
STRANA     24 Aktuality NJR - LISTOPAD  2011

Vedení města zahajuje vánoční oslavy již v listo-
padu. Níže přinášíme program.

27. 11. 
1. adventní neděle
ROZSVÍCENÍ velkého vánočního stromu 
a vánoční výzdoby města 
15.30 – Bobodivadlo Jihlava – soutěže, 
povídání, písničky, básničky – zábavný program 
pro děti.
Vyhlášení podmínek soutěže o nejkrásnější 
vánoční stromeček. 
16.15 – Naďa Urbánková
16.45 – rozsvícení vánočního stromu a výzdoby 
města.
Proslov – primátor města Jihlavy.
16.50 – Karel Gott  Revival.
Koše s otevřeným ohněm, stánky 
s občerstvením.
Masarykovo náměstí

28. 11. 
Vánoční stromečky – jak je zdobí zajímavé osobnosti

17.00 – slavnostní zahájení – Jaroslav Vymazal 
a Miroslava Němcová
Zdobení vánočních stromečků dle zvyklostí 
– 5 žen
Koncert žáků ZUŠ
18.00 – KrisKrosKvintet – pěvecký soubor 
bývalých sólistů sboru Bambini di Praga. 
18.45 – vánoční pohoštění (cukroví, punč, káva, 
čaj)
velká gotická síň radnice

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR Miroslava Němcová představí opět ve vel-
ké gotické síni jihlavské radnice svůj projekt, při 
němž zajímavé osobnosti (5 dam) zdobí vánoční 
stromečky dle zvyklostí. 

Celou akci zahájí 28. 11. 2011 v 17 hodin Mi-
roslava Němcová s primátorem města Jaroslavem 
Vymazalem. Publiku se představí žáci Základní 
umělecké školy Jihlava. Během koncertu bude v 
letošním roce zdobit vedle Miroslavy Němcové 
své stromečky i manželka 1. náměstka primáto-

ra JUDr. Alena Chloupková, ředitelka Základní 
umělecké školy Mgr. Dana Fučíková, manželka 
ředitele Moravských kováren, a.s., Jihlava Lenka 
Pen a manželka obchodního ředitele Pivovaru 
Jihlava, a.s., Radka Šimůnková.

Poté budou nazdobené stromečky samotný-
mi zdobitelkami představeny a bude následovat 
koncert souboru KrisKrosKvintet.

Vokální skupina 5 mladých zpěváků, která v ro-
ce 2009 získala první místo na soutěži duchov-
ní hudby Canti veris Praga a o rok později  prv-
ní místo a cenu Grand Prix na soutěži populární 
hudby Prague Voices 2010.  

Repertoár vokálního souboru KrisKrosKvintet 
zdobí jak hudba klasická a chrámová, tak i sou-
dobé skladby včetně hudby populární a v nepo-
slední řadě i úpravy lidových písní. 

Pravidelně koncertují v Obecním domě v Pra-
ze, spoluúčinkují v Českém rozhlase i České te-
levizi, v roce 2009 natočili své první CD. Od své-
ho vzniku (2007) účinkoval KrisKrosKvintet na 
více než 250 vystoupeních v ČR i Evropě.

 -lm-

Oslavy Vánoc začínají v listopadu

Služby města Jihlavy zavedly pro Vodní ráj – jeho krytou část - nový ceník.
Výška postavy je posunuta ze stávajících 130 cm na 140 cm.  
Vstup pro děti do 3 let zdarma. 

Vstupné je rozděleno na dvě části:
1/ časové vstupné pro jednorázové zákazníky
nad 140 cm 1 hodina  -   80,-Kč    doplatek 1,50,-Kč/min.
                2 hodiny - 140,-Kč    doplatek 1,50,-Kč/min.
                3 hodiny - 190,-Kč    doplatek 1,50,-Kč/min.
do  140 cm      1 hodina   -  50,-Kč    doplatek       1,-Kč/min.
                2 hodiny   -  80,-Kč    doplatek       1,-Kč/min.
                3 hodiny   -  90,-Kč    doplatek       1,-Kč/min.
ZTP - 50,-Kč/hod.                  doplatek       1,-Kč/min.

