
František 
Zelníček

Předsedkyně PS PČR 
M. Němcová a primátor zvou 

na benefi ční projekci fi lmu 
Nickyho rodina 

v Jihlavě v kině Dukla 
- 14. listopadu v 17.30 hodin. 

Vstup je zdarma.

Vedení města zve na 
Den otevřených dveří 

v novém Centru environmentální 
výchovy PodpoVRCH v jihlavské 
zoo dne 11. listopadu od 12.00.

Více uvnitř novin.

Vánoční oslavy začínají v listopadu!
Vedení města zve na 
zahájení vánočních oslav 
na Masarykovo náměstí 
27. listopadu od 15.30. 

Více o programu uvnitř novin. 

Vedení města zve na 
Oslavy sv. Martina

dne 11. listopadu od 17.00.
Svatý Martin vyjede 

od Brány Matky Boží.

Informace webu
města nejpřesnější
Město stále inzeruje prodej bytů 

nebo pronájmy. Jak máme postupo-
vat v případě zájmu a kde se dozví-
me informace – na to jsme se zeptali 
náměstka primátora Františka Zel-
níčka.

Kde nejsnadněji získáme infor-
mace?

Nejjednodušší způsob je podívat 
se na web města. Zde je zveřejněn 
schválený mechanismus hospoda-
ření s byty ve vlastnictví města. Zde 
najdete veškeré obecné i konkrétní 
podmínky o postupu žadatele. A ta-
ké se na webu města zveřejňuje zá-
měr na prodej či pronájem bytových 
jednotek i nebytových prostor.

Tedy například jak je to s proná-
jmy bytů ve vlastnictví města?

Město postupuje tzv. obálkovou 
metodou.  (Pokračování na str. 3)

Jihlava intenzivně pracuje 
na zvýšení kapacit v mateř-
ských školách. Jen ve školním 
roce 2011/2012 město vytvo-
ří 175 míst. 

Několik týdnů je otevřena jedna 
nová třída mateřinky pro 25 dětí v 
budově ZŠ Kollárova, radnice zvý-
šila z padesáti na sto míst kapacitu 
mateřinky v Antonínově Dole, kte-
rá bude dětem sloužit od prvního 
listopadu. 

Dalších pět desítek dětí začne 
ještě během listopadu chodit do 
mateřinky zřízené ve volných pro-
storách domova mládeže Na Stou-
pách. Do třetice padesát míst při-
bude v jarních měsících roku 2012 
v rozšířené mateřince na Jarní uli-
ci. 

Radnice navyšováním míst zod-
povědně reaguje na vysoké poža-

davky umístění dětí v předškolním 
zařízení. Za tento školní rok Jihla-
va investuje do navýšení kapacit na 
40 milionů korun. 

„Opustili jsme původní záměr bu-
dovat školky na zelené louce. Jako 
vhodnější se ukázalo opravovat a 
rozšiřovat stávající zařízení. Dříve 
nebo později by rekonstrukce stejně 
potřebovala, navíc disponují záze-
mím a zkušeným personálem, kte-
rý nemusíme nově hledat,“ přiblížil 
postupy radnice primátor Jaroslav 
Vymazal. 

Letošním navýšením ale zámě-
ry města nekončí, protože ani 
velmi solidních 175 nových míst 
poptávku neuspokojí. Už listopa-
dové zastupitelstvo bude schvalo-
vat rozšíření mateřinky v Resslově 
ulici, která by měla být s novými 
padesáti místy připravena k první-
mu dni školního roku 2012-2013. 

„V příštím školním roce chceme při-
pravit celou stovku nových míst ná-
stavbou budovy základní školy Nad 
Plovárnou. Věřím, že zastupitelé 
potřebnost těchto investic pochopí 
a podpoří je při hlasování o rozpoč-
tu,“ uvedl náměstek primátora pro 
oblast školství Rudolf Chloupek. 
Součet nákladů na obě akce je to-
tiž asi pětašedesát milionů korun. 
„V záloze je ještě vytvoření 70 míst v 
Heleníně,“ dodal náměstek Rudolf 
Chloupek. 

