek Schová-

nek: AGENT, tzv. společenský
divadelní sál DKO Jihlava v 19.00   
pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava s podpo-

rou statutárního města Jihlava
24. 11. v 19.00
SLAVNÉ NEJEN FILMOVÉ ME-

LODIE – THE BEST OF 10
divadelní sál DKO Jihlava v 19.00   
pořadatel: Filharmonie G. Mahlera, 

z.s. 
Vstupné: 250 / 200 Kč 
25. 11. v 19.00
Patrik Hartl: HVĚZDA
divadelní sál DKO Jihlava v 19.00   
pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava 
Studio DVA divadlo
Vstupné: 380 Kč, 350 Kč 
26. 11. v 19.00
JAROSLAV HUTKA
malá scéna DKO Jihlava v 19.00   
pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava s podpo-

rou statutárního města Jihlava 
Vstupné: 280 Kč, na místě 300 Kč
Svobodná TŘICÍTKA | 30. výročí 

sametová revoluce

DIOD, divadlo otevřených dveří

Tyršova 12, tel. 734 586 402,  
produkce@diod.cz, www.diod.cz 

Vstupenky: www.goout.cz.  
Pokladní hodiny – pro fyzický  

předprodej a vyzvednutí  
rezervovaných vstupenek:  

středa a pátek od 15 do 18 hodin.
1. 11. v 17.00
UKRAJINSKÝ VEČER
pořádá CPIC Jihlava
Pravidelné setkání jihlavské ukrajin-

ské komunity nabídne ukázky tradiční 
i soudobé ukrajinské kultury a gastro-
nomie.

Vstup zdarma
2. 11. v 10.00 –16.00
AFRICKÉ TRHY V JIHLAVĚ

pořádá Virunga
Virunga se vrací do Jihlavy a znovu s 

sebou veze tu nejlepší exotiku! Přijď-
te omrknout čerstvé a sušené tropické 
ovoce z Ugandy a Asie a voňavé koření 
ze Zanzibaru.

Vstup zdarma
7. 11. ve 20.00
MIDI LIDI
Koncert jedinečné české elektro ka-

pely, která svou tvorbou překopává 
hranice žánrů a limity poezie. Kapela 
Midi Lidi vznikla v roce 2006. Vystu-
puje pravidelně na největším středoev-
ropském festivalu Pohoda a letos v létě 
zavítali i na Prádzniny v Telči.

Vstup 250/300 na místě
8. 11. v 19.30
VODA
pořádá DIOD
Pohybové vyprávění o třech koupel-

nách, osamělosti a vodě otevírá tajné 
světy lidí zamčených v mechanických 
životech a koloběhu rituálů. Jestli je z 
toho něco nevytáhne, všechno důleži-
té jim stačí protéct mezi prsty. A klíč lze 
nalézt tam, kam stoupá pára.

Vstup 120/80 Kč
9. 11. v 8.30 – 17.00
JIHLAVA MLUVÍ O VZDĚLÁVÁ-

NÍ
Sedmý ročník konference věnovaný 

novým trendům ve vzdělávání bude 
opět plný přednášek, workshopů a dis-
kuzí. Registrovat se můžete na www.
jihlavamluviovzdelavani.cz

14. 11. v 16.00
VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ: 

HAVLÍČKOVA
Projednání studie od ateliéru 

Rehwaldt Landscape Architects, kte-
rá řeší modernizaci přestupního uzlu 
MHD (zastávky Chlumova) a revitali-
zaci přilehlé části ulice Havlíčkova.

Pořádá Město Jihlava
Vstup zdarma
15. 11. – 16. 11. 
SLITEK JIHLAVA 2019
Neformální minitypokonference v 

Jihlavě. Dvoudenní setkání pro lidi, 
kteří se zajímají o typografii, kaligrafii, 
grafický design a příbuzné obory. Na 
programu budou přednášky, diskuze, 
studentské prezentace a workshopy. 
Večer pak hudba, pivo, jídlo a příjemná 
neformální atmosféra.

