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Služby měStSkých leSů a SmJ postavily vánoční strom. letos přijel až z pelhřimovského okresu. městu jej daroval soukromník z těmic u kamenice, kterému 
téměř patnáctimetrový smrk ničil základy domu.  Foto: archiv MMJ

V adventní vesničce se bude jarmar-
kovat, setkávat, ochutnávat, popíjet, 
pozpěvovat a hlavně bruslit! 

Adventní čas i následné svátky 
vánoční letos Jihlava oslaví v advent-
ní vesničce v horní části Masarykova 
náměstí. 

A nebude se končit se silvestrov-
ským ohňostrojem, ale až na Hrom-
nice - kruhové kluziště okolo Mari-
ánského sloupu bude otevřené až do 
2. února. Co dalšího Jihlava k Váno-
cům přinese?

„Programový návrh sází na míst-
ní zdroje ve spojení s novou formou a 
nezvyklým uspořádáním prostoru hor-
ní části náměstí. 

Změnu v letošním roce dozná 
zejména důraz dramaturgie na míst-
ní spolky, kapely, orchestry, divadel-
níky a v Jihlavě působící taneční for-
mace. 

Velkou část programu obsáhne napříč 
všemi svými obory zdejší základní 
umělecká škola,“ prozradil autor pro-
jektu Petr Píša z Třeště.

Pomyslný Jihlavský adventní kalen-

dář se bude na pódiu otevírat každý 
den v 16 hodin od Železné neděle 1. 
prosince až do neděle Zlaté 22. pro-
since. 

Příjemnou každovečerní tečkou 
bude každý den od 19 hodin tzv. 
Zimní kinematograf – promítání 
podvečerních veleznámých filmečků 
u Neptunovy kašny.

Adventní neděle jsou rozděleny 
podle žánru vystupujících na zpěv-
nou, swingovou, country a anděl-
skou. Program najdete na straně 24.

Bruslení pro všechny
A jak to bude vypadat na ledovém 

adventním věnci? Bruslení bude 
celý den přístupné zdarma a ti, kteří 
nemají brusle, si je budou moci u klu-
ziště proti záloze vypůjčit. Dopoled-
ne bude možnost vyhradit ledovou 
plochu školákům a studentům, odpo-
ledne bude patřit rodinám s dětmi a 
večer dospělým. 

Kapacita bude samozřejmě ome-
zena, proto se vyplatí vždy před náv-
štěvou zkontrolovat webkameru na 
stránkách jihlava.cz. -tz-

Jihlava k Vánocům aneb Adventem k radosti
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Nový koncept železniční dopravy 
v Kraji Vysočina a změna jízdních 
řádů vlakových spojů ovlivní i jih-
lavskou MHD. Dojde ke sloučení li-
nek D a F, jízdní řády se lehce změní 
i trolejbusovým linkám A a B, to vše 
od 15. prosince 2019.

Trasy linek D a F budou sloučeny 
do jedné dlouhé linky od hlavního 
nádraží, přes zastávky Chlumova, 
Vysoká škola polytechnická, 17. lis-
topadu, Poliklinika, Seifertova, Vy-
soká škola polytechnická, Masaryko-
vo náměstí a Dopravní podnik. 

U linek A a B dojde k drobným 
změnám časových poloh vybraných 
spojů ve večerních hodinách po 20. 
hodině. 

„V důsledku bude spojení z Hlavní-
ho vlakového nádraží do Nemocnice 
Jihlava o čtyři minuty rychlejší. V pra-
covní dny navíc pojede o sedm spojů 
více a zkrátí se o čtyři minuty i pravi-
delné intervaly. To vše při zachování 
stávajících nákladů. A samozřejmostí 
je, že budou spoje navazovat na spěš-
né vlaky,“ uvedl náměstek pro oblast 
dopravy Petr Laštovička.

D tam a F zpět
Z důvodu lepší orientace cestují-

cích bude linka ve směru z Hlavního 
nádraží na Dopravní podnik ozna-
čena jako linka D a v opačném smě-
ru označena jako linka F. „Jedině tak 
nebude docházet k matení cestujících 
v zastávkách Dům kultury a Vysoká 
škola polytechnická, kudy linka projíž-
dí do obou směrů,“ doplnil Petr Laš-
tovička.

Trolejbusové linky D a F byly zave-
deny 1. prosince 2017 v rámci změn 
po zprovoznění trolejbusové tratě na 
ulici Vrchlického. 

Nové jízdní řády budou zveřejněny 

Linky D a F se od 15. prosince  
spojí v jednu dlouhou linku

Na Dopravní podnik pojede D a na Hlavní nádraží F

V MHD dojde ke sloučení linek D a F, jízdní řády se lehce změní i trolejbusovým linkám A a B, to vše od 15. prosince 2019.
 Foto: archiv MMJ

Jihlava ukázala Plzni výhody  
preference MHD v praxi

Delegace z Plzně si při exkurzi v trolejbusu projela jihlavské páteřní trasy MHD
Zástupci statutárního města Plzně, 

Magistrátu města Plzně a Plzeňských 
městských dopravních podniků na-
vštívili Jihlavu. Důvodem setkání 
bylo seznámení se s výsledky, pří-
nosy i úskalími opatření preference 
MHD  v praxi. 

Kromě odborné diskuze, která ná-
sledovala po prezentaci pracovníků 
odboru dopravy Magistrátu města 
Jihlavy  se představitelé obou měst 
zúčastnili také exkurze v terénu, kte-
rou připravil Dopravní podnik města 
Jihlavy.

„Chtěli jsme vidět, jak preferen-
ce MHD funguje v praxi ve velikosti 
města, jako je Jihlava. Pokrok Jihlavy 
je v tomto směru veliký, sami se v Plz-
ni snažíme určitá opatření preferen-
ce MHD zavést, setkáváme se avšak 
s vlnou kritiky nejen od občanů. Jsem 
proto rád, že se návštěvy zúčastnily i 
jiné subjekty, kterých se doprava týká, 
dostali jsme precizně zpracované in-
formace, které nám jistě v budoucím 
rozhodování velmi pomohou,“ uvedl 
náměstek primátora města Plzně pro 
oblast dopravy Michal Vozobule.

Nejvýznamnějším počinem bylo 
zavedení systému preference v roce 
2014, a to na všech křižovatkách se 
semafory, kterými zároveň projíž-

Změna ve svozu 
bioodpadů 

v zimním období
Služby města Jihlavy oznamují 

změny, které nastanou s příchodem 
zimního období v četnosti svážení 
bioodpadů.

Magistrát města Jihlavy si objednal 
změnu  svozu bioodpadů v zimním 
období. V tomto čase se nevyskytuje 
ve větším množství zejména biolo-
gicky rozložitelný odpad ze zahrad, 
takže vývoz by měl být dostačují-
cí.  Takto nastavený režim bude od 
začátku prosince 2019 až do konce 
března 2020. 

Jedná se konkrétně o níže uvedené 
termíny. Od měsíce dubna 2020 se 
bude provádět vývoz nádob umístě-
ných u domů ve frekvenci svozu 1× 
za 14 dní v liché týdny. Veřejně do-
stupné kontejnery se budou vyvážet 
1× týdně. 

2. 12. – 6. 12. 2019
13. 1. – 17. 1. 2020
24. 2. – 28. 2. 2020
23. 3. – 27. 3. 2020 -tz-

PLZEŇÁCI sbírali  v Jihlavě zkušenosti. Důvodem setkání bylo seznámení se 
s výsledky, přínosy i úskalími opatření preference MHD  v praxi.

 Foto: archiv MMJ

dí MHD. Do systému však patří i 
vyhrazené jízdní pruhy pro MHD. 
První dva takzvané BUS pruhy se 
objevily na Havlíčkově ulici na kon-
ci srpna roku 2015. Poté došlo k op-
timalizaci jízdních řádů u páteřních 
trolejbusových linek.

„Prvním přínosem bylo průměrné 
zvýšení cestovní rychlosti o 14 procent, 
o dost podstatnější však bylo zkrácení 
intervalů mezi spoji bez nutnosti při-

dávání dalších v pořadí,“ doplnil ve-
doucí odboru dopravy Ján Tinka.

Celkově se podařilo v Jihlavě v le-
tech 2015 - 2019 zřídit 9 úseků BUS 
pruhů v souhrnné délce 2 080 m. 
„Připočteme-li k tomu systém preferen-
ce MHD na semaforech s legislativní 
preferencí, může být Jihlava smělým 
příkladem i pro mnohá podstatně větší 
města,“ doplnil náměstek pro oblast 
dopravy Petr Laštovička. -tz-

začátkem prosince na stránkách Do-
pravního podniku města Jihlavy a na 
webovém portálu IDOS.

Od 15. prosince 2019 dojde v rám-

ci železniční dopravy mimo jiné 
k zavedení nových spěšných vlaků 
zvaných „Renesance“ v relaci Hav-
líčkův Brod – Jihlava – Třešť – Telč. 

Tyto spěšné vlaky budou v budouc-
nu tvořit základní páteřní vlakovou 
linku plánovaného systému Veřejné 
dopravy Vysočiny (VDV). -tz-



Koaliční krize na radnici skončila. 
Všechny čtyři koaliční strany zastou-
pené ve vedení města Jihlavy – Fó-
rum Jihlava, ODS, Žijeme Jihlavou a 
KDU-ČSL, se dohodly na obnovení 
spolupráce. 

Došlo také ke změnám v kompe-
tencích jednotlivých náměstků, které 
dnes odsouhlasilo městské zastupi-
telstvo.Jaromíra Kalinu (KDU-ČSL) 
nahrazuje na pozici náměstka primá-
torky Martin Laštovička (KDU-Č-
SL). 

Ten byl doposud uvolněným zastu-
pitelem pro obnovu městské památ-
kové rezervace a zodpovídal za tvor-
bu regulačního plánu. 
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V pátek 27. prosince 2019 bude 
úřad zavřený. Rozhodl tak tajemník 
Magistrátu města Jihlavy Evžen Zá-
mek, který nechce zatěžovat úřed-
níky v jediný pracovní den mezi Vá-
nočními svátky a víkendem, kdy je 
pravděpodobná nízká návštěvnost 
úřadu. 

„Neznamená to však, že zaměstnan-
ci jihlavského magistrátu dostanou den 
volna navíc. Musí si vybrat dovolenou 
nebo jinou formu pracovního volna,“ 
upřesnil Evžen Zámek.

Otevírací doba Magistrátu města 
Jihlavy se bude s výjimkou 27. pro-
since řídit podle pracovních dní, ote-
vřeno tedy bude 30. a 31. prosince.
 -tz-

Město Jihlava má nového 
náměstka primátorky

Novým náměstkem je Ing. arch. Martin Laštovička (KDU-ČSL)

Ing. arch. Martin  
Laštovička (KDU-ČSL)

27. 12. bude  
magistrát zavřený

Stavaři dokončili úpravu křižovatky 
Žižkovy a Rantířovské ulice. Investice 
za necelých 46 milionů, do které spadá 
i výstavba záchytného parkoviště P+R, 
byla dokončena se čtvrtročním před-
stihem.

„Zhotovitel bude za provozu dodělávat 
světelnou signalizaci a osvětlení přechodu, 
ale my už můžeme jezdit. Děkuji všem 
Jihlavákům za trpělivost,“ vzkazuje ná-
městek primátorky pro oblast dopra-
vy Petr Laštovička.

Původně mělo být parkoviště hotové 
již v minulém roce, avšak její původní 
zhotovitel – společnost PSJ a. s., spadla 
do insolvenčního řízení. Novým zho-
tovitelem se po dodatečném výběro-
vém řízení stala společnost EUROVIA 
CS a. s. -tz-

Na ulici Žižkova je hotovo!

1. prosince 2019
Masarykovo náměstí

ŽELEZNÁ NEDĚLE

První adventní neděle bude zpěvná. 
Zpívat budou nejen vystupují a ná-
vštěvníci, ale i celá radnice. Společně se 
členy vedení města se na pódiu objeví i 
celá plejáda úředníků. 

Strom je letos z Těmic

Ozdoba náměstí. Vánoční strom letos přijel až z pelhřimovského okresu. Městu jej 
daroval soukromník z Těmic u Kamenice, kterému téměř patnáctimetrový smrk ničil 
základy domu. Přesun stromu vyšel na 98 tisíc, většinu nákladů pokryla jen doprava a 
zajištění stromu při převozu. Strom bude letos zdobit nové osvětlení s motivem vloček. 
 Foto: archiv MMJ

Nyní do jeho kompetence spadá 
majetkový odbor. Po sloučení s od-
borem správy realit jde o největší 
odbor magistrátu s největším množ-
stvím úkolů a s největším objemem 
spravovaných věcí a majetku.

„Členové KDU-ČSL přistupují k 
podpisu koaliční smlouvy, ke které spo-

lečně přisedneme příští týden,“ vyjád-
řila při zasedání zastupitelstva pri-
mátorka města Karolína Koubová 
(Fórum Jihlava).

Náměstek primátorky Petr Lašto-
vička (ODS) bude mít dle koalič-
ních dohod a dnešním schválením 
zastupitelů ve své gesci kromě odbo-
ru dopravy a odboru rozvoje města 
také odbor informatiky a náměstek 
Vít Zeman (Žijeme Jihlavou) bude 
mít po změnách ve své kompetenci 
nový útvar městského architekta a 
odbor životního prostředí. 

Kompetence primátorky Jihlavy 
Karolíny Koubové (Fórum Jihlava) 
se nezměnily. -tz-

Ke konci tohoto roku končí spo-
lečný projekt statutárního města 
Jihlavy a společnosti Parola – No-
viny jihlavské radnice, které vy-
cházely plných 25 let. 

Nahradí je dva nové měsíčníky 
- městský zpravodaj Ježkovy oči a 
Jihlavské noviny, které bude vydá-
vat Parola.

Od nového roku se tedy statu-
tární město Jihlava stane vydava-
telem. 

Nový městský zpravodaj Ježkovy 
oči začne vycházet od ledna. 

„Největší novinkou bude hlavní 
článek, který určí tematické zamě-
ření novin a rozebere problematiku 
dopodrobna i s fotografiemi. 

Město dělá spoustu zajímavých 
věcí, proto nebudou chybět ani rub-
riky zaměřené na oblasti týkající 
se jednotlivých odborů i projektů. 
Samozřejmostí jsou také rozhovo-

Od ledna dva nové měsíčníky  
Ježkovy oči a Jihlavské noviny

ry nebo kulturní přehled,“ uvedla 
Aneta Hrdličková, redaktorka Jež-
kových očí.

Nový městský zpravodaj bude 
vycházet měsíčně, vždy v první 
pondělí. Ježkovy oči budou vychá-
zet bez inzerce s novou grafikou, a 
to na 20 stranách. 

Název novin vybrali členové 
Rady města Jihlavy na základě ná-
vrhů zaslaných v anketě pro veřej-
nost.

Společnost Parola bude pokra-
čovat s vydáváním měsíčníku, kte-
rý ponese název Jihlavské noviny. 

Přinesou nový obsah nezávislý 
na radnici. Občané města tak bu-
dou do schránek dostávat zdarma 
dvoje tiskoviny. -tz-

ÚPRAVA křižovatky Žižkovy a Rantířovské ulice, do které spadá i výstavba záchytného parkoviště P+R, byla dokončena se 
čtvrtročním předstihem. Foto: archiv MMJ
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Na městský úřad nastoupil 1. září 
1997 a nyní, po dvanácti letech ve 
funkci vedoucího odboru dopra-
vy odchází Ján Tinka do důchodu. 
Hlavní náplní jeho práce je manažer-
ská činnost, která není na odboru, 
jehož pracovníci jsou často terčem 
naštvaných řidičů, nijak jednodu-
chá. Přesto je nutné se kromě řešení 
personálních problémů v budoucnu 
dál věnovat i rozvoji dopravy v Jihla-
vě, a to podle Plánu udržitelné měst-
ské mobility, který počítá s novou 
koncepcí parkovacích míst, plánu 
zimní údržby i obnově zastaralých 
silnic.

Aneta Hrdličková ז

V minulém měsíci byla dopravní situace 
v Jihlavě hodně napjatá. Jak jste prožil ten 
kritický týden dvou uzavírek Vy?

Nebylo to lehké, pokaždé když se něco ně-
kde rozkope, tak to zvedne vlnu nevole. Bo-
hužel to v tomto případě byla opravdu jenom 
souhra nešťastných náhod. 

Křižovatka u Tank ONO měla být hotová 
již vloni, ale dodavatel stavby zkrachoval, a ve 
Vrchlického ulici jsme museli výběrové říze-
ní zrušit a vyhlásit ho znova kvůli nedostatku 
stavařů, čímž se to také o měsíc posunulo. 

No a k tomu se ještě přidala ulice S. K. Ne-
umanna, kde je také tichý povrch, který kvůli 
úspoře peněz musela udělat stejná firma spo-
lečně s Vrchlického ulicí.

Jsou pro Vás stížnosti lidí nějak zásadní, 
pracujete s nimi dále?

Ano, máme pracovníka pověřeného opra-
vami i objednávkami, kterému chodí právě i 
tyto zprávy. Většinou si ale lidé stěžují, že ne-
jsou dobře informováni. Dovolím si však po-
dotknout, že nemáme povinnost vkládat při 
každé akci letáky do poštovních schránek. 

V rámci mediální komunikace to však přes 
oddělení vnějších vztahů vždy dáme vě-
dět novinářům. 

Stačí se tedy o aktuální dopravní situaci za-
jímat a informace jsou k nalezení ve většině 
médií nebo v navigačních aplikacích. 

Objízdné trasy jsou zveřejněny i na strán-
kách města, kde existuje také kniha hříchů, 
kam může každý zapsat svůj podnět, naleze-
nou závadu a tak dále.