„Máme informace o záměrech ně-
kterých firem a organizací zřídit 
podnikové školky. To by řešení situa-
ce s nedostatkem míst v mateřinkách 
také pomohlo. Bohužel zbytečně ná-
ročná legislativa mnohé instituce od 
zřízení vlastních školek odrazuje. 
Přesto doufáme, že se povede firem-
ní školky otevřít,“ doplnil primátor 
Jaroslav Vymazal. -lm-

Jihlava navyšuje kapacity MŠ

DĚTEM JE HEJ a hlavně jejich rodičům. Mateřská škola v Antonínově Dole rozšířila svoji kapacitu o padesát míst. V pon-
dělí 24. října byla slavnostně otevřena za přítomnosti vedení města, které na rekonstrukci uvolnilo 10 milionů korun.  
 Foto: Lubomír Maštera
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

126
60

186
32
28
60

126
-

38
9

194
Město Jihlava má k 30. 9. 2011 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49.840 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci září 2011

Pětadvacet dětí přišlo začátkem 
října do nově zřízené třídy mateřské 
školy v Kollárově ulici. 

Jihlava třídu „Broučků“ zřídila ve 
volných prostorách základní školy, 
má ale svůj samostatný vchod a záze-
mí. O děti tu pečují tři pracovnice - 
dvě učitelky a školnice, která se stará 
i o výdej stravy přivážené z kuchyně 
při MŠ v Riegrově ulici.  

„Většina dětí je tříletých, máme zde 
i několik dětí předškolního věku. Pro 
pobyt dětí venku je možné využít spor-
toviště školy, ve které třída sídlí, a také 
zahradu mateřské školy na Riegrově 
ulici,“ doplnila ředitelka školky Jar-
mila Bučková. 

Celkové náklady na zřízení třídy 
mateřské školy včetně projektu a vy-
bavení jsou 1,6 milionu korun. 

 -lm-

Nová MŠ Kollárova

Týdeník Ekonom vyhlásil 
výsledky soutěže Město pro 
byznys. 

Jihlava obstála skvěle, v porovnání s 
dalšími 14 městy v Kraji Vysočina je na 
druhém místě. První místo z loňského 
roku si vyměnila s Humpolcem. 

Z hodnocení vyplývá, že Jihlava 
uspěla díky kvalitní veřejné správě a 
dobrému podnikatelskému prostředí. 
Třetí místo v soutěži patří Pelhřimovu. 

Ceny Město pro byznys se předá-
valy v sídle Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, za Jihlavu cenu přebíral 
primátor Jaroslav Vymazal, vyhlášení 
se zúčastnil také náměstek primátora 
Rudolf Chloupek a tajemník úřadu 

Lubomír Dohnal. 
„Nezávislý pohled na činnost města je 

užitečný a umístění na druhé příčce je vel-
mi dobré, ale také inspirativní pro zlep-
šování. Hodnocení jednotlivých kritérií 
prostudujeme, co bude v silách města, to 
zlepšíme. Některé hodnocené skutečnosti 
ale změnit nemůžeme,“ uvedl primátor 
Jaroslav Vymazal v reakci například na 
kritiku přebujelé byrokracie, jejíž roz-
sah města nemohou ovlivnit. 

Jihlava obdržela ještě jednu cenu, a 
to speciální ocenění za přístup veřej-
né správy, kterou udělil partner sou-
těže, společnost Eurovia. Cenu předal 
do rukou primátora ředitel brněn-
ského závodu fi rmy Martin Řehořek.
 -lm-

Město pro byznys – Jihlava mezi 
nejlepšími v Kraji Vysočina

PRIMÁTOR Jaroslav Vymazal (vlevo) převzal ocenění Jihlavy v soutěži Město 
pro byznys. Foto: archiv NJR

Investice do příměstských částí
Jihlava také zřizuje Fond pro podporu aktivit ve stanovených oblastech 

města. Fond využívají osadní výbory podle svého rozhodnutí k financo-
vání údržby a rozvoje občanské vybavenosti, na podporu společenského 
života, na udržování a obnovu tradic v částech města. V roce 2011 je na 
účtu téměř 4,5 milionu korun, místní části za letošní rok asi 610 tisíc ko-
run.