17. 11. v 14.00 – 16.30
BLEŠÍ TRH
pořádá o.s. Slunce
Pravidelný bleší trh na prknech DIO-

Du.
Vstup zdarma
18. 11. v 19.30
HOMO FABER (ZLOČIN A 

TREST)
Činoherní studio Ústí nad Labem
Druhé letošní představení z cyklu 

Zločin a trest je adaptací stejnojmen-
ného románu Maxe Frishe o osudech 
spořádaného inženýra, který bilancuje 
svůj život a vyrovnává se se svým po-
hnutým osudem. V hlavní roli exceluje 
Martin Finger.

Vstup 300 Kč
23. 11. v 19.30
DE FACTO MIMOCHODNÍK 

19: DOBŘE STRAVITELNÝ PRŮ-
MĚR

De Facto Mimo
Pomoc! Pravda! Provokace! Scénic-

ká koláž písní, skečů, pokusů, omylů, 
improvizací a mystifikací z kreativního 
bezvědomí De Facto Mimo.  

Vstup 100/80 Kč
24. 11. v 16.00
MALÉ OČI: KID A RUCHAŘSKÁ 

DÍLNA

Charlie Chaplin a Aeroškola
Dětský filmový festival Malé oči se 

již potřetí odehraje v DIODu i v kině 
Dukla (16. a 17. 11.) U nás vás čeká 
kultovní film Charlieho Chaplina Kid s 
živou hudbou a speciální ruchařská díl-
na. Pro děti od 6 let.

Vstup 80 Kč
26. 11. – 27. 11.  v 10.00, 8.30 a 

10.00
HURÁ NA POHÁDKY
Pásmo nejlepších českých a sloven-

ských animovaných filmů je určené dě-
tem od tří let. Po projekci bude násle-
dovat malá výtvarná dílnička.

Vstup 35 Kč
27. 11. v 19.30
KINO DIOD: DÁLAVA
Projekce nového dokumentárního 

filmu režiséra Martina Marečka. Příběh 
otce a syna, kteří se vydávají na pouť až 
na dalekou Sibiř, aby zde našli druhou 
polovinu rodiny - maminku a dceru. Ve 
spolupráci s CDF a za osobní účasti re-
žiséra.

Vstup 90/60 Kč
30. 11. v 19.30
GENDERAMA
De Facto Mimo
Vědecko-fantastická stereotypická 

travestie pro několik mužů a všech-
ny ženy. Podoby a proměny mužství a 
ženství postavené na hlavu, obrácené 
na ruby a vypuštěné bezostyšně přímo 
do diváků. Představení je přístupné od 
15 let

Vstup 100/80 Kč

ZUŠ Jihlava

Masarykovo náměstí 16,  
www.zus-jihlava.cz

6. 11. v 18.00
HUDEBNÍ VEČER 
Koncertní sál ZUŠ Jihlava 
13. 11. v 18.00
KLAVÍRNÍ KONCERTÍK 
Koncertní sál ZUŠ Jihlava 
17. 11. v 19.30
ORCHESTRÁLNÍ KONCERT 

KE DNI STUDENSTVA  
DKO 
19. 11. v 18.00
DECHOVÝ VEČER 
Koncertní sál ZUŠ 
26. 11. v 18.00
KONCERT PĚVECKÉHO OD-

DĚLENÍ A DPS GAUDIUM 
Koncertní sál ZUŠ Jihlava 

Centrum pro rodinu 

Vysočina z. s., Chlumova 3,  
www.centrumrodin.cz

5. 11. v 17.00
Přednáška s názvem VÝCHOVA 

BEZ HRANIC A CO S TÍM? 
O tématu výchovy bez hranic a s tím 

spojené problematice lhaní, agrese a 
neúcty bude hovořit psycholožka Mgr. 
Hanka Vláčilová. Předem je třeba se 
přihlásit na www.centrumrodin.cz.