Máte hodně takových podnětů?
Ano, většinou jde o opravy a musím říct, že 

nám tyto opravdu pomáhají. 
Nejvíc nás samozřejmě zásobuje správce 

komunikace, který dělá kontrolní prohlídky. 
Problémů je ale hodně a musí se vyselekto-

vat, co dříve a co později. 
Pokaždé se správcem komunikace konzul-

tujeme, jestli je závada už tak veliká, že se 
musí udělat nový povrch, nebo to ještě rok 
záplatování vydrží a dá se přednost něčemu 
závažnějšímu.

Jaké změny či investice se v oblasti do-
pravy plánují na příští rok?

Plánují se větší i menší opravy, opět to ale 
záleží na rozpočtu, o kterém bude zastupitel-
stvo města jednat 16. prosince. 

Po druhém čtení rozpočtu stále zůstává 
v úvaze nový povrch v ulici Sokolovské nebo 
betonové plochy na sídlišti Březinova. 

Budeme také připraveni na běžné opravy, 
nátěry nebo výměnu žárovek, několik milio-

„Město není nafukovací,“ varuje 
vedoucí odboru dopravy Ján Tinka

parkoviště vlastně po celou dobu využito na 
sto procent.

A lidé opět mají důvod ke stížnostem…
Problémy samozřejmě byly, hlavně na za-

čátku. Nezbylo nám, než jim dokola opako-
vat ten daný odstavec ze zákona. 

Přikláním se ale k  plánu počet rezident-
ských parkování zvýšit na úkor parkovišť 
zdarma pro ty, co do Jihlavy dojíždí.

Na záchytné parkoviště však musí chytře 
navazovat MHD. Co říkáte na projekt Ve-
řejná doprava Vysočiny, takzvané VDV?

Ano, to je další úkol pro mého nástupce. 
Rozjet tento projekt a navázat linky MHD na 
autobusovou a vlakovou dopravu. 

Původně se VDV mělo zavést již letos 
v prosinci, kraj to však posunul o dva roky.

Jaké další úkoly bude Váš nástupce mít?
Sehnat z rozpočtu více peněz na opravy 

nebo obnovu komunikací. 
Chodníků a silnic je stále více, ale peněz 

tady máme pořád stejně. Problémem však je, 
že to „chodník se záplatou ještě rok vydrží“. 

Upřednostňují se jiné akce a přitom by se 
třeba nový asfalt měl měnit každých pět až 
šest let. V ulici, kde bydlím, je silnice stará 
asi 40 let.

A co zůstane za Vámi, jste hrdý na nějaký 
svůj projekt?

Hodně práce mi v poslední době daly ka-
mery, v současné době umístěné v tunelu, 
dříve usazené nad dálnicí D1. 

Všechna práce, kde je součástí komunikace 
s Ředitelstvím silnic a dálnic, je většinou ve-
lice náročná. 

A co se týče kamer v tunelu – přestože slý-
chám opět jenom stížnosti na volbu jejich 
umístění, argument, že „tam se ještě nic ne-
stalo“ neberu. 

Podle průzkumu mají řidiči v tunelu ten-
denci jezdit blíže středové čáře, protože je 
zeď tunelu zkosená do stropu a evokuje tak 
málo místa. Kdyby se tam něco stalo a někdo 
tam vjel plnou rychlostí, tak nic neudělá, na-
pálí to do nich napřímo.

Máte přehled o tom, kdo jel v tunelu nej-
rychleji?

Nejrychleji tam jelo auto s německou po-
znávací značkou 140 km/h.

Jsou častěji neukázněnými řidiči Češi 
nebo cizinci?

My můžeme spočítat jenom přestupky. Na 
dálnici bylo neukázněných 60 procent Če-
chů a 40 procent cizinců.

A ještě poslední otázka o dopravě – jak 
bude vypadat zimní údržba?

Zatím to vypadá, že bude zima podobná té 
minulé. 

Teploty se budou pohybovat okolo nuly a 
sníh bude střídavě tát a mrznout. To je ten 
nejhorší scénář, který tvoří velké výtluky a 
kluzké chodníky. 

Letos se pracovníci více zaměří na chodní-
ky, bude se však stále používat drť, která při 
tání klesá. 

Sůl používat nemůžeme, protože ničí sítě 
pod zemí. 

Na písek si zase stěžovali soukromníci, že 
jim ho zákazníci tahají do podniků, ale ten 
by také pod roztátou ledovku klesnul. Je to 
složitá problematika a účinné řešení zname-
ná opravdu veliké výdaje. 

Snad se díky včasnému zametení frekvento-
vaných chodníků situace přesto letos zlepší.

nů si vezme také zimní údržba. Velké investiční akce má 
většinou ve své kompetenci odbor rozvoje města, jelikož 
na ně není odbor dopravy personálně vybaven.

A prozradíte nějaký dlouhodobý plán rozvoje dopra-
vy v Jihlavě?

Komise ministerstva dopravy letos schválila náš Plán 
udržitelné městské mobility na dalších 11 let, který je 
k přečtení na webových stránkách města. 

Plán se začíná blížit ideálnímu pohledu na dopravu 
v Jihlavě, kde je snaha nechat auta dojíždějících na okraji 
města a místním vytvořit větší komfort parkování. 

Aut je totiž stále víc a víc, za posledních 10 let stoupl 
počet registrovaných vozidel o 40 procent a meziročně 
se stále zvedá. Město není nafukovací.

Zmínil jste parkování – jak toho ideálního stavu 
v parkování dosáhnout?

Nejlepší by bylo, aby lidé do města opravdu nechtěli za-
jet a měli komfortnější možnost se dostat do centra díky 
MHD. Tak tomu je třeba v Praze.

Dá se vůbec srovnávat milionová Praha s padesátiti-
sícovou Jihlavou?

Nevím, proč by to tak v Jihlavě nemohlo být. I do Pra-
hy se dá přeci zajet autem, ale člověk si musí za parková-
ní hodně připlatit. 

Když bude chtít člověk využít toho luxusu, aby si na 
náměstí zajel autem, tak ať zaplatí. Když ne, má možnost 
využít záchytná parkoviště a dojet si autobusem. 

Ve kterém krajském městě to máte, že můžete parkovat 
na náměstí dvě hodiny zdarma? 

Město by se mělo postarat hlavně o občany s trvalým 
bydlištěm, aby měli komfortnější přístup k parkovacím 
místům.

Přesto je v současné době vydáno více rezidentských 
karet, než je aktuální nabídka rezidentských míst. Jak 
k tomu došlo?

To není jenom v Jihlavě, je to standardní postup podle 
zákona. 

Ten uvádí, že kdo má v dané oblasti trvalé bydliště 
nebo sídlo firmy, má nárok na rezidentskou kartu. My 
mu podle zákona nesmíme říct, že je plno nebo že na to 
nemá nárok. Naštěstí přirozené točení aut způsobí, že je 

VEDOUCÍ odboru dopravy magistrátu Ján Tinka.  
 Foto: archiv MMJ
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INTERNET

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

50 Mbit/s

25 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

50
25
8
4

391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

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

w
w

w
.m

-s
o

f
t
.c

z
/t

v

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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V MINULÉM roce jsme oslavili stoletou republiku velkou akcí Proletí 100letí, vzpo-
mínáte? Letos proběhlo poděkování „tatíčkovi Masarykovi“ sice v komornějším du-
chu, přesto neméně vděčné atmosféře. 28. října se sešli zástupci vedení města Jihlavy, 
Kraje Vysočina a další, aby položili u sochy T. G. Masaryka v ulici Jana Masaryka 
květiny.

NA BUDOVĚ jihlavské radnice se v listopadu zastavily věžní hodiny. Čas na nich 
neběžel pár dní, než dorazilo nové kolečko od výrobce z Vyškova. Hodinový stroj 
je digitálně řízený vysílačem přesného času z Německa, a dokáže si sám změnit 
čas z letního na zimní. Hodiny tikaly 10 let bez poruchy, první zástava rafiček po 
celé dekádě přišla už letos v květnu.

MALÍŘ Vladimír Kiseljov představil v Domě Gustava Mahlera svoji novou knihu 
„Mystéria vepsaná ve tvářích“ věnovanou portrétům slavných skladatelů, filosofů 
a básníků. Jak se osobnost a život umělců promítá do jejich fyzické podoby, před-
vedl autor na mytologickými motivy a symboly prodchnutém portrétu skladatele 
Gustava Mahlera. Obraz bude na přání autora v galerii k vidění nastálo.

Fota na straně: archiv MMJ

TĚSNĚ před prvním letošním sněhem proběhlo na Masarykově náměstí veřejné 
představení rolby pořízené z dotace od statutárního města Jihlavy. První ochut-
návku na běžkách mohli lyžaři zkusit po průvodu svatého Martina. Dobrovolníci 
ze spolku Lyžařské Jihlavsko budou v zimě upravovat například trasy v lokalitě 
Nový Hojkov nebo Vysoká. Více na lyzarskejihlavsko.cz.

PANÍ Helena Kyralová oslavila v druhé polovině listopadu 105 let. Nejstarší obyva-
telka Jihlavy zažila jako nemluvně začátek první světové války, jako malá holčička 
vznik republiky a jako pětadvacetiletá dívka okupaci nacistickým Německem. Vidě-
la též na vlastní oči prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masa-
ryka i jeho nástupce Edvarda Beneše. 

SICE o měsíc dříve, ale stále ve stejné hrůze, přijala primátorka města Jihlavy 
Karolína Koubová váženou delegaci z Čertova hrádku. Sám Lucifer se svými čer-
ty přišli v celé své „kráse“ upozornit vedení města na hrozící stavbu hlubinného 
úložiště v blízkosti jejich bydliště a vyjádřit podporu při projektech vedoucích „ku 
prospěchu kraji zdejšímu“.

Čas se zastavil…

Republice je 101 let

Mystéria vepsaná ve tvářích

Nejstarší Jihlavačce je 105 letČerti přišli o měsíc dříve

Rolba na náměstí
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Speciální 
nabídka od 
Optik Žilka

K progresivním brýlovým 
čočkám Zeiss další pár 

čoček za poloviční cenu

Sezónní kolekce brýlí  
Winter Sun od značky  

Oliver Goldsmith

Sprej proti zamlžování brýlí

Speciální 
nabídka od 
Optik Žilka

K progresivním brýlovým 
čočkám Zeiss další pár 

za poloviční cenuza poloviční cenu

Sezónní kolekce brýlí 
 od značky 

Oliver Goldsmith

 brýlí

Optik Žilka

K progresivním brýlovým 
čočkám Zeiss další pár 

čoček za poloviční cenuza poloviční cenu

Optik Žilka optikzilka
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PLNÉ NÁMĚSTÍ. Masarykovým náměstím prošel tradiční průvod Svatého Mar-
tina. Malé andělíčky doprovodili kejklíři, artisté, sedláci, šlechtici i radní města 
Jihlavy. Martin rozdal čokoládové mince a dokonce přivezl sníh, i když s dvou-
denním zpožděním. 

Po průvodu popřála krásný zimní čas všem přítomným také primátorka města 
Jihlavy. Po ohňostroji zahrála k večernímu svařenému vínu kapela složená ze stu-
dentů a absolventů školy Jedličkova ústavu The Tap Tap. Foto: archiv MMJ

Svatý Martin přivezl sníh

S účinností od nového roku dochá-
zí ke změnám v oblasti místních po-
platků, které na svém území mohou 

Od 1. ledna bude účinná novela ve-
terinárního zákona, podle které musí 
být všichni psi na území České repub-
liky označeni mikročipem. 

Štěňata musí být označena mikro-
čipem nejpozději v době prvního 
očkování proti vzteklině (tedy nej-
později v půl roce věku). Mikroči-
pem nemusí být označeni psi, kteří 
mají jasně čitelné tetování provede-
né před 3. červencem 2011.

Podle státní veterinární správy je dů-
vodů pro zavedení povinnosti ozna-
čovat psi mikročipy více. Například 
má řádně označené zvíře větší naději, 
že se při ztrátě navrátí ke svému ma-
jiteli. Díky mikročipům budou navíc 
pověřené orgány moci účinněji kont-
rolovat dodržování pravidel a předpi-
sů chovateli i obchodníky.

„Pro nás v roli správce místního po-
platku ze psů je však významné i to, 

Předběžný přehled změn 
poplatků za pobyt

Psi musí mít od nového  
roku mikročipy

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

1. 12. Ne MUDr. Vašek Zdeněk Palackého 1334/37, 589 01 Třešť, 567 234 450

7. 12. So MUDr. Vašková Soňa Palackého 1334/37, 589 01 Třešť, 567 210 341

8. 12. Ne MDDr. et MUDr. Procházková Barbora Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, 733 284 783

14. 12. So MUDr. Vítů Lenka Březinova 62A, 586 01 Jihlava, 567 333 470

15. 12. Ne MUDr. Vondráková Iva Větrný Jeníkov 1, 588 42 Větrný Jeníkov, 567 275 239

21. 12. So MUDr. Dobrovolný Lumír 5. května 3311/4, 586 01 Jihlava, 567 211 681

22. 12. Ne Lékař stomatolog Vashchuk Valerii MUDr. Vašek Zdeněk, Palackého 1334, 589 01 Třešť, 567 214 445

23. 12. Po Lékař stomatolog Guresh Mariana
Avicenna Dent s.r.o. Družstevní 449, 588 51 Batelov, 566 531 106 

8:00–12:00

24. 12. Út MDDr. Štrejbarová Radka
MUDr. Policarová Marie s.r.o., Masarykova 445, 

588 56 Telč, 567 213 173

25. 12. St MUDr. Šulc Milan Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 570

26. 12. Čt MUDr. Hlávka Jindřich nám. 9. května 675, 588 22 Luka nad Jihlavou, 567 219 588

27. 12. Pá MUDr. Minařík Radovan
Franze Kafky 109, 589 01 Třešť, 567 234 137

8:00–12:00

28. 12. So MUDr. Pollaková Silvia Kamenice 405, 588 23 Kamenice, 567 273 380

29. 12. Ne MUDr. Hrdinová Libuše Havlíčkova 5623/34a, 586 01 Jihlava, 605 846 312

30. 12. Po MDDr. Kalců Vít
Husova 1643/26, 586 01 Jihlava, 776 645 079 

8:00–12:00

31. 12. Út MDDr. Jírová Jitka
Halasova 5729/12, 586 01 Jihlava, 724 748 222 

8:00–12:00

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

Sledujte DMPJ  
na Facebooku

Chcete se o no-
vinkách v jihlav-
ské MHD dozvě-
dět jako první? 
Sledujte stránku 
Dopravní podnik 
města Jihlavy, a. s. 
na Facebooku! 

Informace o změ nách v jízdních řá-
dech, výlukách, objízdných trasách 
nebo novinkách ve veřejné dopravě se 
zde dozvíte hned a z ověřeného zdroje. 

A pro přehled aktuálních linek sle-
dujte Online mapy MHD na jihlava.
cz/mhd. -tz-

že  bude možné lépe prokázat vlastnic-
tví psa, což má význam pro vyhledávací 
činnost správce poplatku a následné do-
kazování,“ doplnil Jan Jaroš.

Poplatníkem se nově stávají i ci-
zinci přihlášeni k pobytu na území 
města. Zákon změnil také podmínky 
nároku na sníženou sazbu. Držitelé 
důchodu mladší 65 let nebudou mít 
od nového roku nárok na sníženou 
sazbu poplatku.

Dozorovým orgánem nad správným 
označením psů bude Státní veterinární 
správa. Kontroly bude provádět i měst-
ská policie. Strážníci jsou pro potřebu 
kontrol vybaveni přenosnými čtečkami 
čipů. V případě nesplnění povinnos-
ti označení psa mikročipem lze uložit 
chovateli pokutu až do výše 20.000 Kč.

Seznam veterinářů označujících psy 
mikročipy naleznete zde: vetkom.cz/
seznam-veterinaru. -tz-

vybírat obce. Nejvýznamnější změ-
nou je zavedení poplatku z pobytu 
namísto stávajících místních poplat-
ků za rekreační nebo lázeňský pobyt 
a poplatku z ubytovací kapacity.

„Od ledna 2020 bude předmětem po-
platku z pobytu jakýkoliv úplatný pobyt 
poskytnutý v Jihlavě u jednoho ubytova-
tele, pokud délka tohoto pobytu nepře-
kročí 60 po sobě jdoucích kalendářních 
dnů. 

Plátcem poplatku se tedy stanou 
všichni, kteří poskytují krátkodobý po-
byt za úplatu osobám, které nemají 
v Jihlavě trvalý pobyt. Poplatku budou 
nově podléhat také koleje nebo interná-
ty v případě poskytnutí krátkodobého 
pobytu, například v době prázdnin,“ 
uvedl vedoucí ekonomického odbo-
ru Jan Jaroš.

Zákon však stanovuje široký okruh 
osob, které jsou od poplatku osvo-
bozeny. Jedná se například o osoby 
mladší 18 let, osoby handicapované 
nebo hospitalizované ve zdravotnic-
kém zařízení.

Bližší informace k poplatku z po-
bytu poskytne ekonomický odbor 
Magistrátu města Jihlavy, oddělení 
místních poplatků, Renáta Kubištová 
Havlínová, tel. 565 592 130, renata.
kubistova@jihlava-city.cz. 

Další informace a příslušné formu-
láře budou zveřejněny na stránkách 
www.jihlava.cz v průběhu ledna. -tz-
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Co se děje v prosinci? 