Místní části Jihlavy: Antonínův Důl – Červený Kříž, Helenín, Henčov, 
Heroltice, Hosov, Hruškové Dvory, Kosov, Pávov, Pístov, Popice, Sasov, Staré 
Hory, Vysoká a Zborná.  -lm-

Chvála hudbě – nová výstava v 
Domě GM. Město Jihlava a Státní 
okresní archiv Jihlava připravily dal-
ší výstavu v Domě Gustava Mahlera 
ve Znojemské ulici. 

Výstava Chvála hudbě nese podti-
tul Hudební tradice Jihlavy 19. sto-
letí, k vidění je do 26. listopadu 
2011.

Na panelech jsou použity archivá-
lie, tisky a fotografi e z fondů a sbírek 
Státního okresního archivu Jihlava, 
historické fotografi e a reprodukce 
výtvarných děl poskytlo Muzeum 
Vysočiny Jihlava a reprodukci kres-
by Gustava Kruma Oblastní galerie 
Vysočiny v Jihlavě.  -lm-

Prior zmizí. Jihlavský PRIOR zmizí 
na týden z jihlavského náměstí. Ce-
lá budova bude zahalena do bílých 
ochranných sítí do úterního večera. 
Jde o akci v rámci 15. Mezinárodní-
ho festivalu dokumentárních fi lmů.
 -lm- 

Město pravidelně investuje do městských částí, na jiném místě uvádíme dvě 
dokončené investiční akce v Herolticích a Kosově. Další akce jsou v chodu a 
nebo se připravují.

V tabulkách přinášíme přehled větších investic a oprav. 
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Nové turistické značení je nyní umístěno v cen-
tru města Jihlavy. Na šestnácti místech jsou na 
sloupcích výrazné červené smaltované tabulky 
ukazující směr k významným cílům, jako je napří-
klad populární jihlavské podzemí, zoologická za-
hrada, pošta nebo nádraží. 

„Původní značení už bylo značně poškozené a ne-
vyhovující, nekompletní, nyní je doplněno o nové cíle. 
Do budoucna bychom značení chtěli rozšířit i do míst, 
kde se pohybuje větší množství lidí – nádraží, nemoc-
nice či fr ekventované ulice,“ uvedl primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal. Celkové náklady na výrobu a 
umístění značení jsou necelých 500 tisíc korun.
 -lm-

V centru města nové značení

V JIHLAVSKÉM centru se nyní můžete lépe orientovat pomocí no-
vého turistického značení. Foto: archiv MMJ

Jihlava proti nudě

(Dokončení ze str. 1)
Do určité doby mohou zájemci o 

pronájem uvést svoji představu o výši 
nájmu. Poté je nájemné vyhodnoceno 
komisí a byt je přidělen zájemci, který 
uvedl nejvyšší částku. Byt se přidělí na 
dobu jednoho roku, a pokud s nájem-
cem nejsou problémy např. s neplace-
ním nájemného, je mu byt pronajmut 
na dobu neurčitou.

Kdo je z takového postupu vylou-
čen?

Jsou to ti uchazeči, kteří  městu dlu-
ží, a to i drobné částky např. za odvoz 
odpadků. Takový uchazeč může být 
připuštěn až po uhrazení dluhu.

Jak se bráníte tomu, aby se nedo-
mluvilo několik zájemců a nesložili 
se na nejvyšší částku?

Tomu bohužel nelze zabránit. Může-
me v takovém bytě dělat kontroly, ale 
prokazovat někomu, že v bytě trvale 
bydlí, bývá obvykle složité. Legislativa 
je už taková.

Pokud bydlím ve městském bytě a 
mám zájem si ho koupit – jak mám 
postupovat?

Musí se podat žádost a měla by být 
splněna podmínka, že zájem odkoupit 
byty má více než 60 % nájemců. Pak 
komise posoudí žádosti, a pokud jsou 
splněny podmínky, tak se udělá pro-
hlášení vlastníka nemovitosti, který 
nemovitost rozdělí na jednotlivé byty, 
a ty se zapíší do katastru nemovitostí. 
Pak je možné byt koupit.