7. 11. v 17.00
Přednáška s názvem CHUŤ PO-

MÁHAT NA VÝCHODNÍ UKRA-
JINĚ

Studentka Dobroslava z Česka se roz-
hodla strávit rok na území východní 
Ukrajiny, aby pomohla potřebným ve 
frontových městech a zároveň poznala 
realitu, ve které lidé zasaženi válkou žijí.

25. 11. v 15.00
Přednáška na téma CITOVÁ NÁ-

DRŽ DÍTĚTE A JAK O NI PEČO-
VAT 

Přednáší Ing. Slávka Dokulilová. Pře-
dem je třeba se přihlásit prostřednic-

tvím e-mailu: vlacilova@centrumro-
din.cz, nebo telefonu: 739 521 580 
nejpozději do 20. 11. 2019.

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
7. 11. v 15.00
RWANDA s Lékaři bez hranic 
7. 11. 2019, 15.00 hod.: KrÚ Jihlava, 

Žižkova 57, zas.místnost B
12. 11. v 15.30
TANEČKY S RADKOU 
(pro děti 2,5 - 6 let) - taneční hrátky 

pro děti s říkadly a překážkovou drá-
hou: 12. 11. 2019 od 15.30 do 16.30 
hodin, SŠ TRIVIS Jihlava, Brněnská 
68. Přihlašování nutné! 

13. 11. v 9.30
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO - kreativní 

dílničky pro předškolní a mladší děti
13. 11. 2019 od 9.30 do 11.30 hodin, 

FP Jihlava, Palackého 26. Přihlašování 
nutné!

14. 11. v 16.00
SMOLAŘ
divadelní hra o nástrahách, které mo-

hou na seniory čekat na zdánlivě bez-
pečných místech: 14. 11. 2019 od 16 
hodin, HDJ, malá scéna, Přihlašování v 
Senior Pointu nutné! 

18. 11. v 13.00
ALZHEIMER PORADNA VYSO-

ČINA s Mgr. Marcelou Rýpalovou
18. 11. 2019 od 13 do 16 hodin: SP 

Jihlava, Palackého 26 - Objednání nut-
né! 

19. 11. v 15.30
JAK POROZUMĚT SNŮM POD-

LE C.G.JUNGA – pokračování
19. 11. 2019 v 15.30 hod., KrÚ Jihla-

va, Žižkova 57, zas.místnost B
20. 11. v 16.00
RADOST POHYBU S ÚSMĚ-

VEM 
posilování s dětmi (kdy děti jsou cvi-

čební pomůckou) - karimatky s sebou! 
20. 11. 2019 od 16 hod., KrÚ Jihlava, 
Žižkova 57, zas.místnost B 3.16 Přihla-
šování nutné!

28. 11. v 10.00
EDUKAČNÍ DÍLNY PRO SENI-

ORY S MGR. PAVLÍNOU PITRO-
VOU

28. 11. 2019, od 10 do 12 hod., Ob-
lastní galerie Vysočiny Jihlava, Masary-
kovo nám. 24, vstup 30,- Kč Přihlašo-
vání v Senior Pointu!

28. 11. v 15.00
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE SENIO-

RY V OGV 
setkání s jihlavským historikem Ladi-

slavem Vilímkem a s folklórním soubo-
rem Vysočan

28. 11. 2019 od 15 hod., Oblastní 
galerie Vysočiny Jihlava, Masarykovo 
nám. 24

ZACHEUS

klub pro volný čas Jihlava,  
Komenského 20, tel. 736 265 817, 

e-mail: frantisektichy@email.cz,   
Fb: Zacheus klub   

5. 11. v 18.00
SOCHAŘ FRANTIŠEK BÍLEK                          
přednáška historika Martina Jindry              
12. 11. v 19.00
MODLITBA TAIZÉ v kostele sv. 