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  •  fb.com/diod.cz

ko
m

u
n

it
a neděle

1.
14:30

Možná přijde i Mikuláš
Sokol Jihlava a DIOD
vstupné 100 Kč děti/doprovod zdarma

p
o

h
yb

středa

4.
19:30

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

ko
m

u
n

it
a pátek

6.
10:00 – 18:00

Black Box Market
vstupné 20 Kč

fo
lk

ló
r sobota

7.
18:00

Zem svítí popraškem  
stříbrným
Dětský folklorní soubor Dřeváček
vstupné 90 Kč

ko
m

u
n

it
a neděle

8.
14:00 – 16:30 

Bleší trh 
Slunce o.s.
vstupné zdarma

p
ro

 d
ět

i úterý

10.
8:30 a 10:00

Vánoční čas
Dětský folklorní soubor Dřeváček
vstupné 35 Kč

ta
n

ec

čtvrtek, pátek

12., 13.
17:00 a 19:00

Karlík a továrna na čokoládu
Nart Dance School
VYPRODÁNO

fo
lk

ló
r sobota

14.
17:30 a 19:00 

V čase předvánočním
Pramínek
vstupné 100 Kč

h
u

d
b

a

neděle

15.
18:00 

Koncert Fusion

ko
m

u
n

it
a středa

18.
15:00 

Superhrdinové  
českých dějin III.
vstupné dobrovolné

fi
lm

středa

18.
19:30

Kino DIOD:  
Karel já a ty
vstupné 90 Kč/60 Kč (plné/zlevněné)

či
n

o
h

ra

pátek 

20.
19:30

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

Příjemný advent,  
pohodové vánoční svátky  

i vše nejlepší do nového roku
Vám přeje DIOD
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Současná kůrovcová kalamita vyvo-
lala spoustu hlasů z řad dobrovolníků 
na sázení stromů ve vykácených lesích 
kolem Jihlavy. Dobrovolníci se často 
obracejí na obchodní společnost zalo-
ženou městem Správu městských lesů 
(SML). Pro realizaci takových akcí je 
však potřeba zajistit sadební materi-
ál, nářadí i odborný technický dozor. 
SML proto připravuje program, v je-
hož rámci budou moci dobrovolníci s 
jarní výsadnou výrazně pomoci.

„Dozorčí rada společně s pracovníky 
SML v současné době připravuje pro-
gram, který by mohl být realizován při 
jarním zalesnění. V rámci programu se 
zkoordinuje využití sazenic například i 
z vlastních školek, zároveň se využije a 
zefektivní i pomoc dobrovolníků, kteří 
se k nám již nyní hlásí,“ uvedl jedna-
tel SML Václav Kodet.

V letošním roce se již na SML ob-
rátili dobrovolníci z řad spolků, sou-
kromých společností i jednotlivců. 
Částečná zalesnění byla provedena 
například u Krematoria Jihlava nebo 
v lesním úseku Zborná. Další nabíd-
ky byly přesměrovány na příští rok, 
kdy s pomocnou rukou počítá i zmí-
něný připravovaný program.

„Zalesnění je třeba provádět při vhod-
ných podmínkách, limitující je zejména 
vláha v půdě, klimatické podmínky a ob-
dobí výsadby během roku. Potřebná zna-
lost problematiky by měla omezit zbytečné 
budoucí ztráty sazenic a s tím spojené ná-
klady na jejich pořízení,“ přibližuje pro-
blematiku zalesňování Václav Kodet.

Stromy se sází  
i uprostřed města

Podzimní období vegetačního kli-
du je nejlepší příležitostí také pro 

Město spolupracuje s dobrovolníky  
při sázení stromů v Jihlavě

Sázení stromů však probíhá i uprostřed města

ČÁSTEČNÁ zalesnění byla provedena například u Krematoria Jihlava nebo v lesním úseku Zborná. Foto: archiv MMJ

výsadbu stromů ve městě. Několik 
stromků přibylo například na nově 
otevřeném parkovišti P+R v ulici 
Žižkova.

„Uvědomujeme si důležitost zelených 
ploch i stromů ve městě pro zmírnění 
klimatické krize. Stromy u tak velké 
asfaltové plochy navíc přinesou kýžený 
stín pro auta, do zelených pásů navíc 
může zasakovat voda, která by se ji-
nak bez užitku vypařila do vzduchu,“ 
uvedl náměstek pro oblast životního 
prostředí Vít Zeman.

Další stromy se ve spolupráci s au-

tory projektu doplnily také do Parku 
Gustava Mahlera. Nahradila se tak 
větrem vyvrácená vrba, život v par-
ku navíc ukázal, že toto místo je pro 
více stromů vhodné.

Tří lípy se letos vysadily také u so-
chy Klíčů na Českém mlýně. 

„Kromě toho, že zde stromy v bu-
doucnu vytvoří stín pro lavičky, které 
se zde v příštím roce umístí, jsou lípy 
také národním stromem, a tak se jejich 
výsadba spojila s oslavou 30 let od sa-
metové revoluce,“ doplnila primátorka 
města Karolína Koubová.

Vánoční stromky letos 
SML neprodává

Kůrovcová kalamita se letos dotýká 
i Vánočních svátků. 

Pracovníci SML každoročně pro-
dávali vánoční stromy u bývalého 
sídla na Lesnově, na Ústředním hřbi-
tově i Kalvárii. 

Tento rok je však na těchto místech 
budete hledat marně. Jejich výrobu 
ani prodej nejsou kvůli nebývalé ka-
lamitě schopni zajistit. -tz-

Statutární město Jihlava vyhlásilo 
dotační programy v oblasti kultury 
pro příští rok. 

Žadatelé mohou podat žádost o 
dotaci na podporu kulturní akce, 
malých kulturních projektů nebo 
kulturní činnosti od 4. prosince 2019 
do 3. ledna 2020. Formuláře žádos-
tí a jednotlivé dotační programy lze 
najít na webových stránkách města 
Jihlavy v rubrice Finance a dotace – 
Dotační programy.

„Pro žadatele bude uspořádán semi-
nář věnovaný především postupu ke 
správnému vyplnění a podání žádos-
tí a následnému vyúčtování projektů. 
V rámci semináře budou žadatelé se-
známeni s nejčastějšími nedostatky v 
žádostech a důsledky porušování pod-
mínek smlouvy o poskytnutí dotace,“ 
uvedla Daniela Krišková z odboru 

Pořadatelé kulturních akcí mohou 
žádat město o dotaci pro příští rok

Město uspořádá 20. listopadu seminář věnovaný postupu při vyplnění žádostí

školství, kultury a tělovýchovy jih-
lavského magistrátu.

Seminář se uskuteční 20. listopa-
du od 16 hodin v zasedací místnosti 

zastupitelstva města v prvním patře 
jihlavské radnice při vstupu z Masa-
rykova náměstí 1/97.

Po vyhodnocení žádostí v přísluš-

né komisi jsou žádosti předloženy k 
projednání Radě nebo Zastupitel-
stvu města Jihlavy, a to v závislosti 
na výši požadované dotace - do výše 
50.000 Kč projednává rada města, 
dotace nad 50.000 Kč pak zastupitel-
stvo. Žádosti se budou projednávat 
na únorových zasedáních.

Malé kulturní projekty lze 
přihlásit až do května

U programu malých kulturních 
projektů (dotace do maximální výše 
30.000 Kč) je podávání žádostí roz-
děleno na dvě kola. První příjem žá-
dostí proběhne paralelně s ostatními 
žádostmi od 4. prosince 2019 do 3. 
ledna 2020, uskuteční se však také 
druhý příjem žádostí, a to od 1. do 
24. května 2020. Uzávěrka platí vždy 
poslední den, a to do 14 hodin. -tz- 

MĚSTO Jihlava vyhlásilo dotační programy v oblasti kultury pro příští rok.
 Foto: archiv MMJ
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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!
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Nabíráme do kmene!

Nástup ihned!

Nástupní prémie  

 50 000 !

BOSCH DIESEL hledá

 

 

  Kontakt:  
 

Tel.: 800 203 205 
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Jsme jedním z předních globálních 
výrobců tepelných výměníků vzduch 
– vzduch a řešení pro rekuperaci tepla. 
Naší vizí je pomoc s ochranou životní-
ho prostředí snižováním spotřeby ener-
gie pomocí našich efektivních produktů, 
které nabízíme za konkurenceschopnou 
cenu. Naše firma je v centru současné-
ho dění, zaměřujícího se na úspory ener-
gií, poskytujeme přínosy pro životní pro-
středí a úspory finančních prostředků na 
základě ověřené technologie.

Společnost byla založena v rove 1987 ve 
Švédsku, postupem času vybudovala další 
výrobní závody v České republice, Spoje-
ných státech a v Číně.

S našimi výrobky a aplikacemi se 
můžete potkat po celém světě. 

Zeptali jsme se Pavla Jaši, ředitele 
Heatex Czech Republic: V jakých obo-
rech působíte?

Působíme v oborech vzduchotechniky 
budov, a to jak v kancelářských a obchod-
ních budovách, tak i v průmyslových 
závodech.

Jsme doma v aplikacích pro řízení tepla 
– ventilace data center a velkých elektric-
kých rozvoden.

Další odvětvím jsou aplikace pro větrné 
elektrárny a obnovitelné zdroje.

Mezi nejznámější aplikace můžeme 
uvést The National 9/11 Memorial New 
York USA,  a Lotte Tower Seoul South 
Korea. 

Jak dlouho jste v Jihlavě?
Zde v Jihlavě působíme od roku 2010 a 

v roce 2019 jsme dokončili transfer výro-
by z mateřského závodu ve Švédsku. Stali 
jsme se tedy jediným výrobním závodem 
společnosti Heatex v Evropě.

Kolik zde máte závodů?
Zde v Jihlavě máme 2 výrobní haly na 

Červeném Kříži. Jsme společnost spíše 
menší až střední velikosti a v současnosti 
máme okolo 150 zaměstnanců.

Máte další výrobní závody?
Dalšími výrobními závody jsou Heatex 

Šanghaj pro asijské trhy, a Heatex Virginia 
pro trhy v Severní a Jižní Americe.

Jaké máte výrobní technologie? 
Hlavní technologií je technologie liso-

vání a rylování. Lisovací linky jsou využí-
vány pro výrobu deskových výměníků, 
rylovací technologie pouze pro rotační 
výměníky. Máme zde linky různých typů 
a generací. V letošním roce jsme spustili 

do provozu linku robotickou, která vyrá-
bí náš nejnovější a největší výrobek, a to 
deskový výměník o velikosti 1200 x 1200 
mm.

Dalšími technologiemi při výrobě jsou 
lepení lepidly, svařování TIG/MIG a 
montáže.

Vzhledem k těmto technologiím a cha-
rakteru výroby zde máme odborné pro-
fese jako seřizovači CNC linek, svářeči, 
elektrikáři, montážníci, technologové, 
automatizační inženýři, kvality inženýři, 
servisní technici. 

Vzhledem k charakteru výrobkům nejs-
me sériová výroba typu automotive, ale 
jsme řemeslnou výrobou, kde lidé při své 

práci používají výkresy a práce s výkre-
sovou dokumentací je nedílnou součástí 
výroby.

Samozřejmě mimo oddělení výroby zde 
máme i podpůrná oddělení: kvalitu, tech-
nologii, nákup a logistiku, údržbu, finance 
a HR. (PI-j12-20H)

Představení společnosti

Kontakty: Heatex Czech Republic, s.r.o.
Červený Kříž 282, 58602 Jihlava,

Czech Republic

Telefon:  + 420 774 706 306

Mail:  admin@heatex.com

V pracovní dny  od 8:00 do 16:00

Vzhledem k rozšíření výroby
stále nabíráme nové členy do týmu,

zejména montážní pracovníky 
a skladníky. V případě zájmu nás 

můžete kontaktovat.
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V Hluboké ulici vždy nesídlili úřed-
níci magistrátu, dům s číslem popis-
ným osm pamatuje praktiky gestapa 
i členů Státní bezpečnosti. 

Od roku 1932 do roku 1960 zde 
byla věznice, kterou bude připomí-
nat nová pamětní deska. 

Ta byla odhalena 19. listopadu a 
nese slova: Památce všech obětí, kte-
ré zde byly vězněny v dobách totalit-
ních režimů.

„Existuje mnoho míst, jejichž historie 
stále není jasná. 

Avšak když se objeví nějaký nový 
střípek z minulosti, třeba podobné té, 
jakou má dům v Hluboké ulici, teprve 
pak si člověk uvědomí, že svoboda není 
samozřejmostí a byla vykoupena vel-
kým utrpením,“ uvedl náměstek pri-
mátorky pro oblast správy majetku 
Martin Laštovička.

Deska byla odhalena u příležitosti 
30. výročí sametové revoluce 19. lis-
topadu, a to u domu v Hluboké ulici 
číslo osm. 

Poté se v gotické síni jihlavské rad-
nice od 17 hodin uskutečnilo promí-
tání dokumentu Mlynáři od Babic, 
zároveň proběhla vernisáž stejno-
jmenné výstavy v přízemí jihlavské 
radnice u městského informačního 
centra.

Gestapo, Češi i STB
Dům v Hluboké ulici s číslem po-

pisným osm byl postaven v roce 
1932 jako sídlo policejního úřadu. 
Místo pro provizorní vězení neofi-

V místech bývalého jihlavského  
vězení se odhalila pamětní deska

PAMĚTNÍ deska byla odhalena u příležitosti 30. výročí sametové revoluce 19. listopadu u domu v Hluboké ulici číslo osm.
 Foto: archiv MMJ

ciálně využívalo gestapo, a to jeden 
rok po začátku druhé světové války, 
poté se přestěhovali do budovy kraj-
ského soudu na Tolstého ulici.

Podle knihy Utajené dějiny Jihlavy 

20. století od Martina Herzána zde 
tresty rozdávali i zlomení Češi, kteří 
si doslova „vylévali stejně nelidsky 
zlost na Němcích“. Po nich však při-
šla v roce 1948 Státní bezpečnost, 

která měla v domě vyšetřovnu až do 
roku 1960. Než se do budovy na-
stěhovali úředníci jihlavské radnice, 
byla zde státní projekční organizace 
Stavoprojekt. -tz-

Z oficiálního facebooku města Jihlavy
Od 11. listopadu byla na týden uzavřena křižovatka ulic Žižkova a Rantí-

řovská. Po celý listopad byla také uzavřena ulice Vrchlického. 
Vozů MHD se uzavírka křižovatky u Tank ONO dotkla až od středy 13. lis-

topadu. Do té doby mohly vozy MHD obousměrně projíždět cestou za ben-
zínovou stanicí, poslední spoj zde projel v úterý večer.

Až do neděle linka 3 vynechávala zastávky Lipová, Rantířovská, Za Pra-
chárnou a P+R Žižkova. Místo toho zastavovala na zastávkách Zimní, Zátop-
kova a Poliklinika.

S nalezením těch správných spojů jste mohli sledovat webovou aplikaci 
Online mapy MHD na adrese jihlava.cz/mhd

Veřejná linková doprava byla při příjezdu z Pelhřimova či Rantířova omeze-
na celý týden. Objízdné trasy vedly přes převaděč či Staré Hory. Při příjezdu 
do Jihlavy autobusy obsloužily zastávku u nemocnice, při odjezdu z města k 
ní však již nezajížděly nebudou.

Reakce veřejnosti:
Petr Böhm Vážení konšelé města Jihlavy. Tohle se Vám opravdu HOD-

NĚ, HODNĚ nepovedlo. Vím, že se to opravit musí, ale ta nekoordinova-
nost a uzavření dvou páteřních, klíčových komunikací ve městě je opravdu 
velká nezodpovědnost a šlendriánství. Za tohle, by každý z Vás měl být po 
dobu, kdy jsou tyto komunikace uzavřeny současně, přivázán na náměstí 
na pranýř, nebo ke stromu u morového sloupu. A za peníze, které za tuto 
práci poberete, ale nezasloužíte si by jste měli uspořádat veřejnou akci pro 
občany města a zde se jim HLUBOCE omluvit.

Petr da Silva Proběhla celkem slušná medialní masáž. To je problém na 
tento týden zvolit jinou trasu, nebo prostě vyjet dříve? Jenže v republice 
plné odborníků na dopravu nechce nikdo slevit ze svého komfortu. Mys-
lím, že jízda po nové křižovatce o půl roku dříve je zajímavý benefit. I za 
cenu delších kolon. Nebuďte sobci, karma je zdarma.

Michaela Marková Jihlava, zachvilku se stane naše město synonymum k 
Brnu.

Věra Procházková ..v Jihlave by chtěl žít každý...protoze nemůže odjet z 
města...

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. -tz-

Napište nám …
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Setkání pořadatelů kultury. Statutární město Jihlava Vás zve na Pěs-
tírnu 2019, která se bude primárně věnovat dočasnému využití areálu bývalé Mo-
dety v Jihlavě. Řeč však přijde i na další témata spojená se strategií pro kulturu, 
volný čas a cestovní ruch.

Pěstírna 2019 se uskuteční od 16.30 hodin 3. prosince 2019 v gotické síni jihlav-
ské radnice (Masarykovo náměstí 97/1), a to za účasti členů vedení města.

 Foto: archiv MMJ

přijďte na pěstírnu

Nízké zimní teploty jsou kritické 
zejména pro lidi bez domova. Jihlava 
se proto zapojila do projektu jihlav-
ského kolektivu Jídlo místo zbraní s 
názvem Ponožková výzva. Turistické 
informační centrum v budově histo-
rické radnice na Masarykově náměs-
tí bude jedním ze sběrných míst po-
nožek pro lidi bez domova.

„Začínáme 21. listopadu, kdy po 
zapojených kavárnách, kulturních in-
stitucích a dalších místech rozmístíme 
sběrné boxy. Cílem je přiblížit sbírku 
co nejvíce lidem a umožnit jim, aby se 
zapojili. Darovat lze nové i starší po-
nožky, důležité je jen to, aby byly vy-
prané a nebyly roztrhané. Oceníme i 
vlastnoručně upletené dary,“ řekli ke 
sbírce organizátoři ze skupiny Jídlo 
místo zbraní.

Sbírka bude oficiálně zahájena 
představením iniciativy a veřejným 
pletením, které se uskuteční ve čtvr-
tek 21. listopadu od 17:00 v Oblast-
ní galerii Vysočiny na adrese Ko-
menského 10. 

Hlavním hostem večera bude paní 
Věra Dušková, jihlavská pletařka za-
pojená do projektu proseniorské or-
ganizace Elpida, Ponožky od babič-
ky.