Lze koupit městský byt jiným způ-
sobem?

Jsou bytové jednotky, kde již priva-
tizace proběhla, a pak lze koupit jed-
notlivý byt. Město tyto byty nabízí 
formou dražby do prodeje. Zde je sta-
novena minimální kupní cena a vydra-
žitele schvaluje zastupitelstvo města.

V případě, že je nulový zájem o 
byt, jak se postupuje?

Toto posoudí majetková komise 
města a navrhne snížení původní ceny 
bytu. A to může být docela zajímavé, 
protože může dojít ke snížení o desít-
ky procent. Důvodem bývá ta skuteč-
nost, že například je byt v neatraktivní 
lokalitě nebo jsou přítomni problémo-
ví sousedé apod. -lm-

Informace webu...

80. výročí založení 
ZŠ T.G.M.

Základní škola T.G.M. oslaví 80 let 
svého založení. Pro veřejnost je při-
praven den otevřených dveří a další 
program.

Akce k 80. výročí založení školy:
- Školní kalendář pro rok 2012
- Výstava žákovských prací na téma 

„Svět očima žáků ZŠ T. G. Masary-
ka“ v Divadle Na Kopečku od 1. 11. 
do 31. 12. 2011

- 16. listopad: 10–16 hodin – Den 
otevřených dveří

- Relace do školního rozhlasu
- Komentované prohlídky školy
- 14.00 hodin – ofi ciální pozvaní 

hosté
Odpolední program 24. listopadu:
Ukončení oslav – celoškolní shro-

máždění v Domě kultury – multime-
diální program – Když najdeš přítele, 
najdeš poklad.  -lm-

Pět desítek členů spolku Jihlavský 
havířský průvod se zúčastnilo už 15. 
setkání hornických měst a obcí Čes-
ké republiky v Chodově. Především 
havířci, děti v kostýmech hornických 
profesí z dob stříbrného dolování v 
Jihlavě, si získali stovky diváků, kteří 
jihlavským spontánně mávali a zdra-
vili je. Pořadatelé akce si malé havíř-
ky dokonce vyžádali na pódium při 
ofi ciálním setkání na náměstí. 

„Aktivity spolku jsou nejen udržová-
ním tradice a zábavou pro členy sdru-
žení, ale také skvělou propagací města 
Jihlavy,“ řekl náměstek primátora 
Rudolf Chloupek, který v Chodově 
zastupoval jihlavskou radnici. Také 
delegace z radnice se převlékla do 
kostýmů havířů a konšelů a během 
průvodu rozdávala především při-
hlížejícím dětem sladkosti a drobné 
dárky z Jihlavy. -lm-

Havířci si získali Chodov

JIHLAVŠTÍ havířci reprezentovali Jihlavu na setkání hornických měst v Chodo-
vě. Foto: archiv MMJ

Nickyho rodina v kině Dukla
Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava 

Němcová a primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal 
zvou na benefi ční projekci fi lmu Nickyho rodi-
na v Jihlavě v kině Dukla – 14. listopadu v 17.30 
hodin. 

Vstup je zdarma. Hlavním partnerem promítání je Ob-
lastní charita Jihlava – návštěvníci kina zde budou moci 
přispět do veřejné sbírky na podporu programu Charitní 
ošetřovatelské služby.

Sérii dobročinného promítání fi lmu režiséra Mate-
je Mináče s názvem Nickyho rodina iniciovala už v ně-
kolika městech nejen na Vysočině právě předsedkyně 
Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. „Příběh Ni-
cholase Wintona, který z válečného Československa odvezl 
a zachránil 669 dětí, silně promlouvá i k dnešním genera-
cím. Myslím si, že po zhlédnutí tohoto fi lmu si nejen mla-
dí lidé velmi jasně uvědomí, co to znamená rasismus, holo-
caust, nacismus,“ vysvětluje svůj vztah k fi lmu Miroslava 
Němcová a dodává: „Čin sira Wintona by měl motivovat k 
tomu, aby se lidé nejen aktivně zajímali o problematiku xe-

nofobie či antisemitismu, ale aby si více všímali svého okolí, 
přemýšleli o dobrovolnictví a zapojili se do různých charita-
tivních aktivit.“ 

„Neznalost vede k neštěstí. Naděje je především v mladých 
lidech, kteří musí vědět, co se za války dělo a co se nesmí 
nikdy opakovat. Před tématy holocaustu či rasismu nelze 
uhýbat pohledem, vzpomeňme si na nedávné aktivity ultra-
pravice v našem městě,“ podporuje myšlenku promítání 
primátor Jaroslav Vymazal.  