Kříže
18. 11. v 18.00
SPOLEČNÁ DĚKOVNÁ BOHO-

SLUŽBA
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k výročí 30 let svobody v kostele 
sv. Kříže

ZOO Jihlava

Březinovy sady 10, tel. 567 573 730, 
e-mail: jizoo@zoojihlava.cz,  

www.zoojihlava.cz
1. 11. v 16.30
STRAŠIDELNÁ PROHLÍDKA
Přijďte se přesvědčit, že „strašidel-

ná“ zvířata nemusí být vůbec straši-
delná. Speciální večerní prohlídka 
s průvodcem spojená se zábavným 
programem nejen pro rodiny s dět-
mi. Cena: dospělí 195 Kč, děti (3-15 
let) 145 Kč. Nutná rezervace předem 
prostřednictvím e-shopu.

7. 11. v 17.00
Klubový večer  - MŮJ AFRICKÝ 

PŘÍBĚH
Cestovatelka, spisovatelka a býva-

lá dobrovolnice Hana Hindráková si 
Keňu zamilovala natolik, že se tam 
stále vrací. Přijďte si poslechnout, co 
ji přivedlo do Afriky a jak se od dob-
rovolnictví dostala k psaní románů 
z afrického prostředí. Její poutavé 
vyprávění o Keni je doplněné foto-
grafiemi a videem.

Vstupné 40 Kč, přednáška se koná 
ve vzdělávacím centru PodpoVRCH.

5., 12., 19., 28. 11. v 9.30 – 11.00
Hrátky PodpoVRCHem pro malé 

děti a jejich doprovod
Zábavné dopoledne věnované vždy 

jednomu zvířátku (doporučený věk 
2-6 let, nutný doprovod). Cena 35 
Kč/ dítě, doprovod zdarma. Nutná 
rezervace vždy den předem od 14 
hodin na www.zoojihlava.cz.1., 3., 

Přednášky, besedy, semináře 
2. 11. v 15.00
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI
Nutné přihlášení předem na pitro-

va@ogv.cz.
Vstup 40 Kč.
OGV, Masarykovo náměstí 24
5. 11. v 17.00
Odloučený IV. prapor jihlavské-

ho 81 pěšího pluku na srbském 
bojišti 1914

Přednáší Radim Kapavík ze Sdru-
žení Signum belli 1914.

Muzeum Vysočiny
6. 11. v 16.00
CO DĚLÁ JIHLAVU JIHLA-

VOU – Černá hodinka dušičková
Přátelská setkání s městskými 

mýty, historií, skutečností a fantazií; 
s Mgr. Silvií Čermákovou vycházíme 
v 16 hodin od Muzea Vysočiny.

6. 11. v 17.00
PŘEDNÁŠKA na téma Vlámsko-

burgundská škola – zrození por-
trétu

Vstup 40 Kč
OGV, Masarykovo náměstí 24
11. 11. – 15. 11.
TÝDEN VĚDY
Přednášky, akce pro školy, vědecké 

kavárny a science show v rámci ce-
lostátní akce pořádané pod záštitou 
Akademie věd ČR

Muzeum Vysočiny
12. 11. v 17.00
Vladimír Kiseljov – MYSTÉRIA 

VEPSANÁ VE TVÁŘÍCH
Autogramiáda nové knihy o slav-

ných osobnostech (včetně G. Ma-
hlera), výstava a přednáška: Jak se 
promítá osobnost a život umělců do 
jejich fyzické podoby přiblíží autor 
knihy V. Kiseljov, malíř a absolvent 
JAMU. Vstup volný

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 
4, www.mahler.cz

13. 11. v 17.00
PŘEDNÁŠKA na téma Jihlava 

středověká
Vstup 40 Kč
OGV, Masarykovo náměstí 24
20. 11. v 17.00
PŘEDNÁŠKA na téma Florencie 

a raná renesance
Vstup 40 Kč
OGV, Masarykovo náměstí 24
20. 11. v 18.00
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠ-

KA - Na konec světa na kole favo-
rit

Cestovatelské vyprávění o více 
jak měsíční jízdě na kole. Můžete 
se těšit na vyprávění o tom, jak lze 
dojet z Velkého Beranova u Jihlavy 
do 3300 km vzdáleného místa ve 
Španělsku na starém kole legendár-
ní české značky Favorit. Po stopách 
poutě do Santiaga de Composte-
la, až na pomyslný “Konec světa“ 
u Atlantského oceánu. Zastavíme 
až na kraji útesu jménem Fisterra, 
kde dříve Evropanům končil svět. A 
když ani toto ještě nestačilo, poví-
me si, jak si výlet o trochu prodlou-
žit dále…

Součástí prezentace bude vyprávě-
ní o cestě, fotografie a amatérský vi-
deodokument.