Sběrných míst bude v Jihlavě de-
vět. Patří mezi ně obchody, kavárny, 
kulturní instituce nebo turistické 

informační centrum. Výzva je kro-
mě jednotlivých dárců zaměřena i na 
další zájemce, kteří by chtěli ve své 
provozovně nebo organizaci sběrný 
box umístit. -tz-

Sběrná místa
DIOD (Divadlo otevřených  ז
dveří), Tyršova 12
OGV (Oblastní galerie Vysoči- ז
ny), Komenského 10
TIC Jihlava (Turistické infor- ז
mační centrum Jihlava), Masa-
rykovo náměstí 96/2
Černý bez (bezobalový ob- ז
chod), Minoritské náměstí 1
Mi Bebé, Husova 25 ז
Kavárna Do patra, Věžní 16 ז
Kavárna Paseka, Helenínská  ז
28A
Bistro na tři tečky, Bezručova 7 ז
JiPiCe, Matky Boží 9  ז
Kontakty na organizátory ז
Hana Ferdová – 724 023 831,  ז
Ondřej Hadaš – 602 154 045, 
Simona Havlová –  
605 992 870,
Martina Hrabalová –   ז
728 098 688, Eva Nováková – 
775 666 988.

Máte ponožky navíc?  
doneste je na radnici!

Jihlavská radnice je jedním ze sběrných míst zimní Ponožkové výzvy

JIHLAVSKÁ radnice je jedním ze sběrných míst zimní Ponožkové výzvy.
 Repro: archiv MMJ

oprava článku z minulého vydání
V minulém vydání jsme dopustili chyby v nadpisu článku „Mladí hudebníci 

mohli díky daru města na soutěž v Bruselu“. Jak se dalo dále v článku zjis-
tit, mladí hudebníci ohromili diváky v Barceloně. Za způsobenou chybu se 
omlouváme a ještě jednou děkujeme dechovému orchestru TUTTI za úspěš-
nou reprezentaci Jihlavy v zahraničí. -red-

prodeJní Hrnek. Ideální na horký nápoj v chladných dnech – zahřeje a ni-
kdy nepraskne! To je originální plecháček s obrázky od jihlavské grafičky Evy Bys-
trianské. Můžete jej zakoupit na Turistickém informačním centru za 150 Kč, a to 
v několika provedeních. Prodává se i v Domě Gustava Mahlera, tam za stejnou 
cenu seženete smaragdový plecháček s logem Mahler. Foto: archiv MMJ

tenhle hrnek nepraskne!

Jihlava podporuje kulturní akce, 
které trvají déle než do začátku doby 
nočního klidu. Zastupitelstvo města 
může prostřednictvím obecně závaz-
né vyhlášky noční klid pro nahlášené 
akce zkrátit. Obecně závaznou vyhláš-
ku týkající se večerních venkovních 
akcí budou zastupitelé města projed-
návat na začátku příštího roku.

„Moderní město bez akcí, které trvají 
déle než do desíti hodin do večera, nee-
xistuje. Město má být plné lidí, kteří se 
baví, a budou se k nám díky tomu rádi 
vracet. Noční život však nesmí rušit 
místní obyvatele a jsou způsoby, jak vy-
jít oběma stranám vstříc,“ uvedla pri-
mátorka města Karolína Koubová.

Jihlavská radnice bude i příští rok 
pomocí tiskových zpráv a nového 

zpravodaje Ježkovy oči každý měsíc 
informovat, jaké akce v jaké lokalitě 
mají dobu nočního klidu zkrácenou.

„Vyzýváme pořadatele kulturních, 
společenských a sportovních akcí, kte-
ré překračují stanovenou dobu nočního 
klidu s dobou ukončení po 22. hodině, 
k nahlášení termínu, názvu akce, doby 
trvání (od-do) a místa určení akcí při-
pravovaných v r. 2020,“ uvedl vedoucí 
odboru školství, kultury a tělovýcho-
vy Tomáš Koukal.

Akce lze nahlašovat do 15. ledna na 
e-mail alena.zapotocna@jihlava-city.
cz. Ostatní akce konané v průběhu 
roku ve venkovním prostoru musí být 
ukončeny do 22. hodiny, jinak se po-
řadatel vystavuje dle obecně závazné 
vyhlášky finančnímu postihu. -tz-

Výjimky z nočního klidu  
posílejte do 15. ledna

Výjimka se týká pouze venkovních akcí trvajících i po 22. hodině večerní

Hliníkové nebo železné plechovky 
a konzervy, víčka od jogurtů a další 
drobné kovové obaly a předměty je 
možné odkládat do žlutých kontej-
nerů, které dříve sloužily pouze na 
odkládání plastů a nápojových kar-
tonů (tetrapacků). Do kontejneru 

nepatří velmi znečištěné obaly, ani 
obaly s nebezpečným obsahem. Na-
dále je ale možné zdarma odkládat 
kovy i ve sběrných dvorech.  Jihlava 
touto změnou vychází vstříc obča-
nům, kteří po zavedení svozu kovů 
dlouhodobě volali. -tz-

kovy patří i do žlutého…



ScioŠkoly jsou soukromé alterna-
tivní školy respektující individu-
alitu dětí. Rozvíjíme dovednosti 
a schopnosti dětí, které budou v živo-
tě opravdu potřebovat, místo nazpa-
měť naučených znalostí, které nikdy 
nevyužijí. Připravujeme tak děti na 
život ve stále se měnícím světě.

Jak to vidí ScioŠkoláci?
Nejvíc si cením toho, že mám ve ško-
le kamarády. Nedostáváme domá-
cí úkoly. Učitelé nekřičí, nechají nás 
odpočinout, když potřebujeme. To, 
jak se tady učíme, je příjemnější. 
Chodím do školy rád. Táda 13 let

Líbí se mi, že se učitelé snaží být 
féroví ke každému. Že se neobviňu-
jeme, všichni jsme na stejné úrovni. 
Máme tady větší prostor k volnému 
pohybu nejen fyzicky, ale i psychic-
ky. Máme možnost vyjádřit se, říct, 

co si myslíme, i co potřebujeme 
řešit. Adélka 11

V naší ScioŠkole máme svobodu. 
Učitelé jsou na nás hodní, chodí-
me hodně na výuku mimo budovu. 
Máme možnost volby, na čem bude-
me pracovat a jak. Valinka 9

Přijďte se k nám podívat.  
Jste vítáni.

ScioŠkola Jihlava – Učení beze stresu
Umožňujeme dětem, aby se učily stylem, který je jim vlastní

Státní škola učí na nejlepší 
známky, my se zaměřujeme  

na dosažení osobního maxima. 
Připravujeme vyšší ročníky  

pro studium na středních školách.

ScioŠkola Jihlava –  
základní škola, s.r.o.

Adresa: Havlíčkova 1395/30,  
Jihlava, 58601

E-mail: jihlava@scioskola.cz
Tel.: +420 733 779 522

FB: ScioŠkola Jihlava
www.jihlava.scioskola.cz

j1
2-

12
z
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Tříleté učební obory

Dvouletý učební obor

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

Praktická škola dvouletá

SOŠ A SOU TŘEŠŤ
PRACOVIŠTĚ ČERNOVICE

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

Mariánské náměstí 72 
394 94 Černovice

Nabízíme žákům a uchazečům vyučení těmto profesím:
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Léto 2020
v prodeji

First Minute
slevy až 40 %

dárkové
poukazy

nově
v OCCity Park

Jihlava OC City Park

       Hradební 1
       jihlava@invia.cz
       777 788 232

KONTAKT:

info@stredniskola.com
+420 775 154 160

www.stredniskola.com

https://www.facebook.com/ssicrhu/

SŠ informatiky a cestovního ruchu v Humpolci

DENNÍ STUDIUM

MATURITNÍ OBORY:

Informatika ve ekonomice

Cestovní ruch
Reklama
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Proběhlo třicetileté výročí

NEPROJDOU. Kordon těžkooděnců symbolicky zatarasil cestu v jihlav-
ských ulicích jako připomínku dobám, kdy náš stát obehnala tzv. „železná 
opona“. Živá bariéra kolem sebe šířila svíravou a orwellovskou atmosféru 
připomínající všudypřítomný totalitní strach.

NEROVNÝ BOJ. Studenti proti obuškům neměli nic jiného než květiny. 
Přesto se nezdráhali postavit se proti jednotce se štíty a přilbami.

NEJVÍC VÉČEK. Při vzpomínkovém setkání u památníku na sametovou 
revoluci v areálu Český mlýn si všichni zúčastnění zkusili, jestli nepokoří 
rekord o nejvíce zdvižených rukou se symbolem vítězství, který uspořádala 
agentura Dobrý den, vydavatel České knihy rekordů. „U klíčů“ si významné 
výročí připomněla spousta Jihlavanů se zástupci města, divadlem VOKO a 
dalšími vystupujícími. 

ROZEJDĚTE SE! Od úterý do pátku rozdávali v ulicích jihlavští studenti 
pozvánky na utajený koncert, který se uskutečnil v sobotu na náměstí. Jen 
krátce poté, co kapela Old Good Chassis spustila skladbu kapely Plastic Pe-
ople of the Universe Magické noci, těžkooděnci rozehnali všechny fanouš-
ky, kteří našli bezpečí až v Horáckém divadle.

MÁME HOLÉ RUCE. Tak jako v roce 1989, i v letošní vzpomínce na revo-
luci skandovali „protestující“ proti „bezpečnosti“. Po úprku do Horáckého 
divadla mohli aktéři pohovořit nejen s místními herci, ale navíc dostali pří-
ležitost si užít i právě začínající bohatý program Noci divadel.

POSLEDNÍ CHVÍLE ZDI. Po nedělním koncertě na jihlavském náměstí si 
těžkooděnci vysloužili stovky karafi átů. Účastníci je zasouvali za jejich štíty 
přesně jako na Národní třídě před třiceti lety.
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sametových oslav v Jihlavě

PRŮVOD SVĚTEL. Součástí oslav 17. listopadu byl i tradiční lampiono-
vý průvod. Ten se koná každý rok jako vzpomínka na den revoluce. I letos 
vyšel z Masarykova náměstí, a to za doprovodu zvonů, jež se rozezněly po 
celé republice v 17 hodin a 11 minut.

PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZÍ. Srdce je od roku 1989 jedním z nejdůle-
žitějších revolučních symbolů, a proto se stalo i nejdůležitějším motivem 
oslav. Bílé karafi áty, z nichž bylo vytvořeno, zářily nad scénou stejně vý-
znamně, jako neonové srdce nad Pražským hradem od Jiřího Davida.

POSLEDNÍ KVĚTINA. Posledním karafi átem primátorka Karolína Kou-
bová „rozbila“ kordon těžkooděnců, který se naposledy představil návštěv-
níkům Domu kultury a odborů. Hned na to odložil své štíty, brýle a smek-
nul přilby, aby si mohl s ostatními zazpívat českou státní hymnu.

PATRON. V poslední části večera se na scéně objevil i autor celé koncepce 
oslav 30 let od sametové revoluce, Petr Píša. Ten po celý týden vedl studen-
ty, vyprávěl, organizoval a nevydržel pět minut na jednom místě. Při závěru 
se chopil taktovky, aby vedl dechový orchestr TU� I. Na závěr i tento stat-
ný kovář jen těžko skrýval dojetí.

HOBLUJ! Old Good Chassis (na snímku) nebyli jedinou kapelou, jež ro-
zezněla jedno z největších náměstí v republice. Vystoupili i jihlavští De-
mons of Desire nebo třeba dětský pěvecký sbor Zvoneček, s nímž si celé 
náměstí zazpívalo legendární píseň Modlitba pro Martu od Marty Kubišo-
vé – skladbu těsně spojenou se 17. listopadem 1989.

OVACE VE STOJE. Při poslední části sametových oslav se uskutečnil vel-
kolepý koncert v Domě kultury a odborů, kde vystoupili studenti Základní 
umělecké školy Jihlava, pěvecký sbor Campanula a dechový orchestr TU� I. 
Šlo o mimořádně dojemný večer, který si po právu vysloužil ovace ve stoje.

sametových oslav v Jihlavěsametových oslav v Jihlavěsametových oslav v Jihlavěsametových oslav v Jihlavěsametových oslav v Jihlavěsametových oslav v Jihlavěsametových oslav v Jihlavě
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Dostala jsem k Vánocům tísňové tlačítko. Žiju 
sama. Jednou za čas mě navštíví syn, dcerka, nebo 
vnoučata. Ti mi přivezou nákup. Uvařit a vyprat si 
zvládnu. Do ústavu je pro mě brzo, uvidím za pár 
let. Pětasedmdesátka přece není žádný věk. Třeba 
pro želvu, že… 

Vánoční dárek – tlačítko - mi namontovali v 
lednu. Nosím ho na levé ruce. Vypadá jako vět-
ší hodinky. Nijak mě nezlobí, mohu s ním spát 
a dokonce se s ním i sprchuji. Jednou za měsíc 
mi zavolají z ústředí, ať tlačítko zmáčknu, že ho 
vyzkoušíme.

Minulý pátek jsem myla okna. Na to ještě v 
pohodě stačím. Vždycky si pro jistotu beru do 
zástěry náhradní klíče, kdybych vypadla ven, ať se 
dostanu domů. Jsem opatrná. Z malého štokrlátka 
se dostanu na židli, přistavenou k oknu. A můžu 
začít. Jen jsem si zapomněla nalít do kbelíku vodu. 
Takže zpátky z židle. No, a tehdy k tomu došlo. 
Nohy se asi opozdily za tělem, nebo něco takové-
ho. Prostě vršek šel dolů rychleji než spodek. Ještě 
jsem viděla blížící se podlahu a pak už nic.

Probrala jsem se a bylo mi děsně. Otevřela jsem 
oči, ale všechno se točilo a chtělo se mi zvracet. 
Až po delší době jsem byla schopná myslet. Chvíli 
jsem uvažovala, že to je konec a dobře mi tak! Pak 
jsem si uvědomila, jaká to bude ostuda, až se sou-
sedi dozvědí, že jsem se zabila u mytí oken. A že 
jsem nevypadla ven, ale do kuchyně. Tak to ne!

Zkusila jsem křičet. Nikdy bych nevěřila, jak je 
obtížné volat, když je člověku opravdu zle. Pros-
tě to nešlo. Co teď? Konečně jsem si vzpomněla 
na tísňové tlačítko. Proč ho vlastně nosím! Pravou 
rukou jsem ho nahmatala a zmáčkla. Za chvíli se 
ozval hlas:

„Tady je tísňová péče. Slyšíte mě paní Krčilová?“
Ze všech sil jsem zavolala „Pomoc!“ Na více 

jsem se nezmohla. Myslím, že jsem omdlela.

Probrala jsem se, když mě nakládali do sanitky. 
Ve špitálu mi řekli, že záchranka přivolala i hasiče, 
aby se dostali do bytu. Příště prý nemám nechá-
vat klíč v zámku a pořídit si trezor na klíče. Každo-
pádně už je mi dobře a brzy se vrátím domů. Byl 
to otřes mozku. A mám doživotního zaracha mytí 
oken, budou to dělat vnučky. Což není špatné.

Takže vánoční dárek zařídil, že už nemusím mýt 
okna a taky mi asi zachránil život.

Záleží vám na bezpečí vašich rodičů, nebo 
někoho, kdo žije sám? Jsou situace, kdy je obtíž-
né vytočit na telefonu pomoc. Věnujte svým blíz-
kým dárek, který potěší – Život v klidu a bezpe-
čí.  Na základě kterého jim bude namontováno do 
bytu zařízení, jenž jim umožní bezpečně setrvat v 
jejich domově. Nejen, že budou prostřednictvím 
tísňového tlačítka mít možnost kdykoli přivolat 
pomoc, ale pohybovými čidly v bytě bude zaruče-
no, že pomoc bude poskytnuta i tehdy, pokud se 

člověk po určitou dobu pod čidlem neprojde. V 
případě pobytu mimo byt slouží čidlo k ochraně 
majetku. 

Pro více informací se s námi můžete spojit na 
níže uvedených kontaktech. 

Adresa: ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú. 
Žižkova 98, (budova JYSK, 4. patro) 
Telefon: 567 211 695, 732 516 663
E-mail: info@zivot99-jihlava.cz
Web: www.zivot99-jihlava.cz  (PI-j12-26D)

Dárek, který potěšil
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„Překvapte nejen dárkem“, „Balení je 
zábava“, „Vyber kvalitní balicí papír“, 
„Lépe než nůžky může posloužit ro-
tační kruhový řezač na papír“…. 

V předvánočním čase se na kaž-
dém rohu setkáváme se spoustou 
rad na různé způsoby a možnosti ba-
lení dárků.  A právě z tohoto důvo-
du vzniká v období Vánoc obrovské 
množství odpadu, větší než v průbě-
hu roku. 

Ve vánočním šílenství nakupuje-
me a nakupujeme… Mnozí se snaží 
obdarovat své blízké lépe než loni a 
předloni a vše balí do toho „nejlepší-
ho“ papíru a celofánu dozdobeného 
obrovskou mašlí. 

Proč si děláme věci složité? Dárky 
mohou být i v pěkném obalu z loňska, 
přírodních stuh z lýka nebo materiálů, 
které už v domácnosti máme. 

Nejhorší volbou je právě nová role 
barevného papíru, lesklé luxusní role 
a mašličky se totiž nedají recyklovat. 
Obaly a ozdoby vyhodíme do popelni-
ce a po nás potopa. 

A nezapomínejte, že i na výrobu 
těchto nerecyklovatelných věcí je 
spotřebováno velké množství ener-
gie, vody a primární suroviny. Papírny 
obecně patří k velkým znečišťovate-
lům životního prostředí, a to je určitě 

OBYČEJNÝ recyklovaný papír, i když 
na první pohled nevypadá nijak „svá-
tečně“, můžete jej ozdobit dle libostí – 
vyšít, orazítkovat vánočními motivy, 
ozdobit přírodním materiálem, advent-
ními symboly… Foto: archiv MMJ

„..mašli, aby tě našli…“

jihlava.cz/bezodpadu

Papír se vyrábí ze dřeva.
Papír je možno 
recyklovat až 7x. 
Strom už vyrobit nejde... 

Šetři zdroje. 
Nakupuj s rozumem.