Na podnět předsedkyně Sněmovny ministerstvo škol-
ství pro školní rok 2011/2012 vydalo doporučení uči-
telům dějepisu tento celovečerní dokument s hranými 
rekonstrukcemi příběhů zachráněných dětí zařadit do 
výuky. V Jihlavě proto proběhne několik projekcí také 
pro základní a střední školy v dopoledních hodinách. 

Souvislost promítání s charitativními projekty připo-
menou iniciátoři i v Jihlavě. Projekce Nickyho rodiny v 
kině Dukla umožní veřejnosti na místě přispět prostřed-
nictvím sbírkové kasičky Oblastní charity Jihlava na kon-
krétní projekt nákupu vanových zvedáků, které pomáhají 
v domácnostech při péči o imobilní osoby. (-lm, tz-)

Agentura CzechTourism vyhlásila výsledky třetí-
ho ročníku soutěže Ceny Kudy z nudy 2011. Jih-
lava má v regionální desítce čtyři účasti. Na třetím 
místě je cyklostezka z Jihlavy do Rakouska, na je-
jíž realizaci má město významný podíl. Na čtvr-
tém a šestém místě jsou soukromé projekty lano-
vého centra v areálu ZOO Jihlava a mini-pivovaru 
v objektu radnice, desítku uzavírá Dům Gustava 
Mahlera. Více na www.kudyznudy.cz
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Letos se do povědomí veřejnosti 
zapsalo několik akcí, které se setka-
ly s ohlasem veřejnosti. Za nimi sto-
jí odbor životního prostředí magis-
trátu, v jehož čele je ing. Katarína 
Ruschková. Zeptali jsme se jí proto, 
jak akce hodnotí a co připravuje pro 
příští rok.  

Ve městě proběhlo několik ak-
cí, které by bylo dobré zhodnotit, 
protože vyvolaly ohlasy veřejnos-
ti, např. Stromolezení, Lipová ra-
tolest apod. 

Ve městě se pořád něco děje a 
jsem moc ráda, že si lidé dění okolo 
sebe všímají. Zmínil jste akce něko-
lika druhů, které náš odbor pořádal 
nebo spolupořádal. 

Každá byla trochu jiná, měla jiná 
východiska i jiné cíle, ale u všech 
jsme se snažili, aby vedly ke zlepše-
ní prostředí v Jihlavě, k její pozitivní 
propagaci navenek a třeba trochu i 
k poučení a pobavení obyvatel a ná-
vštěvníků Jihlavy.

Katarína Ruschková: Akce pro 
veřejnost přináší poznání i zábavu

O soutěži Lipová ratolest před 
gymnáziem a průmyslovkou se psa-
lo už dost a jen doplním, že na naše 
loňské pořadatelství mnozí účastní-
ci i návštěvníci vzpomínají s uzná-
ním a rádi se sem vracejí. To mne 
moc těší. Velikou radost mám i z to-
ho, že je prostor živě využíván stu-
denty i návštěvníky Jihlavy, dnes už 
žije svým životem, není jen plochou 
na koukání, ale prostorem pro život. 

Letos - 21. srpna jsme ve Smetano-
vých sadech společně se Společnos-
tí pro zahradní a krajinářskou tvor-
bu pořádali 11. mistrovství ČR ve 
stromolezení. 

Počasí nám přálo, takže tuto divác-
ky velmi atraktivní soutěž navštívilo 
za celý den asi 700 lidí. Doprovodný 
program přilákal rovněž řadu diváků 
jak na Stromojízdu po zajímavých 
stromech a parcích v Jihlavě, tak i na 
večerní koncert na Heulose, kde se 
vyhlašovaly výsledky. 