Vstupné 100 Kč, senioři a studenti 
70,- Rezervace vstupenek na tel. 721 
304 662. Radniční pivovar (Pivovar-
ský salonek)

22. 11. v 17.00
Houby PP Suché kopce aneb 

mykoflora vlhké louky Žďárských 
vrchů

Přednáší Ing. Jiří Burel z Mykolo-
gického klubu Jihlava

Muzeum Vysočiny
24. 11. v 15.00
KŘEST KNIHY Hurá do galerie 

a dílna pro děti
OGV, Masarykovo náměstí 24
27. 11. v 17.00
PŘEDNÁŠKA na téma Jihlava 

renesanční a barokní
Vstup 40 Kč
OGV, Masarykovo náměstí 24
28. 11. v 17.00
New Horizons – PLUTO A UL-

TIMA THULE
Přednáší prof. RNDr. Miloslav 

Druckmüller, CSc., z VUT Brno.
Muzeum Vysočiny
30. 11. ve 13.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍD-

KA VÝSTAVY Jana Híska Ostrov 
v lese

Výstavou provede Jan Hísek a kurá-
tor Radek Wohlmuth.

OGV, Komenského 10
30. 11. v 15.00
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI
Nutné přihlášení předem na pitro-

va@ogv.cz.
Vstup 40 Kč.
OGV, Komenského 10

Ostatní akce
1. 11. ve 20.00
DERNISÁŽ 13. výstavy výtvar-

níků JINACHOD
Pořádá Spolek Ji.na.k, www.jinak.

net
Program dernisáže:
20 hod. – Klub Zacheus, Komen-

ského 20 - komentovaná prohlídka 
výstavy za účasti vystavujících autorů

21 hod. – přesun do Divadelního 
klubu HDJ – kapela Aira Zoe (Tře-
bíč)

22 hod. – koncert kapely Lu a Dži-
golos

5. 11. v 17.00
CDF UVÁDÍ: TERAPIE JÍD-

LEM S LUKÁŠEM HEJLÍKEM
Centrum dokumentárního filmu 

Vás srdečně zve na Terapii jídlem 
aneb na setkání v Pohostinství Bílý 
Mák s Lukášem Hejlíkem. Předsta-
ví nám svoji Gastromapu. S chutí a 
chutně!

Pohostinství Bílý Mák, Hluboká 7
5. – 6. 11. od 8.00 – 16.00
VÁNOČNÍ DÁREČKOVNY
Pořádá Kamínek Jihlava, z.s. při ZŠ 

speciální a Praktické škole Jihlava, 
p.o., Březinova 31 v tělocvičně školy.

Přijďte se podívat, co umíme, a vy-
brat něco hezkého pro radost sobě 
nebo svým blízkým.

11. 11. 
SVATÝ MARTIN a JARMARK
Masarykovo náměstí.
11. 11. od 14.00
15.00 Jiří Hilčer - harmonikář
16.00 Jardaband – jihlavská kapela
17.00 Svatomartinský průvod – 

od Brány Matky Boží na Masaryko-
vo náměstí. Po průvodu OHŇO-
STROJ.

18.00 The TAP TAP
Masarykovo náměstí.
Pořadatel: statutární město Jihlava, 

www.jihlava.cz a Jihlavský havířský 
průvod, http://havirskypruvod.cz/
svaty-martin

17. 11. v 16.30
SAMETOVÝ PRŮVOD S LAM-

PIONY 2019
Lampionový průvod u příležitosti 

30. výročí sametové revoluce.
Trasa necelé 2 km je vhodná i pro 

malé děti a rodiče s kočárky. Lam-
piony lze pořídit na místě, jejich 
koupí podpoříte Dětské centrum 
Jihlava.