Separovaný papír 
z jihlavských domácností 
na třídičce 
v Hruškových Dvorech.

o důvod navíc, proč papírem neplýt-
vat. 

Podívejte se na stránky www.ekova-
noce.cz nebo třeba www.czechzero-
waste.cz, kde najdete spoustu rad, jak 
krásně jednoduše a ekologicky zabalit 
dárky. (zdroj: www.ekovanoce.cz)

Musíš do školy, 
do práce, musíš platit, 
dodržovat pravidla, 
musíš pořád na něco myslet, ... 

Jednu věc ale prostě nemusíš 
– nemusíš po sobě nechávat 
haldy obalů a nepořádku. 
A když už, házej je tam, kam patří.  
 

Jde to bez odpadu, 
beze všeho.

jihlava.cz/bezodpadu

Tipy na (vánoční) trhy
Nechte si nalít punč do vlastního hrnečku, určitě bude chutnat mnohem 

lépe. I nějakou tu dobrotu si můžete nechat naservírovat do vlastní krabičky.

Nenakupujte bezhlavě, kupujte to, co potřebujete a upřednostňujte nebale-
né výrobky, popř. lépe recyklovatelné obaly. -tz-
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ŽELEZNÁ neděle 1. prosince
ZPĚVNÁ – Gospel Limited, Voxtet, Melodie, 
Campanula, zpívající radnice, 16:45 rozsvíce-
ní vánočního stromu a výzdoby v ulicích města 

BRONZOVÁ neděle 8. prosince
SWINGOVÁ – GoodyMoody,  The Shots,  Bee Band

STŘÍBRNÁ neděle 15. prosince
COUNTRY – Kamelot & Roman Horký, Dostavník, Pražce

ZLATÁ neděle 22. prosince
ANDĚLSKÁ – Jihlava zpívá se Zatrestbandem

Od 16 hodin

Jihlava 
k Vánocům

aneb adventem k radosti

Statutární město Jihlava Vás zve na naše náměstí ke společným zážitkům

Každý den adventní doby od 1. 12. do 22. 12. 2019 vždy od 16 hodin
je pro Vás připraven na pódiu náš Jihlavský adventní kalendář aneb program 
jihlavských dětí, místních spolků, muzikantů, pěveckých sborů, divadelníků, jejich 

přátel a hlavně žáků ZUŠ. 

Od 19 hodin každý večer Zimní kinematograf – podvečerní veleznámé 
fi lmečky u Neptunovy kašny.

z programu:

čtvrtek 5. 12.   
malý příběh o tom Kdo to ztratil plášť? (od 16 hodin)

a poté Hledání spícího havíře

sobota 7. 12.
velká taškařice Běžkařská odysea (od 16 hodin)

středa 11. 12.
Česko zpívá koledy (od 18 hodin)

čtvrtek 12. a 19. 12.
Hledání spícího havíře (od 16 hodin)

pátek 13. 12.
BOSCH Svařák (od 14 hodin)

sobota 7., 14. a 21. 12.
Advent na bruslích s Hitrádiem Vysočina
(14–16 hodin)

setkávání a klábosení na Masarykově náměstí

celodenní bruslení na převelikém adventním 
věnci od 1. 12. 2019 do 2. 2. 2020
jarmarkování od 1. 12. do 29. 12. (od 10 hodin)

Živě z náměstí na webkameře a aktuálně o účinkujících jednotlivých 
dnů Jihlavského adventního kalendáře na www.jihlava.cz.

Každý den adventní doby Každý den adventní doby Každý den adventní doby 
je pro Vás připravenje pro Vás připraven
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Koncerty ve velké gotické síni I začátky koncertů v 18:00 hodin 
(není-li uvedeno jinak)
2. 12. CIMBAL CLASSIC
Tradiční vánoční koncert brněnské mezižánrové kapely Kateřiny 
a Dalibora Štruncových I vstupné 200 Kč I předprodej Turistické in-
formační centrum, Masarykovo nám. 2 I pořadatel:  Ing. Milan Kolář
4. 12. MELODIE DĚTEM
Tradiční koncert věnovaný dětem ZŠ speciální a Praktické školy Jih-
lava. Zazní skladby s vánoční tematikou a koledy. Host: skupina Ra-
raši složená z žáků a učitelů školy I vstupné 100/50 Kč, předprodej 
Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2 I pořadatel: JSPS 
Melodie
9. 12. TRIO INFLAGRANTI + DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ZVONEČEK
Adventní koncert elektronického smyčcového tria a jihlavského DPS 
Zvoneček I vstupné 170 Kč I předprodej Turistické informační cent-
rum, Masarykovo nám. 2 I pořadatel: statutární město Jihlava
14. 12. NEZMAŘI
Tradiční koncert folkové skupiny doplněný o vánoční punč I vstupné 
300 Kč I předprodej na webových stránkách, Turistickém informač-
ním centru, Masarykovo nám. 2 a v Knihkupectví Jitka, Komenského 
16 | pořadatel: Ing. Milan Kolář
16. 12. PÍSNĚ ZUZANY NAVAROVÉ
v podání Martiny Trchové a Adama Kubáta I vstupné 100 Kč | před-
prodej Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2 | pořadatel: 
statutární město Jihlava
17.12. GAUDIUM A RADOST
Předvánoční koncert dětských pěveckých sborů Základní umělecké 
školy Jihlava: Gaudia a Radosti a jejich hostů I vstupné 50 Kč I před-
prodej pouze 9. 12. 2019 od 16:00 do 17:00 hodin v ZUŠ Jihlava 
pořadatel: ZUŠ Jihlava
18. 12. HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
Adventní koncert věnovaný památce Václava Havla | ojedinělé se-
skupení s vysokou uměleckou úrovní, širokým žánrovým záběrem, 

netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z li-
dové tradice I vstupné 300 Kč | předprodej Turistické informační 
centrum, Masarykovo nám. 2 | pořadatel: statutární město Jihlava
20. 12. OPERNÍ VÁNOCE
Vánoční melodie a operní árie v podání mladé sopranistky Kristýny 
Fílové, tenoristy Daniela Matouška za klavírního doprovodu Len-
ky Navrátilové I vstupné 250 Kč v předprodeji (od 20. 11. 2019 
v Knihkupectví Jitka, Komenského 16) nebo 300 Kč na místě  
začátek v 19:30 hodin I pořadatel: HeavyProduction
22. 12. SPIRITUÁL KVINTET
Vánoční koncert české folkové skupiny pod vedením legendy 
v osobě Jiřího Tichoty (od r. 1960) I vstupné 250 Kč I předprodej 
Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2 I pořadatel: sta-
tutární město Jihlava
Výstava
2. 12. – 31. 12. DĚTI NA RADNICI
Výstava prací dětí MŠ a žáku ZŠ s vánoční tématikou ve vestibulu 
radnice | otevřeno dle provozní doby radnice | pořadatel: statutární 
město Jihlava

Advent na Jihlavské radnici

Brána Matky Boží

Masarykovo náměstí
1. 1. 2020 SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ v 17:30 hodin
V podání jihlavského rodáka Leo Válka I zdravice primátorky statu-
tárního města Jihlavy Karolíny Koubové I od 17:00 hodin podávají 
občanům pro zahřátí „svařák“ a čaj zástupci města Jihlava dáreček 
jako překvapení I pořadatel: statutární město Jihlava

25. 12. ŽIVÉ JESLIČKY
Přijďte si zazpívat koledy a připomenout staré vánoční zvyky 
v 16 :00 a 18:00 hodin I pořadatel: statutární město Jihlava

Změna programu vyhrazena

Vývoj prvků a objevy z knižních vazeb Státního okresního archivu Jihlava restaurovaných ve spolupráci s Centrem Telč – Ústavem teo-
retické a aplikované mechaniky AV ČR a Národní knihovnou ČR. Připravila Ing. Marie Benešová, restaurátorka SOkA Jihlava a kolektiv.

Vernisáž 10. 12. 2019 v 17:00.
Výstava potrvá od  11. 12. 2019 do 1. 2. 2020.

Dům Gustava Mahlera 
Znojemská 4, Jihlava I otevřeno út–so 9–12, 12:30–17
www.mahler.cz I facebook.com/mahler.jihlava

Archeologie knižní vazby

MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ
Státní okresní archiv Jihlava
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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 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.

do 5. 1.
VÁNOCE S VŮNÍ DŘEVA, VA-

NILKY A SKOŘICE
Betlémy současných řezbářů i ze 

sbírek muzea a představení zvyko-
slovného pečiva.

do 5. 1.
VÁNOCE V PŘÍRODNÍCH MA-

TERIÁLECH
Vánoční ozdoby, dekorace a betlé-

my vytvořené z přírodních materiá-
lů.

7. 12. – 2. 2. 2020
PHOTOGRAPHIA NATURA 

2019
XVI. ročník tradiční fotografické 

soutěže, tentokrát na téma Solitéry 
– Paměť krajiny, vernisáž 6. 12. v 17 
hodin.

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

divadelních a hudebních skupin 
Denního a týdenního stacionáře Jih-
lava. Kavárna Muzeum.

10. 12. – 19. 1. 
František Štohanzl: KRAJINA 

MÝMA OČIMA
Autorské fotografie sledující pro-

měny krajiny od jara do zimy, od de-
tailů až po krajinářské snímky.

Expozice: Dolování stříbra a min-
cování na Českomoravské vrchovině, 
Nerostné suroviny Českomoravské 
vrchoviny, Geologie Českomoravské 
vrchoviny, Živá příroda Českomo-
ravské vrchoviny, Chráněná území 
Jihlavska, Krása středověké plasti-
ky,  Od renesance po průmyslovou 
revoluci: renesance, baroko, 19. Sto-
letí.

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

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

ní tvorby členů Spolku výtvarných 
umělců Vysočiny a Klubu výtvar-
ných umělců 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).

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

4. 12. – 13. 1. 2020
VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
Vánoční výstava žáků Základní 

umělecké školy Jihlava.

Jihlavská radnice,  
Masarykovo nám. 1, www.jihlava.cz
2. 12. – 31. 12.
DĚTI NA RADNICI
Výstava prací dětí MŠ a žáků ZŠ s 

vánoční tématikou ve vestibulu rad-
nice.

Otevřeno dle provozní doby radni-
ce. Pořadatel: statutární město Jihla-
va.

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. 

výročí Sametové revoluce.

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

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

úterý – sobota 9 -12, 12:30 -17 hodin
11. 12. 2019 – 1. 2. 2020
ARCHEOLOGIE KNIŽNÍ VAZ-

BY 
Výstava zaměřená na vývoj a pre-

zentaci prvků historické knižní vaz-
by ze Státního okresního archivu Jih-
lava. Připravila Ing. Marie Benešová, 
restaurátorka SOkA Jihlava.

Vstupné: 25,-
Vernisáž 10. 12. 17:00 (vstup vol-

ný)

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

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

věných 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
12. 12. – 20. 2. 2020
JIŘÍ  SAMEK - grafika 
Kolekce nových grafik tohoto naše-

ho kmenového autora.

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

4. 11. – 21. 12. 
SVĚT ANDĚLŮ
Obrazy Václavy Macků - prodejní 

výstava. 
Členka Unie výtvarných umělců 

pardubického regionu, žije a pracu-
je v ateliéru v obci Dolní Ředice na 
Pardubicku.

Používá vlastní neobvyklé kombi-
nované techniky, základem je tem-
pera a olej.

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

Výtvarná dílna a prodejní galerie  
Denního a týdenního stacionáře Jihla-

va, příspěvková organizace, 
otevřeno po – pá 9 – 12  

a 13 – 17. Prodej výrobků klientů sta-
cionáře – keramika, textil,  

šperky, papír, pedig , dřevo, …  
pro užitek a hlavně pro radost

do 31. 12. 
ROZFOUKANÉ OBRÁZKY Mi-

chaely Matějů

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

DNK – foyer a Violka 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie,  
ulice Matky Boží

15. 12. – 12. 1. 
„PŮJDEM SPOLU DO BETLÉ-

MA…“
Tradiční výstava betlémů v kostele 

Matky Boží v Jihlavě.

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

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

kyPN/

Městská knihovna Jihlava 

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

www.knihovna-ji.cz
2. 12. v 16.00
TVŮRČÍ DÍLNA PRO DOSPĚ-

LÉ 
Výroba vánočního přání 
Lektorka: Magdaléna Kupková; 

kurzovné 50,-
2. 12. v 18.00
KE SVĚTLU 
Promítání filmu v rámci projektu 

Promítej i ty! Europe Direct Jihlava 
a Eurocentrem Jihlava

4. 12. ve 13.30
MOBILMANIE 
Beseda se spisovatelkou Lenkou 

Rožnovskou v rámci akce Den pro 
dětskou knihu

4. 12. v 17.00
LOSOS V KALUŽI 
Scénické čtení projektu LiStOVáNí 

za účasti autorky Markéty Lukáškové
5. 12. v 17.30
ČASOVÁ SMYČKA 
Tradiční vánoční recitál malířky a 

spisovatelky Bohumily Sarnové Hor-
kové

9. 12. ve 13.30
VÁNOČNÍ KNIHÁČKOVO PO-

ČTENÍČKO 
Dětské oddělení 3. poschodí
11. 12. ve 13.00
ZIMNÍ TVOŘENÍ S VÍLOU 

MONIKOU 
Pro maminky s dětmi do 6 let 
Kapacita 8 dětí, přihlášení nutné; 

pobočka Březinova
12. 12. v 15.30
KOČKOHRÁTKY S ŤAPIČKOU 
Beseda se spisovatelkou Markétou 

Harasimovou 
Pobočka Horní Kosov, rezervace 

nutná
12. 12. v 17.00
LADAKH 

Cestovatelská beseda Kataríny 
Ruschkové

16., 18., a 20. 12. ve 13.00
VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ DÁR-

KOVÝCH KRABIČEK 
Pobočka Horní Kosov, bez rezer-

vace
16. 12. v 15.00
DESKNI-TO! 
Klub deskových her, Dětské oddě-

lení 3. poschodí

Horácké divadlo Jihlava

Komenského 22,  
tel. Prodej vstupenek 567 161 014, 

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

Předprodej vstupenek:  
po-pá: 11:00-19:00 hodin nebo  

do začátku představení v 19:30 hodin, 
sobota, neděle hodinu před každým 

představením. On-line rezervace  
a prodej vstupenek na www.hdj.cz. 

VELKÁ SCÉNA
1. 12. v 15.00
Jája a Pája/ S. Havelka, P. Chvoj-

ka, L. Beneš
hostuje Divadlo Radost Brno
2. 12. v 19.00
Zahrádky/ Martin Kolář
Tři manželské dvojice, tři generace 

ve svých domech a na svých zahra-
dách rozdělených ploty. Budou se 
ploty bourat? Nebo přelézat? Kdo 
ukradl trpaslíka? A kdo a proč tudy 
chodí v noci?

5. 12. v 19.00
Obraz/ Yasmina Reza
Komedie
Dlouholeté přátelství se ocitne v 

krizi ve chvíli, kdy si jeden z přátel 
koupí drahý abstraktní obraz. Oce-
ňovaná komedie, která nás provoku-
je svými diskusemi o umění, ale pře-
devším svým zápasem o přátelství 
jako takové.

L2
6. 12.v 10.00
Podivný pár / Neil Simon
veřejná generálka
6. 12. v 19.00
Klíště / Bolek Polívka
hostuje Divadlo B. Polívky
7. 12.v 19.00
Podivný pár / Neil Simon
Parádní dámská jízda plná humoru, 

vtipných situací, ironie i sebeironie. U 
rozvedené zprávařky Olivie se jednou 
za týden schází parta kamarádek, aby 
si u oblíbené deskové hry popovídala 
a dopřála si tak svou tradiční holčičí 
skupinovou terapii. Přátelství a žen-
ská solidarita jsou ale ohroženy ve 
chvíli, kdy Olivie nechá u sebe v bytě 
bydlet kamarádku Florence, se kterou 
se právě rozešel její manžel. Znalec 
lidských charakterů a mistr vtipných 
dialogů Neil Simon napsal skvělou 
komedii o složitosti společného sou-
žití v jakémkoliv páru.

premiéra P3
9. 12.v 19.00
Podivný pár / Neil Simon
A3
10. 12. v 10.00
O Perníčkovi/ David Wood
pohádkový muzikál
Rodinný muzikál, který má spád, 

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

11. 12. v 19.00
Podivný pár / Neil Simon
D2
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12. 12. v 19.00
Podivný pár / Neil Simon
U2
13. 12. v 19.00
Tak šel čas jihlavskou ulicí / 

M.Skočovský, B. Jandová
Dokudrama
Mozaika příběhů, dojmů, vjemů 

a dějinných událostí, které potkaly 
a utvářely duši tohoto města oči-
ma režiséra, který se přistěhoval do 
prázdného bytu v jednom domě v 
Jihlavě.

K2
14. 12. v 16.00
Pohádkové čtení na schodech
Foyer VS
16. 12. v 19.00
Splašené nůžky / Paul Pörtner
crazy komedie
Když se v poschodí nad kadeřnic-

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

18. 12. v 19.00
Škola základ života / Jaroslav 

Žák, Hana Burešová
Škola základ života Jaroslava Žáka 

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

19. 12. 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 ob-
sahuje všechno – humor, zábavnost, 
zápletku, lásku a ještě něco navíc.

27. 12. v 17.00
Vánoční pohádka – O Perníčkovi 

/ David Vood
Rodinný pohádkový muzikál, kte-

rý má spád, vtipné dialogy, zábavné 
situace, skvělá hudební čísla a vyu-
žívá interakci s dětským publikem. 
Vhodné pro děti od 4 let.

28. 12. v 19.00
Šakalí léta / Petr Šabach, Petr Jar-

chovský, Jan Hřebejk, Ivan Hlas
30. 12. v 19.00
Škola základ života / Jaroslav 

Žák, Hana Burešová
31. 12. v 18.00
Zahrádky / Martin Kolář
Odstartujte SILVESTRovský večer 

v divadle! 