VEDOUCÍ odboru životního prostředí magistrátu města Katarína Ruschková.
 Foto: archiv OŽP

LIPOVÁ RATOLEST

STROM PRO ŽIVOT

STROMOLEZENÍ

Na mistrovství navázala ve dnech 
22. – 23. 8. arboristická konference 
„Strom pro život – život pro strom“, 
které se účastnili nejen odborníci z 
celé republiky, ale i ze zahraničí. 

Je to náročné, uspořádat tako-
vou velkou akci?

Musím přiznat, že pro nás pořá-
dání takovýchto akcí je vždy docela 
náročné, ale když pak ze všech stran 
posloucháte pochvaly a díky, je to 
nejkrásnější odměna. 

Myslím, že právě tyto akce jsou 

pro propagaci Jihlavy velmi důleži-
té, protože přivedou do Jihlavy řadu 
návštěvníků, kteří, když se jim tady 
líbí, se sem pak rádi vracejí. 

Pro nás bylo zase stromolezení 
důležité proto, že jsme měli mož-
nost veřejnosti přiblížit, jak se touto 
technikou ošetřují stromy v zastavě-
ném území. 

Právě letos jsme totiž zahájili tří-
letý projekt „Revitalizace městské 
zeleně v Jihlavě“, v jehož rámci bude 
stromolezecky ošetřeno cca 4.000 
stromů v Jihlavě, takže když budou 
lidé stromolezce vídat v korunách, 
už budou vědět, jaký to má smysl. 

Projekt už byl zahájen v létě letoš-
ního roku, zatím byly ošetřeny Sme-
tanovy sady, Keťásek, ulice Gorkého 
a některé další, zahrady některých 
škol a školek, nyní stromolezci pra-
cují na Štefánikově náměstí… 

Takto budou pokračovat po vybra-
ných nejcennějších a nejfrekvento-
vanějších plochách zeleně v Jihlavě, 
v uličních stromořadích, školách, 
školkách. V rámci tohoto projektu 
by měly být vybrané stromy ošetře-
ny do konce roku 2013. 

My ale samozřejmě budeme v péči 
o ně pokračovat i po skončení toho-
to projektu, protože péče o stromy, 
zeleň ve městě, ale i mimo něj je 
práce nikdy nekončící. A to je vlast-
ně dobře. Právě v tom je krása živo-
ta, že vždy, když něco končí, něco 
nového začne… 

S Oblastní charitou Jihlava jste se 
pustili i do akce na úklid města…

Velmi si cením i třetí akce, kterou 
pořádala Nadace W. Toronta a na 
které jsme se mohli svým malým 
dílem spolupodílet společně s Ob-
lastní charitou Jihlava 3. září, kdy 
zde proběhla akce propagující dob-
rovolnickou práci, v jejímž rámci 
nám dobrovolníci pomohli natřít 
všechny lavičky a odpadkové koše v 
lesoparku Heulos. 

Nevěřila jsem, že se v dnešní době 
ještě najdou desítky lidí, kteří se ve 
svém volném čase a bez nároku na 
odměnu sejdou, aby udělali něco 
pro jiné. Děkuji kolegům z Chari-
ty, že nám umožnili se na této akci 
podílet a děkuji všem, kdo přispěli 
jakkoliv k bezproblémovému a klid-
nému průběhu akce.

 
Hovořilo se při výstavbách su-

permarketů a City Parku o dal-
ších ekologických závazcích - jak 
se je podařilo splnit?

Nevím, jaké konkrétní ekologické 
závazky máte na mysli, z našeho po-
hledu se jedná ve většině případů o 
náhradní výsadby za kácené dřeviny 
– tyto věci se řídí standardně záko-
ny a jsou v rámci platné legislativy i 
vymahatelné, takže my ke všem in-
vestorům přistupujeme stejně – dle 
metodiky stanovujeme v rozhod-
nutích fi nanční odvody či náhradní 
výsadby a kontrolujeme plnění pod-
mínek stanovených v rozhodnutích. 