Masarykovo náměstí
29. 11. – 1. 12. od 15.00
PEKLO V JIHLAVSKÉM POD-

ZEMÍ
Rezervovat je možné 40 vstupe-

nek na určitou prohlídku, zbylých 
5 vstupenek bude volně v prodeji 
na pokladně, která bude otevřena v 
pátek od 14 do 18, v sobotu od 9 
do 17 a v neděli od 9 do 16:30 ho-
din.

Maximální počet na prohlídku je 
45 osob (40 v rezervačním systému 
a 5 na místě). 

Platba vstupenek na pokladně u 
vstupu do jihlavského podzemí, ul. 
Hluboká č. 1.

Vstupenky je třeba vyzvednout 
nejpozději 10 minut před začátkem 
prohlídky.

Prohlídky:
pátek 29. 11.
15, 15.30, 16, 16.30, 17, 17.30, 18
sobota 30. 11.
10, 10.30, 11, 14, 14.30, 15, 16, 

16.30, 17
neděle 1. 12.

10, 10.30, 11, 14, 14.30, 15, 16, 
16.30 

Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 80 Kč. 
Jihlavské podzemí, Hluboká 1.

16. 11. v 17.30
PRŮVOD KRAMPUS ČERTŮ 

V JIHLAVĚ
Průvod čertů, démonů a pekelných 

bytostí v Jihlavě.
Program:
17:30 Pohádka z Pekla do Pekla
18:15 Ohnivá show
18:30 Krampus show s průvodem 

4 skupin čertů a skoro 50 krampus 
maskami

Vstupné: děti do 15 let 159 Kč, do-
spělí 229 Kč/na místě 250 Kč, ro-
dinné vstupné (2 dospělí + 2-3 děti) 
649 Kč.

Předprodej TIC Jihlava, Masaryko-
vo nám. 2.

Sport
2. – 3. 11. 
AXIS CUP 2019 
Jihlavský plavecký klub AXIS, z.s.
Krytý bazén, E. Rošického 6, Jihla-

va
8. 11. v 18.00
FC VYSOČINA – VLAŠIM 
FC VYSOČINA JIHLAVA – 

FORTUNA: NÁRODNÍ LIGA 
2019/2020

Hraje se na fotbalovém stadionu Ji-
ráskova ul. v Jihlavě.

9. 11. 
VELKÁ CENA JIHLAVY 2019 
SK Jihlava – oddíl zápasu
Hala SK Jihlava, Okružní 2, Jihlava    
10. 11. v 15.30
BC VYSOČINA – SA KOM-

FORT BRNO 
Basketbalový klub Jihlava: l. liga 

mužů – ročník 2019/20
Hraje se ve sportovní hale na ulici 

E. Rošického 6 v Jihlavě.
16. 11. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA - HC 

ZUBR PŘEROV
Chance Liga 2019/2020
Horácký zimní stadion, www.hc-

dukla.cz
21. 11. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA - HC RT 

TORAX PORUBA
Chance Liga 2019/2020
Horácký zimní stadion, www.hc-

dukla.cz
23. 11. v 10.00
VÁNOČNÍ CENA JIHLAVY
Pořádá: Taneční klub Chrisstar. 
Soutěž je pořádána u příležitosti 

100. výročí TJ Sokol Bedřichov.
Sportovní hala TJ Sokol Bedřichov, 

Sokolovská 122c.
27. 11. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA - HC 

FRÝDEK-MÍSTEK
Chance Liga 2019/2020
Horácký zimní stadion, www.hc-

dukla.cz
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Svobodná třicítka zastřešuje všechny akce, které spojuje letošní připomenutí konce 
totalitního režimu. Chcete-li se připojit, kontaktujte Anetu Hrdličkovou z jihlavské-
ho magistrátu, e-mail: aneta.hrdlickova@jihlava-city.cz, telefon: 735 196 676. 
Svobodná třicítka na facebooku: https://www.facebook.com/svobodnatricitka/ 
I Svobodná třicítka na webu města: http://visitjihlava.eu