MALÁ SCÉNA
3. 12. v 17.00
Maxipes Fík /R. Čechura, J. Ša-

lamoun
Interaktivní pohádka na motivy 

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

4. 12. v 17.00
Neuvěřitelné dobrodružství Ústa-

vy / L. Košař, T. Říhová, J. Čermá
Dobrodružná komedie nejen pro 

teenagery na malé scéně přiblíží fe-
nomén ústavních pořádků srozumi-
telnou, vpravdě dobrodružnou a ko-
mediální formou.

10. 12.  v 9.00 a 10.30
O Pejskovi a Kočičce / Josef Ča-

pek
Dramatizace jedné z nejkrásnějších 

a nejoblíbenějších knížek pro děti, 
kterou milují celé generace. Pohádku 
doporučujeme pro děti od tří let.

13. 12. v 10.00
Utrpení mladého Werthera / J. 

W. Goethe
Strhující jevištní verzi jednoho z 

nejslavnějších románů připravili pro 
naše divadlo Josef Doležal a režisér 
Jakub Čermák.

16. 12. v 9.00 a 10.30
O Pejskovi a Kočičce / Josef Ča-

pek
21. 12. v 17.00
O Pejskovi a Kočičce / Josef Ča-

pek
27. 12. v 17.00
O Pejskovi a Kočičce / Josef Ča-

pek
DIVADELNÍ KLUB HDJ
9. 12. v 19.30
JAZZOVÉ VEČERY V DIVA-

DELNÍM KLUBU
VOILA!
Swing, twist a chanson s občasnou 

příměsí hip-hopu nebo reggae …. 
Je těžké tuto kapelu zařadit do něja-
ké škatulky. Perfektně sehraná pěti-
ce hudebníků dokáže během jedné 
skladby plynule přecházet z jednoho 
stylu do druhého a skvěle zvládnu-
tý zpěv Zdenky Trvalcové dodává 
skladbám nezapomenutelnou atmo-
sféru. 

Divadlo Na Kopečku

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

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

1. 12. v 15.00
Jak princezna Máňa zachraňova-

la Martina z pekla 
Divadlo Andromeda

pořádají Jihlavské listy Jihlava
3. 12. v 9.30
MIKULÁŠŮV KUFR 
Divadlo MIM.o.s.
pořádají Jihlavské listy Jihlava
4. 12. v 16.00 a 17.30
Vánočně mikulášská besídka 
účinkují žáci ZŠ 
pořádá ZŠ Havlíčkova Jihlava
5. 12. v 9.00 a 11.00
PERVITIN 
Preventivní pořad pro ZŠ a SŠ
8. 12. v 15.00
Putování za vánoční hvězdou
Divadlo Andělská hora
pořádají Jihlavské listy Jihlava
14. 12. v 15.00
VÁNOCE NA KOPEČKU
Živý betlém, prodej výrobků, dílny 

pro děti, dárečky pod stromeček
pohádka ZPÁTKY DO BETLÉMA 
Pavel Šmíd a Vojta Vrtek
pořádá DS NaKOP Tyjátr a DFM 

Jihlava
17. 12. v 9.30
BETLÉM aneb Putování za hvěz-

dou
Divadlo KORÁB
pořádají Jihlavské listy Jihlava
17. 12. v 19.30
ŽALMAN a spol. 
Koncert známé skupiny
pořádá Ing. Milan Kolář Jihlava
18. 12. v 15.00
POPRASK V JESLIČKÁCH 
Hraje Divadlo UJETO Praha
Vánoce pro pacienty
19. 12. v 9.00
Vyhodnocení vánočních stro-

mečků
pořádají Jihlavské listy Jihlava

Dětské karnevalové 
divadlo Ježek

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

7. 12. v 10.00
Čertovské hrátky              
14. 12. v 10.00
Sportujeme s Ježkem                  
21. 12. v 10.00
Ježkovy VÁNOCE          
28. 12. v 10.00
S I L V E S T R
26. 12. v 15.00
VÁNOČNÍ POHLAZENÍ
Koledy, cukroví a pohoda.

DKo s.r.o., Tolstého 2, 

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

1. 12. v 19.00
Jean Robert–Charrier: PRO 

TEBE COKOLIV 
divadelní sál DKO Jihlava   
pořadatel: DKO s.r.o., Jihlava 
DIVADLO KALICH
Mateřská láska nemá žádné hrani-

ce. Takže když si vaše milovaná dce-
ra usmyslí, že se chce stát humani-
tární pracovnicí v Africe, co uděláte? 
Samozřejmě ji podpoříte, protože 
pro ni byste udělali cokoliv! I kdy-
by to mělo znamenat, že se z kožešin 
převlečete do oblečení z biobavlny, 
sundáte paroží ze zdí a nově zařídíte 
celý byt, namísto steaku připravíte 
zeleninové hody a na výběrovou ko-
misi zahrajete divadlo, že jste „alter-
globalizační nadšenci“, i když nemá-
te ponětí, co to je. A kdyby to bylo 
málo, z matky - zkorumpované práv-
ničky - udělejte obhájkyni lidských a 

zvířecích práv, otce - operního pěvce 
- vydávejte za sirotka v důchodu a 
bratra za afrického bojovníka za svo-
bodu. Završte to adoptováním hlu-
chého, slepého, pajdajícího králíka a 
to by bylo, abyste nebyli přesvědči-
ví...! 

Hrají:  Jana Paulová, Pavel Zední-
ček, Simona Lewandowska, Ladi-
slav Hampl, David Suchařípa, Pavla 
Vojáčková–Rychlá, Kristián Kašpar. 
Režie: Petr Kracik

Vstupné: 420, 390 Kč
3. 12. v 19.00
ČECHOMOR – VÁNOČNÍ 

KONCERT
divadelní sál DKO Jihlava 
pořadatel: Mamut Agency
Skupina Čechomor získala své pří-

znivce i respekt kritiků především 
nápaditým aranžmá a osobitou in-
terpretací hudby, jejímž základem 
byly a jsou české a moravské lidové 
písně. Od přelomového roku 2001, 
kdy Čechomor získal tři ceny Anděl 
(jako skupina roku, za album Pro-
měny i za stejnojmennou skladbu), 
je neodmyslitelnou součástí české 
populární hudby. Od té doby sku-
pina koncertovala nejen doma a na 
Slovensku, ale i v celé Evropě, pro-
cestovala Severní Ameriku, Austrá-
lii i Asii. Spolupracovala s několika 
výraznými hudebními producenty 
(např. Ben Mendelson, Gerry Leo-
nard), vystupovala společně s něko-
lika symfonickými tělesy, japonským 
hudebníkem Joji Hirotou, s americ-
kou písničkářkou Suzanne Vega a 
spoustou dalších. Kapela vystoupí 
v Jihlavě společně s hostující zpě-
vačkou Martinou Pártlovou, která 
vystupuje na jejich nejnovější desce 
Nadechnutí. 

Vstupné: 590 Kč  VYPRODÁNO
4. 12. v 19.00
Ondřej Havelka a jeho Melody 

Makers uvádějí SWING NYLO-
NOVÉHO VĚKU

divadelní sál DKO Jihlava    
pořadatel: DKO s.r.o., Jihlava 
Nylonový věk – tak nazval Josef 

Škvorecký první tři poválečná léta. 
Byly to roky  všeobecné euforie ze 
znovu nabyté svobody. Jejím sym-
bolem se pro většinu mladých lidí 
stal swing. Hudba českých bigbandů 
Karla Vlacha, Emila Ludvíka nebo 
Ladislava Habarta  dosáhla v té době 
vynikající úrovně, než byla po roce 
1948 brutálně zadupána komunis-
tickou cenzurou. V koncertní show 
SWING NYLONOVÉHO VĚKU 
předvedou Ondřej Havelka a jeho 
Melody Makers nejkrásnější a nej-
žhavější swingové fláky z této vrchol-
né éry bigbandového swingu.

Vstupné: 410, 390 Kč VYPRODÁNO
6. 12. v 18.00
VOKO – SVOBODNÁ TŘICÍT-

KA  |  repríza 
malá scéna DKO Jihlava    
pořadatel: DKO s.r.o., Jihlava
Satirický kabaret Divadla VOKO, 

který ironicky, s nadhledem, hu-
morem a možná někdy i poněkud 
přísně zkoumá dění kolem nás. Ten-
tokrát možná poněkud v lechtivě re-
volučním, nebo revolučně lechtivém 
duchu...

Vstupné: v předprodeji 90 Kč, na 
místě 110 Kč 

10. 12. v 19.00
JAKUB SMOLÍK S KAPELOU 
divadelní sál DKO Jihlava    
pořadatel: DKO s.r.o., Jihlava 
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Zpěvák Jakub Smolík, který vydal 
na tři desítky alb, spolupracoval s 
řadou hvězd českého showbyznysu 
a proslavil se hitem  Až se ti jednou 
bude zdát, oslaví v letošním roce ži-
votní jubileum – 60 let. Stále rozdá-
vá radost svými písničkami a Vy se 
na něho můžete opět těšit v předvá-
nočním období. 

Vstupné: 360, 340 Kč 
12. 12. v 19.00
SCREAMERS: VÁNOČENÍ
divadelní sál DKO Jihlava   
pořadatel: DKO s.r.o., Jihlava 
Screamers jsou jednou z nejstabilněj-

ších českých uměleckých skupin, která 
se etablovala na poli alternativního di-
vadla v roce 1997. Tvoří ji v současné 
době čtyři umělci – herci, tanečníci, 
zpěváci a komici. Na jevišti se pracovně 
setkali s většinou českých populárních 
zpěvaček a zpěváků, herců a komiků, 
a například se slavnou skupinou Bo-
ney M. V roce 2010 okouzlili miliony 
diváků v semifinále talentové soutěže 
Česko Slovensko má talent. Screamers 
jsou mistry parodie a nadsázky umě-
lecky okořeněné o divadelní přesah. 
Představení jsou estetickým zážitkem 
postaveným na syntéze hereckého, ba-
letního a pěveckého umění. Umění fe-
male impersonatingu, bravurní impro-
vizace a jevištní kompozice.

Vstupné: 325 Kč
14. 12. v 15.00
Jan Werich: TŘI VETERÁNI
divadelní sál DKO Jihlava    
pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava s pod-

porou statutárního města Jihlava
Divadelní společnost INDIGO
Fimfárum. Úžasná knížka pohádek 

Jana Wericha. Patrně nejznáměj-
ší je příběh tří vysloužilých vojáků. 
Pomocí tří kouzelných darů (har-
moničky, klobouku a měšce), které 
dostali od hodných skřítků, napraví 
hamižnou princeznu a sami zjistí, v 
čem je vlastně to pravé lidské štěstí.

Tři vysloužilí vojáci: dělostřelec 
Pankrác, dragoun Bimbác a vojen-
ský kuchař Servác jsou po propuště-
ní z armády bez peněz. Od dobrosr-
dečných skřítků dostanou kouzelné 
dary: harfičku, která „vyrábí“ vojáky, 
sluhy apod., cylindr, který vykouzlí, 
na co si člověk vzpomene a bezedný 
měšec plný zlaťáků. S těmito dary se 
toulají světem, až doputují do krá-
lovství Monte Albo. V něm žije král 
Pikola se svým sluhou a krásná prin-
cezna Bosana. Jejímu kouzlu veterá-
ni okamžitě propadnou. A tak není 
složité, aby je Bosana společně s Pi-
kolou připravila o všechny kouzelné 
dary a nechala vyhnat ze země. Ve-
teráni se vrací zpět na místo, kde se 
setkali se skřítky. Nezbývá jim, než 
přehodnotit, co je na světě opravdu 
nejdůležitější. Skřítci se rozhodnou 
dát vysloužilým vojákům ještě jed-
nu šanci. Z kouzelného stromu do-
stanou veteráni jablko, po kterém 
roste nos, a hrušku, po které se nos 
vrací do původní podoby. S tímto 
kouzelným ovocem spěchají znovu 
do Monte Alba. Bimbác (převlečený 
za prodavače) dává Pikolovi jablko 
pro Bosanu, aby byla zdravější a ještě 
krásnější. Bosana si kousne a naros-
te jí dlouhatánský nos, který dokon-
ce překračuje hranice království. Je 
z toho mezinárodní ostuda. Co teď? 
Všechno se v Monte Albu hroutí! To 
už jsou ale za dveřmi paláce Pankrác, 
Bimbác a Servác, aby v převlečení za 
lékaře princeznu nosu zbavili... Po-
hádka nejen pro děti o odvaze, lid-
ské hlouposti a skutečném lidském 

štěstí, které bývá na dosah.
Hrají: Radim Madeja, Vuk G. Če-

lebič / Viktor Zavadil, Michal Vykus 
/ Martin Hejný, Miroslav Dvořák, 
Jana Trojanová, Lilian Fischerová. 
Režie: Jiří Kraus.

Vstupné: jednotné 140 Kč | kaž-
dá osoba bez rozdílu věku musí mít 
svoji platnou vstupenku

15. 12. v 19.00
VÁNOČNÍ KONCERT
divadelní sál DKO Jihlava    
pořadatel: Filharmonie G. Mahle-

ra, z.s. 
Tradiční koncert v tradičním čase 

se spoustou hostů. 
Vstupné: 250 / 200 Kč
16. 12. v 19.00
VĚRA MARTINOVÁ – FOUK-

NEME DO SVÍCÍ
divadelní sál DKO Jihlava    
pořadatel: DKO s.r.o., Jihlava
Věra Martinová je často nazývána 

„první dámou české country“ či „stá-
licí domácí populární hudby“, sama 
se cítí být především muzikantkou 
tělem a duší, která je otevřena všem 
hudebním inspiracím a vlivům. A 
chce své posluchače příjemně pře-
kvapovat pěknými písničkami s kva-
litními texty. Více než 60 snímků je 
toho důkazem. Věra Martinová je 
výraznou osobností naší hudební scé-
ny s nezaměnitelným stylem. Výčet 
jejích skladeb hovoří za vše.  Projekt 
FOUKNEME DO SVÍCÍ Vás naladí 
na vánoční notu a zahřeje Vás na duši.

Vstupné: 380, 360 Kč
17. 12. v 19.00
VOSTO5: STAND´ARTNÍ KA-

BARET
malá scéna DKO Jihlava    
pořadatel: DKO s.r.o., Jihlava
Zcela otevřený divadelně–hudební 

improvizační večer. Stand´artní ka-
baret prožívá pokaždé svou premié-
ru i derniéru a je hudebně doprová-
zený kapelou SNAHA.

Hrají: Ondar Cihlář, Jura Havelka, 
Tomina Jeřábek, Ondřej Bauer.

Vstupné: v předprodeji 220 Kč, na 
místě 280 Kč

19. 12. v 17.00
VÁNOČNÍ KONCERT VYSO-

ČANKY
společenský sál DKO Jihlava   
pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava s pod-

porou statutárního města Jihlava

Vánočně laděný koncert k tanci i po-
slechu. Udělejte si čas v předvánočním 
shonu a přijďte si poslechnout tradiční 
i ty svátečně laděné písně, připomínají-
cí čas adventu, Vánoc a koled, v podání 
dechové hudby Vysočanka Brtnice. Sál 
bude otevřen od 16:00 hodin.

Vstupné: 145 Kč 

DIOD

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

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

předprodej a vyzvednutí rezervova-
ných vstupenek: středa a pátek  

od 15 do 18 hodin.
1. 12. ve 14.30
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
Pořadatel: Sokol Jihlava a DIOD
Jako každý rok i letos proběhne v 

DIODu speciální mikulášský pro-
gram. Nejprve si děti mohou za-
cvičit v „pekelné tělocvičně“, kde je 
čerti z různých oddílů protáhnou, 
natáhnou a když budou mít děti 
štěstí a čerti si je v pekle nenechají, 
projdou společně do DIODu, kde je 
čeká „andělské nebe“. Vystoupí od-
díly Akrobacie na šálách, Parkour a 
FunGym. Děti se kromě zábavného 
programu mohou těšit na sportov-
ní dárky, které dostane každý dětský 
návštěvník.

Vstupné 100 Kč
4. 12. v 19.30
VODA
Pořadatel: DIOD
První představení, které vzniklo 

přímo na půdě jihlavského DIODu, 
a na kterém se podílí celá řada osob-
ností se vztahem k našemu městu. 
Nabídne vám zamyšlení nad kom-
fortem každého z nás, kterého se ne-
umíme a nechceme vzdát. Inscenace 
v sobě kombinuje netradiční scéno-
grafii a prvky akrobacie a nového cir-
kusu. Hrají: Tereza Benáková, Lucie 
Vopálenská, Adam Hruška; Scénář: 
Silvie Čermáková; spolupráce na 
choreografii: Denisa Musilová, Eliš-
ka Brtnická; výprava a světla: Petr 
Píša, Martin Příhoda, Josef Cejnek; 
hudba: Ondřej Vítů

Vstupné 120/80 Kč
6. 12. v 10.00 – 18.00
BLACK BOX MARKET
Pořadatel: DIOD

Pátý ročník již tradičního desig-
nové trhu nabídne opět originální 
prodejce módy, doplňků, porce-
lánu, knih, papírnických výrobků 
a dalších specialit. Akci pořádá 
DIOD ve spolupráci se SUPŠ Hele-
nín, takže těšit se můžete i na mód-
ní přehlídku a rozprodej starších 
modelů školních návrhářů. Plánu-
jeme různé workshopy a samozřej-
mostí je dětský koutek. Podrobnější 
program a představení prodejců již 
brzy odhalíme u události, tak se ne-
zapomeň zajímat!

Vstupné 20 Kč
7. 12. v 18.00
ZEM SVÍTÍ POPRAŠKEM STŘÍ-

BRNÝM
Sníh se snáší tiše k zemi. Mráz kres-

lí na okna čarovné květy. Zem svítí 
popraškem stříbrným…studený, ale 
krásný čas přichází. Plamínek rados-
ti ve vašich srdcích jistě zažehne vy-
stoupení dětí z Dřeváčku. Pozvání 
přijal soubor Hradišťánek s cimbálo-
vou muzikou.