Konkrétně u CPJ šlo o odtrubně-
ní toku Koželužského potoka, které 
proběhlo, a náhradní výsadby tisíců 
keřů a desítek stromů. Tyto jsme sa-

mozřejmě byli převzít, část pozem-
ků v okolí CPJ si následně město 
převzalo do svého majetku a správy, 
takže se o ně nyní staráme my. 

A další supermarkety?
U dalších připravovaných staveb 

supermarketů budou rovněž reali-
zovány nějaké výsadby a další opat-
ření ke zlepšení životního prostředí. 
Jen malou část těchto opatření však 
má v kompetenci náš odbor. 

Právě to je občas těžké nespoko-
jeným lidem z veřejnosti vysvětlit 
– ať se nám to líbí nebo ne, zákony 
této země jasně stanoví, který úřad 
je tím kompetentním k hlídání kon-
krétních problémů. Pak se těžko vy-
světluje, že i když hluk taky zhoršu-
je životní prostředí, náš odbor není 
tím, kdo by s tím mohl cokoliv udě-
lat… Vždy se ale snažíme najít řeše-
ní. 

 
Co se plánuje v příměstských 

zónách - jak se ujala výsadba v 
Heleníně?

Snažíme se – v mezích, které nám 
umožňuje schválený rozpočet – vě-
novat péči i příměstským částem. 
Refl ektujeme požadavky osadních 
výborů, které jsou k nám směřovány 
buď přímo, nebo prostřednictvím 
předsedů osadních výborů. Plánů 
máme hodně, uvidíme, co nám ale 
umožní rozpočet. 

Z toho, co mne však napadá jako 
nejakutnější, plánujeme provést v 
Kosově pěstební probírku  zeleně, 
ve všech příměstských obcích bude-
me kácet dřeviny  určené k pokáce-
ní v 1. stupni naléhavosti dle výstu-
pů inventarizace dřevin a následné 
dosadby. V Heleníně se výsadby 
ujaly dobře, uhynulo pár jehlična-
nů, s jejich výměnou počítáme na 
jaře 2012. 

 
Jak je to se sečenou trávou na 

území města - je nějak využívána?
Posečená tráva je biologicky rozlo-

žitelným odpadem, který by se měl 
likvidovat kompostováním, proto 
i my posečenou trávu odvážíme na 
kompostárnu do Henčova, některé 
plochy jsou udržovány mulčovači 
– to znamená, že posečená tráva zů-
stává na pozemcích. 

 
Které akce plánujete na příští 

rok?
Po každé větší akci, kterou spolu-

pořádáme a která znamená spoustu 
hodin práce navíc a mnoho starostí 
mimo těch, které jsou naší běžnou 
prací každodenní, jako byla Lipová 
ratolest nebo letošní stromolezení, 
jsme všichni tak unavení, že si říká-
me „už nikdy nic“. Ale platí „nikdy 
neříkej nikdy“, takže třeba i na příš-
tí rok něco bude. 

Už teď něco připravujeme, mys-
lím, že to bude pro lidi zajímavé, ale 
zatím si to nechám jako tajemství a 
až to bude jisté, ráda o tom řeknu. 

 -lm-
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 (Stránku připravil –lm-) 

KAPLIČKA V KOSOVĚ JE OPRAVENA. Postupnou rekonstrukcí prošla kap-
lička v Jihlavě – Kosově. Na kapli z roku 1877, zasvěcené Panně Marii, začala 
práce už v roce 2009, odkdy je vyměněný krov a střešní krytina, v roce 2010 se 
pokračovalo odvodněním objektu, letos byla rekonstrukce dokončena. 

OSLAVILA 105. NAROZENINY. Neuvěřitelných 105 let oslavila obyvatelka Do-
mova pro seniory v Jihlavě – Lesnově paní Hedvika Šildbergerová. Za město jí 
blahopřáli náměstek primátora Josef Kodet, předsedkyně Komise Rady města Jih-
lavy pro občanské záležitosti Renata Fehérová a vedoucí odboru sociálních věcí 
Jozef Labuda. 

Paní Hedvika Šildbergerová se narodila v Brně, žila v Přibyslavicích ve Žďár-
ských vrších a v Telči, v domově pro seniory žije už třináct let. Dodnes si ráda po-
chutnává na sladkostech a také bramborách upravených na všechny způsoby. 