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ PROGRAMU 

Program I listopad 2019 
4. 11. 2019 v 19:00 I kostel sv. Jakuba Většího 
Listopadový koncert (1989–2019) I koncert Pěvecké sdružení Campanula s hostem: Labyrint Třešť
6.–10. 11. 2019 I gotická síň radnice, sál Hotelu Gustava Mahlera, Dům filharmonie
Festival sborového umění I 62. ročník nejstaršího festivalu pro sborový zpěv v ČR reflektuje revoluční události 
6. 11. 2019 v 19:00 I malá scéna DKO
Audience – V. Havel I divadlo 
14. 11. 2019 od 10:00 do 16:00 I Vysoká škola polytechnická
Vzpomínka na 17. listopad 1989 I „Studenti studentům aneb Co se dělo v listopadu 1989“
19. 11. 2019 I Hluboká 8, velká gotická síň radnice, hala Městského informačního centra
Odhalení pamětní desky Hluboká 8, promítání dokumentu ČT Ostrava Mlynáři od Bavic, 
vernisáž výstavy BABICE – PERZEKUCE, LIDSKÉ OSUDY
16:30 I odhalení pamětní I 17:00 promítání dokumentu – velká gotická síň radnice I 18:00 vernisáž výstavy Mly-
náři od Babic - hala Městského informačního centra. Výstava je k vidění 18. – 28. 11. 2019.
21. 11. 2019 v 19:00 I divadelní sál DKO I DKO s.r.o.
Martina Kinská, Radek Schovánek – Agent tzv. společenský I divadlo  
22. 11. 2019 v 19:00 I malá scéna DKO I DKO s.r.o. 
Už jsme doma I koncert 
24. 11. 2019 v 16:00 I BrickBar na náměstí Svobody 
Obušky a něžná revoluce I představení knihy I Nakladatelství Altenberg
26. 11. 2019 v 19:00 I Malá scéna DKO I
Jaroslav Hutka I koncert 

Zeď svobody 
Masarykovo náměstí, ulice města (12.–17. 11.)
Happening. Performance. Zeď svobody – symbol želené opony 
a dominantní prvek připomínající rozdíl svobody a nesvobody, 
a to jak v prostoru samém, tak v našich myslích.
PROJEKT JE USKUTEČŇOVÁN 
ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA KULTURY ČR
Setkání u Klíčů 
15:00 I Klíče za Kauflandem 
zajímavá osobnost, divadlo VOKO s představením Svobodná třicítka, klíčový happening... 
Spolek za navrácení sochy TGM do Jihlavy
Sametový průvod s lampiony  
16:00 prodej lampionů, 16:30 slavíme výročí Sametové revoluce, 17:11 start průvodu 
Masarykovo náměstí, parkán
sametový průvod s lampiony – připomínka revolučního roku 1989, trasa dlouhá 1,7 km, vhodné i pro 
maminky s kočárky, vystoupení: ohňová show Novus Origo.   
Vysočina Media
Zvonění zvonů
17:11 I Masarykovo náměstí 
Zvonění zvonů na připomínku znovu získané svobody. 
Post Bellum
Orchestrální koncert Základní umělecké školy Jihlava
19:30 I divadelní sál DKO, předprodej DKO
Program: A. Dvořák, G. F. Handel, J. Ježek, G. Gershwin a další.
TUTTI – dechový orchestr ZUŠ Jihlava, Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, Symfonický orchestr ZUŠ Jihlava

  HLAVNÍ PROGRAM 17. LISTOPADU 2019   

Změna programu vyhrazena!
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Koho se to týká?
Změna systému TV vysílání se 

týká všech, kdo přijímají TV progra-
my z pozemních TV vysílačů, laicky 
řečeno, klasickou TV anténou. 

Koho se změna netýká?
Pokud sledujete TV vysílání přes 

satelit (Skylink, Freesat, Digi TV), 
kabelovou TV nebo internet, tak 
nemusíte dělat vůbec nic, tohoto 
způsobu příjmu se změna netýká.

