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úterý 1. a středa 2. prosince 
v 17.30 hodin /R

úterý 1. - neděle 6. prosince 
ve 20 hodin /R
2012
Biblická katastrofa v akčním sci-fi  

thrilleru.

čtvrtek 3. - neděle 6. prosince 
v 17.30 hodin /R
Krvavé pobřeží
Velkofi lm z čínské historie v režii 

Johna Woo.

pondělí 7. a středa 9. prosince 
v 17.30 hodin /E
Ať žijí rytíři!
Režisér Snowboarďáků přichází s 

dobrodružnou komedií.

pondělí 7. a středa 9. prosince 
ve 20 hodin /R
úterý 8. prosince ve 20 hodin /E
Lištičky
Artový snímek o životě au pair dí-

vek. 

čtvrtek 10. - neděle 13. prosince 
v 17.30 hodin /R
čtvrtek 10. - středa 16. prosince 
ve 20 hodin /R
Protektor
Válečné retro, nejlepší český fi lm 

roku 2009.
sobota 12. a neděle 13. prosince 
v 19.30 hodin /E
Halloween II 
Brutální hororový trip rozšlapává 

hlavy diváků.

úterý 15. a středa 16. prosince 
v 17.00 hodin /E
Bratři Bloomovi
V hlavní roli zlodějské komedie 

Rachel Weisz. 

úterý 15. a středa 16. prosince 
v 17.30 hodin /R
Chceš mě, chci tě
Komedie o mužích, ženách a pro-

pasti, která je odděluje. 

pátek 18. - neděle 20. prosince 
v 17.30 hodin /R
Zataženo, občas trakaře 
Animovaný 3D fi lm, ve kterém prší 

ovocná šťáva. 

čtvrtek 17. - neděle 20. prosince 
ve 20 hodin /R
Sin Nombre
Kruté války mexických pouličních 

gangů. 

pondělí 21. - středa 23. prosince 
v 17.30 a ve 20 hodin /R
2Bobule
Česká komedie o lásce a morav-

ských vinicích.

ve čtvrtek 24. prosince 
kino Dukla nepromítá.

 Nejslavnější hokejový klub československé historie 
chystá putovní síň slávy. Dukla Jihlava si od svého vzniku 
v roce 1956 získala řadu fanoušků nejenom v tuzemsku, 
ale i v zahraničí. A právě do několika evropských zemí 
chce vyrazit také s připravovanou putovní výstavou. 

 Ta by měla obsahovat hokejové relikvie ze slavných 
let jihlavského klubu a její součástí bude rovněž televiz-
ní dokument. Poprvé si unikátní projekt prohlédnou zá-

jemci v září roku 2010 v jihlavském Muzeu Vysočiny. 
 „Vytvořili jsme pracovní skupinu, která si vezme celý pro-

jekt na starosti. Dělat na tom bude deset měsíců a jsem pře-
svědčený, že výsledek bude stát za to,“ prohlásil současný 
jednatel HC Dukla Jihlava Bedřich Ščerban. Ten věnuje 
do síně slávy svoji Zlatou hokejku, kterou získal v roce 
1991. 

 (-spo-)  

Dukla Jihlava se pochlubí historií

 Služby města Jihlavy (SMJ) realizovaly v období 
od 14. 10. do 11. 11. první svozy bioodpadů z popel-
nic ve své historii. 

 „U naší společnosti si tuto službu objednala obec Jam-
né, která s využitím fi nancí z fondu Vysočiny zakoupila 
30 speciálních sběrných nádob na bioodpady o objemu 
240 litrů a ty  rozmístila na veřejných prostranstvích ob-
ce,“ řekl tiskový mluvčí SMJ Martin Málek. 

 Společnost SMJ provedla v uvedeném období tři 
svozy biologicky rozložitelných odpadů z těchto ná-
dob a shromážděný bioodpad byl uložen k dalšímu 
zpracování na kompostárně Henčov. „Velmi mile nás 
překvapila čistota získaného materiálu a naprosté mini-
mum nežádoucích příměsí,“ pochvaloval si Málek. 

 Při třech svozech bylo vytříděno celkem 4,08 tuny 
bioodpadu (cca 45 kg na nádobu a svoz), pozitivním 
dopadem na ekologii je fakt, že tento odpad by jinak 
skončil buď na skládce odpadů, nebo v okolí obce. 
Svozy se setkaly s kladným ohlasem občanů obce 
Jamné a budou realizovány i v roce 2010.               -lm- 

SMJ svážely bioodpad z Jamného

SMJ POPRVÉ v historii společnosti provedly svoz bioodpadu z 
Jamného a překvapující byla čistota sváženého materiálu.                                           

Foto: archiv SMJ 

 V listopadu se strážníkům podařilo 
zadržet tři skupiny osob podezřelých 
ze sprejerství. V ulici Srázná ke své 
činnosti použili černou fi xu, stejný 
nástroj využívali i pachatelé k poma-
lování obchodu na Havlíčkově ulici. 
Spreje stříkali pachatelé nápisu na 
ulici U Cihelny. Zadržení jsou dále 

řešeni Policií ČR. 
 „Na Masarykově náměstí byl na zá-

kladě monitorování kamerovým systé-
mem kontrolován podezřele se chovají-
cí řidič vozidla, který rychle přejel přes 
náměstí do jeho spodní části, zde od-
stavil vozidlo na přechodu pro chodce, 
vystoupil z něho a napadl procházející-
ho chodce. Strážníci na místě zjistili, že 
před jízdou požil alkoholický nápoj,“ 
řekl zástupce ředitele městské poli-
cie Stanislav Maštera. 

 U dalšího řidiče bylo zjištěno říze-

ní vozidla bez platného řidičského 
oprávnění. Zjištěny byly tři osoby, po 
kterých bylo vyhlášeno policií pátrá-
ní a byla zadržena skupinka pachate-
lů neoprávněného výlepu plakátů.

 Městská policie se podílela na za-
jištění  bezpečnosti  při pořádání 
tradičního příjezdu  Martina na bí-
lém koni do Jihlavy, dále byl zajišťo-
ván lampionový průvod pořádaný u 
příležitosti  20. výročí  17. listopadu 
1989.                                                        

Opilec řídil přes 
náměstí a rval se

-lm-

ZAZIMOVÁNO JAK PŘED LETY. Kašna na Masarykově náměstí je opět zazimována, jako se tomu dělo na začátku mi-
nulého století. Pracovníci Služeb města Jihlavy ji opatřili bedněním po předchozím zazimování. Tak ji popřejme klidný zim-
ní spánek.                                                                                                                                                                Foto: Lubomír Maštera