Ceník Vodního ráje – krytá část od 1. 10. 
Skupina nad 140 cm (min. 10 osob) - 2 hodiny - 120,-Kč/os.    
celodenní vstupné - 250,-Kč za stejných podmínek

Rodinné vstupné  1 hodina - 220,-Kč   doplatek   3,-Kč/min.
                 2 hodiny - 380,-Kč   doplatek   3,-Kč/min.
                 3 hodiny - 470,-Kč   doplatek   3,-Kč/min.
2/ abonentní vstupné (pro opakované návštěvy)
Abonentem se zákazník stane po pořízení elektronického čipu na zálohu 

200,- Kč
- první vklad minimálně - 300,-Kč 
nad 140 cm - 1 hodina - 75,-Kč  další pobyt doplatek 1,-Kč/min.  
do 140 cm – 1 hodina - 45,-Kč další pobyt doplatek 0,50,-Kč/min.  -lm-

Do poloviny listopadu  hostí 
Městská knihovna Jihlava výsta-
vu obrazů skupiny zahraničních 
umělců. Jedná se o výtvarné umění 
převážně čínských umělců, z nichž 
někteří se musejí skrývat v ilegalitě 
anebo žít v zahraničí.

„Tito výtvarníci, kteří studovali na 
renomovaných univerzitách, jsou li-
dé, kteří praktikují starobylou čín-
skou metodu kultivace, nazývanou 
Falun Gong nebo také Falun Dafa. 
Metoda je postavena na uplatňování 
principů Pravdivosti, Soucitu a Sná-
šenlivosti (Tolerance) v běžném den-
ním životě a její součástí je též jemné 
qi-kungové cvičení. V zemi svého pů-
vodu, v Číně, jsou však stoupenci té-
to praxe krutě pronásledováni. Dnes 
můžeme téměř s jistotou říci, že toto 
pronásledování patří k nejrozsáhlej-
ším v dějinách a v dnešní době vů-
bec,“ vysvětlila Zdenka Danková, 
spoluautorka výstavy.

Již od počátku věků lidé zkouma-
li hlubiny a záhady života a toužili 
pochopit, jaké místo zaujímá člo-
věk v přírodě a za jakých podmí-

Výstava obrazů „Neochvějná 
statečnost“ v městské knihovně

nek zde existuje. Asi nikde nebylo 
na tyto otázky nahlíženo s takovou 
vážností jako v čínské tradiční kul-
tuře, která vnímala člověka jako 

nedílnou součást přírody. 
Tato kultura vzhlížela k velkému 

dílu bohů, dobrotivé povaze Země 
a harmonii mezi lidmi - v jejich dy-

namické rovnováze hledal moudrý 
člověk soulad s vesmírem. Shrnu-
ta do tří zákonů, povaha vesmíru 
je: pravdivost, soucit, snášenlivost. 
Tyto zákony jsou zdrojem všeho 
dobrého, jsou středem všeho, čeho 
si lidstvo váží, ať už jsou to morální 
hodnoty, svoboda či mír. Překraču-
jí všechna místa a časy, náboženské 
i politické kultury, jsou věčným a 
všudypřítomným smyslem života.

Díla, která se účastní této výstavy, 
byla vytvořena skupinou různoro-
dých, úspěšných umělců. Jejich ob-
razy vyjadřují krásu a hloubku výše 
zmíněných principů a také krutosti 
pronásledování. 

„Vystavením těchto výtvarných děl 
se městská knihovna podílí na zveřej-
nění pravdy o pronásledování lidí a 
pošlapávání lidských práv, které za-
tím čínský režim popírá. 

Více lidí pozná skutečnosti, vůči 
kterým nelze mlčet a kterým nelze 
jen tak nečinně přihlížet. Návštěvníci 
výstavy pak mohou pomoci podepsá-
ním petice či jiným apelem,“ doplni-
la Danková. -lm-

VÝSTAVA čínských umělců slouží k protestu za pronásledování vyznavačů meto-
dy kultivace, nazývané Falun Gong.  Foto: Lubomír Maštera