Pořadatel: Dětský folklorní soubor 
Dřeváček 

Vstupné: jednotné vstupné 90 Kč 
8. 12. od 14.00 – 16.30
BLEŠÍ TRH
pořádá Slunce o.s.
Tradiční bleší trh na prknech DIO-

Du od 14:00 do 16:30. 
10. 12. v 8.30 a 10.00
VÁNOČNÍ ČAS
Pořadatel: Dětský folklorní soubor 

Dřeváček
Pásmo vánočních písniček a tan-

ců z Horácka v podání dětského 
folklórního souboru Dřeváček je 
určené žákům jihlavských mateř-
ských škol. Přístupné je ovšem i 
pro veřejnost. 

Vstupné 35 Kč
13. 12. v 17.00 a 19.00
KARLÍK A TOVÁRNA NA ČO-

KOLÁDU
Pořadatel: Nart Dance School
Více informací na www.nartdance-

school.cz
14. 12. v 17.30 a 19.00
V ČASE PŘEDVÁNOČNÍM
Pořadatel: Pramínek
Přijďte se s námi vánočně naladit a 

připomenout si zvyky a tradice před-
vánočního času.

Vstupné 100 Kč

Fair Credit s půjčkou až 

150 000 Kč
pomáhá plnit 
sny celé vaší 

rodině.

800 888 120 Volejte
zdarma www.faircredit.cz

��n�ce s ��i� ��edi�
�lné �plněn�ch ��ání

s �s �s �

Třeba na 
nové lyže
pro syna.
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18. 12. v 15.00
SUPERHRDINOVÉ ČESKÝCH 

DĚJIN III.
Již potřetí jsme se v rámci projek-

tu Jihlava vzdělává kulturou pustili 
s dětmi do divadelního představe-
ní, které zachytí osudy klíčových 
osobností českých dějin. Žáci ze ZŠ 
Havlíčkova si za superhrdiny vybrali 
Věru Čáslavskou, Miladu Horáko-
vou a Jana Ámose Komenského. Pod 
vedením našich i hostujících lektorů 
vytvořili během podzimu autentic-
kou pohybovou inscenaci, na které 
si vyzkoušeli celou řadu divadelních 
postupů. Letošní vydání vzniklo ve 
spolupráci s CDF.

Vstup zdarma
18. 12. v 19.30
Karel já a ty
Pořadatel: Kino DIOD
Nový český film, který vznikl 

mimo velké filmové produkce, ale 
který o to víc fascinuje odbornou i 
laickou veřejnost. Komorní vztaho-
vé drama v hlavní roli s Jenovéfou 
Bokovou natočil brněnský autor-
ský režisér Bohdan Karásek. Film 
byl poprvé uveden na MFF v Kar-
lových Varech a do kin je distribu-
ován svépomocí. Přijďte se podívat 
na největší překvapení letošní fil-
mové sezóny!

Vstupné 90/60 Kč
20. 12. v 19.30
GENDERAMA
Pořadatel: De Facto Mimo
Vědecko-fantastická stereotypická tra-

vestie pro několik mužů a všechny ženy. 
Podoby a proměny mužství a ženství 
postavené na hlavu, obrácené na ruby a 
vypuštěné bezostyšně přímo do diváků. 
Hrají: Jiří Varhaník, Pavel Štěpán, Jiří 
Šalomoun, Markéta Sokolová, Markéta 
Ketnerová, Kamila Koubová, Michal 
Kouba, Martin Kolář, Martin Kacafí-
rek, Markéta Holoubková, Adéla Gro-
ssmannová a Klára Englišová. Předsta-
vení je přístupné od 15 let.

Vstupné 100/80 Kč

ZUŠ Jihlava

Masarykovo náměstí 16,  
www.zus-jihlava.cz

4. 12. v 18.00
MIKULÁŠSKÝ KONCERT 
Koncertní sál ZUŠ Jihlava 
9. 12. - 10. 12. od 13.30 – 17.00
VÁNOČNÍ TRHY PRO POTĚ-

CHU 
Jarmark rukodělných výrobků a 

tvořivých dílniček ZUŠ Jihlava - 
sklepní prostory školy (Galerie U 
Zlatého lva).

17. 12. v 18.00
KONCERT SBORŮ GAUDIA A 

RADOSTI ZUŠ JIHLAVA 
Gotická síň jihlavské radnice
18. 12. v 18.00
VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KON-

CERT ZUŠ JIHLAVA 
Koncertní sál ZUŠ Jihlava

centrum pro rodinu 

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

10. 12. v 17.00
Přednáška „RODINNÉ PRÁVO 

V KOSTCE“ 
Mgr. Martin Šalanda, advokát 
Vyživovací povinnost v rodině, ma-

jetková práva dětí, děti jako nepomi-
nutelní dědicové, zasahování veřejné 
moci do výchovy. 

Předem je třeba se přihlásit na na-
šem webu www.centrumrodin.cz

Po předchozím objednání je bě-
hem přednášky zajištěno bezplatné 
hlídání dětí.

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
3. 12. v 16.00
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE 

PRO DĚTI
OGV Jihlava, Masarykovo nám. 

24 - pohádka O princezně Barborce, 
vystoupení taneční skupiny Hotch 
Potch a mikulášská družina…

10. 12. v 15.30
MIKULÁŠSKÉ TANEČKY S 

RADKOU 
(pro děti 2,5 - 6 let) - taneční hrát-

ky pro děti s říkadly - převlečení 
čertíci a andílci vítáni: od 15.30 do 
16.30 hodin, SŠ TRIVIS Jihlava, Br-
něnská 68. Přihlašování nutné! 

11. 12. v 9.30
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO 
Kreativní dílničky pro předškolní a 

mladší děti: od 9.30 do 11.30 hodin, 
FP Jihlava, Palackého 26. Přihlašová-
ní nutné!

16. 12. v 13.00
ALZHEIMER PORADNA VY-

SOČINA S MGR. MARCELOU 
RÝPALOVOU

Od 13 do 16 hodin: SP Jihlava, Pa-
lackého 26 - Objednání nutné!

19. 12. v 10.00
EDUKAČNÍ DÍLNY PRO SE-

NIORY S MGR. PAVLÍNOU PIT-
ROVOU

Od 10 do 12 hod., Oblastní galerie 
Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 
24, vstup 30,- Kč Přihlašování v Se-
nior Pointu!

Dům dětí a mládeže

Brněnská 46, tel. 567 303 521,  
e-mail: ddmjihlava@ji.cz, 

www.ddmjihlava.cz
27. 12. – 28. 12. v 9.00
KUFROVÁNÍ – 38. ročník tra-

dičního orientačního závodu 
Termín konání: pátek 27. 12. 2019 

a 28. 12. 2019, start v 9:00 – 12:00 
na DDM Jihlava, Brněnská 46 

Startovné: 30 Kč / mapa 
Hlavní pořadatel: Tomáš Rychet-

ský, tel.733 675 545, rychetsky@
ddmjihlava.cz 

Více informací na webu DDM Jih-
lava: www.ddmjihlava.cz nebo na 
Facebooku: https://www.facebook.
com/ddmjihlava

Zoo Jihlava

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

www.zoojihlava.cz
4. 12. – 20. 12. od 9.30 - 11.00
Hrátky PodpoVRCHem pro malé 

děti a jejich doprovod
úterý a čtvrtek  - 9.30 – 11 hodin v 

Centru PodpoVRCH
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.

5. 12. v 17.00
Klubový večer „S MARKEM ZA 

GORILAMI“
Veselé povídání Marka Žďánského 

– bývalého chovatele lidoopů v praž-

ské zoo – o cestě za horskými gori-
lami. Hostem večera bude Klára Me-
líšková, foto a video: Photocech. Po 
skončení přednášky můžete využít 
možnost procházky k výběhu gibo-
nům s průvodcem. V Centru Podpo-
VRCH od 17 hodin, vstupné 40 Kč.

7. 12. v 10.00
ADVENTNÍ DÍLNY 
Přijďte si společně s námi ve vzdě-

lávacím centru PodpoVRCH vyrobit 
vánoční ozdoby a za zvuků koled dětí 
z DDM Jihlava rozsvítit v 15 hodin vá-
noční stromeček ve vstupním areálu.

27. 12. 
VÁNOČNÍ VEČERNÍ PRO-

HLÍDKY SE ZOOLOGEM
Speciální vánoční prohlídka se zo-

ologem, při které se dozvíte nejedno 
tajemství z říše zvířat. Prohlídky jsou 
určené pro dospělé a děti starší 12 
let. Nutná rezervace prostřednictvím 
e-shopu, cena 195 Kč/osobu.

28. 12. 
VÁNOČNÍ VEČERNÍ PRO-

HLÍDKY PRO RODINY S DĚTMI
Pojďte s námi vnést více barev do ne-

výrazných zimních dnů. Jedinečné vá-
noční prohlídky jihlavské zoo s průvod-
cem spojené se zábavným programem 
pro rodiny s dětmi. Nutná rezervace 
prostřednictvím e-shopu, cena 195 Kč/
dospělý, 145 Kč/dítě 3 - 15 let.

KiNo DUKLA

Jana Masaryka 20, tel. 731 989 428, 
e-mail: kino.dukla@dcinema.cz,  

www.kinodukla.cz,  
www.facebook.com/KinoDukla

1., 23. a 27. 12. ve 14:30, 7., 8., 
15. a 30. 12. a 4. 1. ve 14:45, 1. 12. 
v 17:30

Ledové království II
Rodinný / USA / dabing / od 7. 

12. 130,-; děti 110,- ; 3D 150,-
Režie: Jennifer Lee, Chris Buck
1. 12. v 15:00, 15. a 30. 12. 

v 15:15, 22. 12. ve 14:45
Sněžný kluk
Rodinný / USA / 97 min / dabing 

/ 130,-; děti 110,-
Režie: J. Culton, T. Wilderman
1. a 23. 12. v 17:00, 8. a 28. 12. 

v 17:30, 11. 12. v 15:00
Ženská na vrcholu
Romantická komedie / ČR / 105 

min / 120,-
Režie: L. Kny/ Hrají: Anna Polív-

ková, Boleslav Polívka, Martin Dej-
dar, Jana Preissová, Marek Němec

1. 12. v 19:30, 3. 12. ve 20:00, 
17. 12. v 17:00

Terminátor: Temný osud
Akční, sci-fi / USA / 134 min / ti-

tulky / 120,- / 12+
Režie: T. Miller/ Hrají: Linda Ha-

milton, Arnold Schwarzenegger, 
Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Ga-
briel Luna

1. a 21. 12. ve 20:00, 4. 12. 
v 17:00, 7. a 26. 12 v 19:30

Last Christmas
Romantická komedie / USA / 103 

min / titulky / 130,- / 12+
Režie: P. Feig/ Hrají: Emilia Clar-

ke, Henry Golding, Emma Thomp-
son, Michelle Yeoh

2. a 9. 12. v 17:00, 30. 12. 
v 17:30

Joker
Drama, krimi / USA / 122 min / 

dabing / 120,- / 15+
Režie: T. Phillips/ Hrají: Joaquin 

Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, 
Marc Maron

2. 12. v 17:30
Abstinent
Drama / ČR / 78 min / 110,- / 

12+
Režie: D. Vigner/ Hrají: Josef Tro-

jan, Jessica Bechyňová, Šimon Frid-
rich, Vasil Fridrich, Andrea Berecko-
vá

2. 12. v 19:30
…a dělo bylo ještě žhavé
Válečný / Srbsko / 100 min / titul-

ky / FK / 90,-
Režie: S. Skerlić / Hrají:  Mira Ban-

jac, Slavko Štimac, Fedja Stukan
2. 12. ve 20:00, 18. 12. v 17:15
Národní třída
Drama / ČR, Německo / 91 min / 

110,- / 15+
Režie: Š. Altrichter / Hrají: Hynek 

Čermák, Kateřina Janečková, Jan 
Cina, Václav Neužil ml., Jiří Langma-
jer

3. 12. v 17:00, 16. 12. ve 20:00
Parazit
Komedie, drama / Jižní Korea / 

132 min / 100,- / 15+
Režie: Bong Joon-ho/ Hrají: Kan-

g-ho Song, Seon-gyoon Lee, Yeo-je-
ong Jo

3. 12. v 19:30, 12. 12. v 17:00
Bílá jako padlý sníh
Komedie / Francie / 112 min / ti-

tulky / 110,-
Režie: A. Fontaine/ Hrají: Lou de 

Laage, Isabelle Huppert, Charles 
Berling

4. 12. v 17:30
S láskou Vincent
Animace, drama, životopisný / V. 

Británie, Polsko / 95min / titulky / 
90,-

Režie: D. Kobiela & H. Welch-
man/ Hrají: Douglas Booth, Robert 
Gulaczyk, Eleanor Tomlinson

4. 12. v 19:30, 18. 12. ve 20:00
Tenkrát v Hollywoodu
Komedie, drama / USA / 165 min / 

titulky / 100,- / 15+
Režie: Q. Tarantino/ Hrají: Leo-

nardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot 
Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, 
Tim Roth

4. a 11. 12. ve 20:00, 16. 12. 
v 17:00

Bitva u Midway
Historický, drama / USA / 138 

min / titulky / 120,- / 12+
Režie: R. Emmerich/ Hrají: Luke 

Evans, Woody Harrelson, Patrick 
Wilson, Mandy Moore, Ed Skrein

5. a 8. 12. v 17:00, 12. 12. 
v 19:30, 23. 12. a 4. 1. v 17:30

Výjimeční
Komedie / Francie / 114 min / ti-

tulky / 120,- / 12+
Režie: O. Nakache, É. Toledano/ 

Hrají: Vincent Cassel, Reda Kateb, 
Hélène Vincent, Bryan Mialoundama

5. a 7. 12. v 17:30, 12. a 28. 12. 
ve 20:00, 21. 12. a 3. 1. v 17:00, 
20. 12. v 19:30

Poslední aristokratka
Komedie / ČR / 110 min / 120,-
Režie: J. Vejdělek/ Hrají: Hynek 

Čermák, Tatiana Vilhelmová, Yvona 
Stolařová, Eliška Balzerová, Martin 
Pechlát, Vojtěch Kotek, Pavel Liška, 
Zdeněk Piškula, Tatiana Pauhofová

5., 11. a 17. 12. v 19:30, 30. 12. 
ve 20:00, 2. 1. v 17:00

Le Mans ‘66
Akční, životopisný / USA / 153 

min / titulky / 130,- / 12+
Režie: J. Mangold/ Hrají: Christian 

Bale, Matt Damon, Caitriona Balfe, 
Jon Bernthal



V Jihlavě jsme šli naproti přírodě
Pobočka Městské knihovny Jihlava na Horním Kosově 

nabídla svým čtenářům a široké veřejnosti zážitkovou akci. Jak 
název sám napovídá, příroda je důležitá 
i pro knihovny. 

Akce Jdeme naproti přírodě, přijď 
i ty zasadit strom a uklidit „svět“ se konala v rámci projektu 
Trash Hero a projektu 72HODIN. Jeho cílem bylo zapojit 
dobrovolníky v činnostech, ve kterých pomáhají přírodě, ko-
munitě a seniorům. 

Za jedno podzimní odpoledne se toho stihlo opravdu hod-
ně. Zasadili jsme společnými silami magnólii, uklidili jsme v okolí 
knihovny a pustili jsme se do plnění úkolů připravených pro děti 
různých věkových kategorií. Na dospělé čekal záludný kvíz s eko-
logickou tématikou. 

V knihovně si mimo jiné zájemci prohlédli 
tipy na bezobalové nákupy a samozřejmě nechyběla výstavka knih 
zabývajících se přírodou a ekologiií. Účastníci si za odměnu mohli 
pochutnat na malém občerstvení a na všechny čekala odměna v po-
době náramku a placičky s logem akce. 