Kdy dojde k vypínání DVB-T?
Změnu pocítí nejdříve diváci v Pra-

ze a středních Čechách, kde dojde k 
vypnutí DVB-T již koncem listopa-
du. Vysočiny se změna dotkne kon-
cem ledna 2020, kdy dojde k vypnu-
tí programů České televize.

Co je třeba udělat, abychom i po 
vypnutí DVB-T přijímali TV pro-
gramy?

V případě, že jste televizor kupova-
li před méně než dvěma lety, je prav-
děpodobné, že si s vysíláním DVB-
T2 poradí.

Pokud Váš televizor neumožňu-
je příjem v nové normě DVB-T2 
(označované jako HEVC), bude 
zapotřebí jej doplnit vhodným set-
top boxem, který tyto parametry 

splňuje. 
V tomto případě se ale nevyhnete 

používání dvou dálkových ovladačů, 
jeden pro televizor, druhý k ovládání 
set-top boxu. Jako ideální variantu, 
zejména pokud je Váš televizor již 
staršího data, doporučujeme pořídit 
si nový. 

Navíc naprostá většina moderních 
televizorů, označovaných jako tzv. 
chytré TV, umí nejen přijímat tele-
vizní vysílám DVB-T2, ale po při-
pojení k internetu nabízí i mnoho 
dalších služeb, včetně televizních 
archívů apod.

Další z možností je přejít na satelit-
ní příjem, kde je k dispozici podstat-
ně širší sortiment programů  a téměř 
všechny jsou v HD kvalitě.  

Bydlíme v bytovém domě a tele-
vizní programy přijímáme přes 
společnou anténu. Bude fungovat 
i po přechodu na DVB-T2?

Většinu společných televizních 

antén bude třeba upravit, protože 
vysílání DVB-T2 používá jiné kmi-
točty. Doporučujeme obrátit se na 
vlastníka domu či zástupce samo-
správy, aby úpravu u specializované 
fi rmy objednal. 

Naše společnost VIKI spol. s r.o. se 
již dlouhá léta touto problematikou 
zabývá a jsme schopni zařídit kvali-
fi kovanou úpravu společné televizní 
antény. 

Jelikož DVB-T2 již delší dobu vysí-
lá, je vhodné tuto nezbytnou úpravu 
provézt již nyní a nečekat, až bude 
stávající DVB-T vypnuto. Díky sou-
časným technologiím lze zajistit 
souběžný příjem starého systému 
DVB-T a nového DVB-T2.

Bydlíme v rodinném domě. 
Musíme anténu také upravovat?

V případě individuálního příjmu, 

pokud současné programy fungují 
bez problému, tak není třeba zpravi-
dla dělat nic. 

Již nyní, pokud máte nový televizor 
či set-top box, programy v DVB-T2 
Vám musí fungovat. Pouze v případě, 
že dochází k rušení příjmu vysílači 
mobilních operátorů nebo přijímáte 
signál z více směrů několika anténa-
mi, bude třeba provést na anténním 
systému úpravu.

• Nejste si jisti, zda Váš televizor 
podporuje DVB-T2?

• Nevíte si rady, jaký koupit set-
top box či televizor?

• Bude Vaše televizní anténa 
schopna i nadále přijímat televiz-
ní signál?

• Potřebujete upravit společnou 
televizní anténu na bytovém domě 
pro příjem DVB-T2?

• Nevyhovuje Vám současná 
obrazová kvalita programů přijí-
maných přes anténu?

Obraťte se na kvalifi kované pracov-
níky na prodejně VIKI spol. s r.o., 
kteří Vám ochotně poradí s výběrem 
vhodného zařízení, zajistí případnou 
instalaci či zodpoví Vaše dotazy.  

Víte vše o změnách, které přinese přechod na DVB-T2? 

Matky Boží 26, Jihlava    |  www.iviki.cz  
e-mail: sat@iviki.cz  |  tel.: 725 610 408    
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