Celkem 22 hrdinů může mít skvělý pocit z dobře odvedené práce. Zasazená 
magnólie je toho krásným důkazem. :-)  Vázquez T., Grimová M.
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5., 6., 7., 13., 14. a 22. 12. ve 20:00, 
11. 12. v 17:00, 29. 12. v 17:15

Špindl 2
Komedie / ČR / 107 min / 130,- / 

12+
Režie: R. Balaš / Hrají: Radim Fi-

ala, Anna Čtvrtníčková, Hana Vag-
nerová, Filip Blažek, Oldřich Na-
vrátil

6. 12. v 17:00, 9. 12. ve 20:00, 
11. 12. v 16:00, 20. 12. v 17:15

Valhalla: Říše bohů
Fantasy, dobrodružný / Dánsko / 

105 min / dabing / 120,- / 12+
Režie: F. Aspöck/ Hrají: Roland 

Møller, Salóme Gunnarsdóttir, Stine 
Fischer Christensen

6. 12. a 3. 1. v 17:30, 19. 12. 
v 17:15

Vlastníci
Komedie, drama / ČR / 96 min / 

130,- / 12+
Režie: J. Havelka / Hrají: Tereza 

Ramba, Vojta Kotek, Dagmar Havlo-
vá, Jiří Lábus, Pavla Tomicová, Ond-
řej Malý, Klára Melíšková, Kryštof 
Hádek, Stanislav Majer

6. a 15. 12. v 19:30
Doktor Spánek od Stephena Kinga
Horor / USA / 152 min / titulky / 

130,- / 15+
Režie: M. Flanagan/ Hrají: Ewan 

McGregor, Rebecca Ferguson, Jacob 
Tremblay, Jocelin Donahue

7. 12. v 15:15, 26. 12. a 2. 1. 
v 15:00

Pat a Mat: Kutilské trampoty
Rodinný / ČR / 60 min / 120,-
Režie: M. Beneš

7., 13. a 15. 12. v 17:00, 29. 12. 
v 15:00, 26. 12. v 17:15

Zloba: Královna všeho zlého
Fantasy, rodinný / USA / 120 min 

/ dabing / 100,-
Režie: J. Rønning/ Hrají: Angelina 

Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, 
Chiwetel Ejiofor, Sam Riley

8. 12. v 15:15
Angry Birds ve filmu 2 
Rodinný / USA / 90 min / dabing 

/ 80,- 
Režie: T. Van Orman

9. 12. v 17:30
Panství Downton
Drama / V. Británie / 122 min / ti-

tulky / 80,- / 12+
Režie: M. Engler/ Hrají: Allen Le-

ech, Tuppence Middleton, Maggie 
Smith, Michelle Dockery

9. 12. v 19:30
Pavarotti
Dokumentární / V. Británie / 114 

min / titulky / FK / 120,-
Režie: R. Howard / Hrají: L. Pava-

rotti

11. 12. v 18:00
Staříci
Drama / ČR, SR / 85 min / dabing 

/ 110,- / 12+
Režie: M. Dušek, O. Provazník/ 

Hrají: Jiří Schmitzer, Ladislav Mrk-
vička, Dušan Kaprálik, Milena Stein-
masslová, Michal Suchánek

12. 12. v 17:30
Přes prsty
Komedie / ČR / 101 min / 120,- / 

12+
Režie: P. Kolečko/ Hrají: Petra 

Hřebíčková, Denisa Nesvačilová, Jiří 
Langmajer, Vojta Dyk, Jakub Prachař, 
Marek Taclík, Igor Chmela

13., 14. 12. a 5. 1. v 17:30, 22. 12. 
v 16:30, 27. 28. 12. v 17:00

Jumanji: Další level
Akční, dobrodružný / USA / 123 

min / dabing/ 120,-
Režie: J. Kasdan / Hrají: Dwayne 

Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Ka-
ren Gillan, Ser’Darius Blain

13. 12. v 19:30, 23. 12. a 4. 1. ve 
20:00

Černé vánoce
Thriller, horor / USA / titulky / 

120,-
Režie: S. Takal/ Hrají: Imogen 

Poots, Aleyse Shannon, Lily Dono-
ghue, Brittany O’Grady

14. 12. v 15:00, 28. 12. v 15:15, 
3. 1. v 15:30

Addamsova rodina
Animovaný / USA / 84 min / da-

bing / 100,-
Režie: Greg Tiernan, Conrad Ver-

non

23. 12. v 15:00, 14. 12. v 15:30
Ovečka Shaun ve filmu: Farma-

geddon
Rodinný, animovaný / V. Británie / 

87 min / dabing / 100,- 
Režie: W. Becher, R. Phelan

14. 12. v 19:30
Ermitáž – síla umění
Dokument / Itálie / 90 min / titul-

ky / FK / 100,- (FK 80,-)
Režie: M. Mally 

16. 12. v 17:30
Pardon, nezastihli jsme vás
Drama / Belgie / 100 min / titulky 

/ 110,- / 12+
Režie: K. Loach/ Hrají: Kris Hi-

tchen, Debbie Honeywood, Rhys 
Stone

16. 12. v 19:30
Earth: Den na zázračné planetě 
Dokument / Velká BrItánie / 

95min / dabing / FK / 100,- 
Režie: R. Dale, L. Fan, P. Weber / 

Dabing: Ivan Trojan

17. 12. v 17:30, 19., 22. 12. a 2. 1. 
v 19:30

Yao
Komedie, drama / Francie / 104 

min / titulky / 110,- / 12+
Režie: P. Godeau / Hrají: Omar Sy, 

Gwendolyn Gourvenec, Lionel Louis 
Basse

17. 12. ve 20:00
Curiosa
Drama, historický / Francie / 107 

min / titulky / 100,- / 12+
Režie: L. Jeunet / Hrají: Niels 

Schneider, Noémie Merlan

18. 12. v 16:45
Bolšoj balet: Louskáček 
Bolšoj balet – záznam / 135min (1 

přestávka) / 250,- (děti, studenti, se-
nioři 200,-)

19., 20., 26., 27. a 29. 12. 
v 16:45, 19. a 20. 12. ve 20:00, 
21. 12. a 2. 1. v 16:30, 21., 29. 
12. a 3. 1. v 19:30, 22. 12. a 5. 1. 
v 17:00

Star Wars: Vzestup Skywalkera
Sci-fi / USA / 155 min / PREMI-

ÉRA /titulky, dabing / 2D 150,- 
(od 26. 12. 130,-; 3D 170,- (od 2. 1. 
150,-)

Režie: J. J. Abrams / Hrají: Daisy Ri-
dley, John Boyega, Kelly Marie Tran, 
Oscar Isaac

21. 12. ve 14:30
Toy Story 4: Příběh hraček 

Rodinný / USA / 100 min / da-
bing / 80,-

Režie: J. Cooley
>>> AKTUÁLNÍ PROGRAM  

SLEDUJTE NA WEBU KINA >>> 
ZMĚNA V PROGRAMU  

VYHRAZENA / www.kinodukla.cz / 
www.facebook.com/KinoDukla

Advent na jihlavské radnici
Koncerty ve velké gotické síni 
začátky koncertu v 18 hodin  

(není-li uvedeno jinak),  
www.jihlava.cz

2. 12. v 18.00
CIMBAL CLLASIC
Tradiční vánoční koncert brněnské 

mezižánrové kapely Kateřiny a Dalibo-
ra Štruncových | vstupné 200 Kč | před-
prodej Turistické informační centrum, 
Masarykovo nám. 2 od 18. 11. 2019 | 
pořadatel: Ing. Milan Kolář

4. 12. v 18.00
MELODIE DĚTEM
Tradiční koncert věnovaný dětem 

ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava. 
Zazní skladby s vánoční tematikou a 
koledy. Host: skupina Raraši složená z 
žáků a učitelů školy | vstupné 100/50 
Kč, předprodej Turistické informační 
centrum, Masarykovo nám. 2 od 18. 
11. 2019 | pořadatel: JSPS Melodie

9. 12. v 18.00
TRIO INFLAGRANTI + DĚTSKÝ 

PĚVECKÝ SBOR ZVONEČEK
Adventní koncert elektronického 

smyčcového tria a jihlavského DPS 
Zvoneček | vstupné 170 Kč | před-
prodej Turistické informační centrum, 
Masarykovo nám. 2 od 12. 11. 2019 | 
pořadatel: statutární město Jihlava

14. 12. v 18.00
NEZMAŘI
Tradiční koncert folkové skupiny 

doplněný o vánoční punč | vstupné 
300 Kč | předprodej na webových 
stránkách, Turistickém informač-
ním centru, Masarykovo nám. 2 a v 
Knihkupectví Jitka, Komenského 16 
| pořadatel: Ing. Milan Kolář

16. 12. v 18.00
PÍSNĚ ZUZANY NAVAROVÉ
v podání Martiny Trchové a Adama 

Kubáta | vstupné 100 Kč | předpro-
dej Turistické informační centrum, 
Masarykovo nám. 2 od 12. 11. 2019 
| pořadatel: statutární město Jihlava

17. 12. v 18.00
GAUDIUM A RADOST
Předvánoční koncert dětských 

pěveckých sborů Základní umělec-
ké školy Jihlava: Gaudia a Rados-
ti a jejich hostů | vstupné 50 Kč | 
předprodej 9. 12. 2019 od 16:00 do 
17:00 hodin v ZUŠ Jihlava | pořada-
tel: ZUŠ Jihlava

18. 12. v 18.00
HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
Adventní koncert věnovaný pa-

mátce Václava Havla | ojedinělé 
seskupení s vysokou uměleckou 
úrovní, širokým žánrovým zábě-
rem, netradičním repertoárem, kte-
rý v počátcích vycházel zejména z 
lidové tradice | vstupné 300 Kč | 
předprodej Turistické informační 
centrum, Masarykovo nám. 2 od 
12. 11. 2019 | pořadatel: statutární 
město Jihlava

20. 12. v 19.30
OPERNÍ VÁNOCE
Vánoční melodie a operní árie v 

podání mladé sopranistky Kristýny 
Fílové, tenoristy Daniela Matouška 
za klavírního doprovodu Lenky Na-
vrátilové | vstupné 250 Kč v před-
prodeji (od 20. 11. 2019 v Knihku-
pectví Jitka) nebo 300 Kč na místě 
| začátek v 19:30 hodin | pořadatel: 
HeavyProduction

22. 12. v 18.00
SPIRITUÁL KVINTET
Vánoční koncert české folkové sku-

piny pod vedením legendy v osobě 
Jiřího Tichoty (od r. 1960) | vstup-
né 250 Kč | předprodej Turistické 
informační centrum, Masarykovo 
nám. 2 od 12. 11. 2019

pořadatel: statutární město Jihlava

Jihlava k Vánocům
aneb adventem k radosti

Statutární město Jihlava Vás zve 
na naše náměstí ke společným zážitkům 

setkávání na Masarykově náměstí
jarmarkování od 1. 12. do 29. 12. 

(od 10 hodin)
sdílení společného místa, klábosení
celodenní bruslení na převeli-

kém adventním věnci od 1. 12. 
2019 do 2. 2. 2020

ŽELEZNÁ neděle 1. prosince
ZPEVNÁ Gospel Limited, Voxtet, 

Melodie, Campanula, zpívající rad-
nice, 16:45 rozsvícení

vánočního stromu a výzdoby v uli-
cích města

BRONZOVÁ neděle 8. prosince
SWINGOVÁ GoodyMoody, The 

Shots, Bee Band
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STŘÍBRNÁ neděle 15. prosince
COUNTRY Kamelot & Roman 

Horký, Dostavník, Pražce

ZLATÁ neděle 22. prosince
ANDELSKÁ Jihlava zpívá se Za-

trestbandem
Každý den adventní doby od 1. 

12. do 22. 12. 2019 vždy od 16 ho-
din je pro Vás připraven na pódiu 
náš Jihlavský adventní kalendář aneb 
program jihlavských dětí, místních 
spolků, muzikantů, pěveckých sbo-
rů, divadelníků, jejich přátel a hlavně 
žáku ZUŠ. 

Od 19 hodin každý večer Zimní ki-
nematograf – podvečerní veleznámé 
filmečky u Neptunovy kašny.

z programu:
čtvrtek 5. 12. malý příběh o tom, 

Kdo to ztratil plášť? a taky Hledání 
spícího havíře

sobota 7. 12. Advent na bruslích s 
Hitrádiem Vysočina (14–16 hodin) 
a hned potom velká taškařice Běž-
kařská odysea

středa 11. 12. Česko zpívá koledy 
(od 18 hodin)

čtvrtek 12. 12. zase Hledání spící-
ho havíře

pátek 13. 12. BOSCH Svařák (od 
14 hodin)

sobota 14. 12. Advent na bruslích 
s Hitrádiem Vysočina podruhé (14–
16 hodin)

čtvrtek 19. 12. opět Hledání spící-
ho havíře

sobotu 21. 12. potřetí Advent na 
bruslích s Hitrádiem Vysočina (14–
16 hodin)

Aktuálně o účinkujících jednot-
livých dnů Jihlavského adventního 
kalendáře na www.jihlava.cz.

Živě z náměstí na webkamere na 
www.jihlava.cz.

Koncerty

11. 12. v 19.00
GOSPELOVÉ VÁNOCE – Nate 

Brown & One voice
Vstupné 390 Kč, na místě 450 Kč.
Předprodej: Inzerce Jihlavských listů, 

Fritzova 34, Vinotéka Song, Palackého 
30, Knihkupectví Jitka, Komenského 
16, Vodní ráj, Romana Havelky 5a.

Kostel sv. Ignáce

16. 12. v 17.00
VÁNOČNÍ KONCERT DPS 

ZVONEČEK JIHLAVA
Anna Baueršímová a Eva Klemen-

tová, klavírní doprovod Zvoneček I 
a II Dětský pěvecký sbor Zvoneček 
Jihlava Jana Jiráková, sbormistr

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4.
17. 12. 
VÁNOČNÍ KONCERT FOER-

STER JIHLAVA
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4.

přednášky, besedy, semináře 

4. 12. v 17.00
Přednáška na téma BENÁTČA-

NÉ
Vstup 40 Kč
OGV, Masarykovo náměstí 24

4. 12. v 18.00
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠ-

KA - Stopem se psem v Asii – Slá-
vek Král

33 000 km a 5 měsíců dlouhá pro-
cházka se psem po 19 státech Euroa-
sijského kontinentu.

Slávek a fenka Corey vyrazili stopem 
do Japonska. Ve Vladivostoku je ne-
pustili na trajekt, tak skončili ve Střed-

ní Asii. Vznikl z toho příběh, kde nebu-
dete věřit, co všechno se může pokazit.

Cena 120 Kč, www.smsticket.cz/
vstupenky/18243

Kavárna Muzeum (Malovaný sál)

6. 12. v 16.00
Co dělá Jihlavu Jihlavou – ČER-

NÁ HODINKA ADVENTNÍ
Přátelská setkání s městskými 

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

10. 12. v 18.00
Science Café - ŠLECHTA NA 

JIHLAVSKU DO HUSITSKÝCH 
VÁLEK

Přednáší: Mgr. et Mgr. Stanislav 
Vohryzek, Ph.D., z NPÚ, územní od-
borné pracoviště Telč.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 55

11. 12. v 17.00
Přednáška na téma JIHLAVA 

MODERNÍ A SOUČASNÁ
Vstup 40 Kč
OGV, Masarykovo náměstí 24
12. 12. v 17.00
HUDBA SFÉR 
Přednáší Mgr. Jakub Rozehnal, ře-

ditel Hvězdárny a planetária hl. m. 
Prahy.

Muzeum Vysočiny

12. 12. v 18.00
KŘEST KNIHY Tam u šraňků 

bude přístaviště 
Rozhovory s umělci z Českomorav-

ské povýšeniny + kulturní program
OGV, Komenského 10

14. 12. v 15.00
HUDEBNĚ-VÝTVARNÁ DÍL-

NA PRO DĚTI s Markétou Lisou
Nutné přihlášení předem na ogv@

ogv.cz
Vstup 40 Kč
OGV, Komenského 10

18. 12. v 17.00
Přednáška na téma PORTRÉ-

TISTÉ NĚMECKÉ RENESANCE
Vstup 40 Kč
OGV, Masarykovo náměstí 24

19. 12. v 10.00
ODDECHOVÁ KREATIVNÍ 

DÍLNA PRO SENIORY
Vstup 30 Kč
OGV, Masarykovo náměstí 24

21. 12. v 15.00
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI
Nutné přihlášení předem na pitro-

va@ogv.cz.
Vstup 40 Kč.
OGV, Masarykovo náměstí 24

28. 12. v 15.00
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI
Nutné přihlášení předem na pitro-

va@ogv.cz.
Vstup 40 Kč.
OGV, Masarykovo náměstí 24

ostatní akce

3. 12. v 16.30 – 19.00
PĚSTÍRNA 2019
Statutární město Jihlava Vás zve na 

Pěstírnu 2019, která se bude primárně 
věnovat dočasnému využití areálu bý-
valé Modety v Jihlavě. Řeč však přijde 
i na další témata spojená se strategií 
pro kulturu, volný čas a cestovní ruch.  
Pěstírna 2019 se uskuteční od 16.30 
hodin 3. prosince 2019 v gotické síni 
jihlavské radnice (Masarykovo ná-
městí 97/1), a to za účasti členů ve-
dení města.

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

menout staré vánoční zvyky v 16 a 
18 hodin. Pořadatel: statutární měs-
to Jihlava

Parkán u Brány Matky Boží

7. 12. v 10.00 – 19.00
VÁNOCE S ÍV A PRAVÝ VÁ-

NOČNÍ JARMARK  
Dotkněte se magických energií Vá-

noc…
Cyklus přednášek a krásné vánoční 

radůstky, svíčky, keramika, vánoč-
ní dekorace, ručně dělané panen-
ky, šperky, drátkovaná keramika, 
ubrouskové techniky, ručně malova-
né hrnečky, kávička, čaje.. 

(na jarmark bude po celý den vstup 
zdarma) 

Pořádá: Festival Ezoteriky a Zdraví, 
Ív Kejzlarová Ešmírová, www.ezofes-
tival.cz

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 15

8. 12. v 17.30
ZAPALME SVÍČKU
Světový den památky zesnulých 

dětí.
Program: úvodní slovo, hudební 

doprovod Jiří Juránek.
Svíčky budou na místě k dispozici 

zdarma.
Pořadatel: za sdružení Dlouhá ces-

ta – Monika Marešová.
Kostel sv. Jakuba

1. 1. 2020 v 17.30
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ 

OHŇOSTROJ
V podání jihlavského rodáka 

Leo Válka | zdravice primátor-
ky statutárního města Jihlavy Ka-
rolíny Koubové | od 17:00 hodin 
podávají občanům pro zahřátí „sva-
řák“ a čaj zástupci města Jihlava 
dáreček jako překvapení | pořadatel: 
statutární město Jihlava

Masarykovo náměstí

Sport

1. 12. v 15.30
BC VYSOČINA – BC NOVÝ JI-

ČÍN
Basketbalový klub Jihlava: l. liga 

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

E. Rošického 6 v Jihlavě.

2. 12. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC BA-

NÍK SOKOLOV
HC Dukla Jihlava - Chance Liga 

2019/2020
Hraje se na Horáckém zimním sta-

dionu,  Tolstého 23, Jihlava

7. 12. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – SK HO-

RÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 
HC Dukla Jihlava - Chance Liga 

2019/2020
Hraje se na Horáckém zimním sta-

dionu,  Tolstého 23, Jihlava

15. 12. v 15.30
BC VYSOČINA – BK OPAVA B 
Basketbalový klub Jihlava: l. liga 

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

E. Rošického 6 v Jihlavě.

Turistika

1. 1. 2020 v 10.00
HLEDÁME SKORCE VODNÍ-

HO
Tradiční ornitologická vycházka 
Pořádá: Český svaz ochránců pří-

rody ZO 59/11 Jihlava ve spolupráci 
s Pobočkou ČSO na Vysočině

SRAZ v 10 hodin na mostě ve Sta-
rých Horách (restaurace Venuše). 
Dalekohledy s sebou.   Vedou: Ing. 
Jaroslav Kněžíček (tel. 731 888 321), 
Pavel Hobza

Všichni zájemci vítáni !!!
 Změna programu vyhrazena!
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