FRANCOUZSKÝ VELVYSLANEC NA MAGISTRÁTU. Velvyslanec Francouzské 
republiky v České republice Pierre Lévy navštívil Jihlavu. Na radnici diskutoval 
s primátorem Jaroslavem Vymazalem a náměstkem primátora Josefem Kodetem. 
Francouzského reprezentanta přivedla do Jihlavy partnerská spolupráce Kraje 
Vysočina a regionu Champagne-Ardenne.

HALÍK PŘEDNÁŠEL NA RADNICI. Gotický sál jihlavské radnice se stal záze-
mím pro konferenci osmnáctého ročníku Dnů Josefa Zvěřiny. Zcela zaplněný sál 
naslouchal a diskutoval s trnavským arcibiskupem Róbertem Bezákem, který vy-
stoupil na téma náboženského života a žebříčku hodnot dvacet let po pádu ko-
munistického režimu. Druhá polovina večera patřila profesoru Univerzity Kar-
lovy a knězi Tomáši Halíkovi, který hovořil na téma Evropa mezi křesťanstvím 
a laicismem. 

BESEDA S PRIMÁTOREM. Asi pět desítek rodičů i prarodičů přišlo na besedu s 
primátorem Jaroslavem Vymazalem do kina Dukla. Tématem setkání byly mateř-
ské školky. Zástupci města informovali přítomné o současných kapacitách školek a 
záměrech města v rozšiřování mateřinek v příštím roce. Po úvodní prezentaci ve-
dené náměstkem pro oblast školství Rudolfem Chloupkem následovala beseda. 

MASARYK SE VRÁTIL DO JIHLAVY. Zmenšená replika původní sochy od Jaro-
slava Šlezingera, kterou komunistický režim odstranil v roce 1961, byla vztyčena 
v parku před gymnáziem. Pracovat na ní podle Šlezingerova modelu začal sochař 
Roman Richtermoc, po jeho  smrti ji dokončil Robert Musil. Jihlava je významným 
partnerem navrácení sochy TGM, město na akci přispělo částkou 400 tisíc korun. 
Letos také zastupitelé města vrátili prvnímu prezidentovi čestné občanství, které mu 
komunisté odebrali. Foto: Jiří Varhaník 
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Co je PIAAC?
Mezinárodní výzkum dospělých zjišťuje
dovednosti, s nimiž se setkáváme 
v každodenním životě (čtení, vyhledávání
informací, využívání počítačů).

MOŽNÁ I VÁS OSLOVÍ TAZATEL TOHOTO VÝZKUMU

ZÚČASTNĚTE SE S NÁMI!

září 2011 – březen 2012

mediální partner

www.piaac.cz
www.facebook.com/piaac.cz

Zelená linka PIAAC: 800 800 878

Podporuji tento výzkum!
Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy

Netradiční stavba nového vzdělá-
vacího centra Zoo Jihlava, pro nějž 
se vžívá označení „PodpoVRCH“, 
byla úspěšně dokončena a slavnostní 
otevření je naplánováno na 11. listo-
padu 2011. 

Centrum PodpoVRCH je určeno 
převážně k realizaci výukových pro-
gramů o zvířatech, přírodě i ekologii 
pro děti, žáky i studenty. Zároveň 
bude sloužit  jako místo pro zájmové 
kroužky, semináře, přednášky nebo 
akce pro veřejnost. Jeho netradiční 
vzhled a vnitřní vybavení vytváří ne-
zvyklé inspirativní prostředí. 

Celá stavba, která je umístěna ved-
le hlavního vstupu do zoo, má vzhled 
kopce porostlého trávou, doplněného 
kamennými a dřevěnými palisádami. 
Sestupná spirálovitá chodba, jež vede 
do hlavního přednáškového sálu, je le-
mována vestavěnými akvárii a terárii. 

Uvnitř vznikly dvě netradiční 
učebny - jedna svým interiérem při-
pomíná pirátskou loď a druhá jihoa-

merickou jeskyni. Pro teraristický a 
zoologický kroužek je připraveno zá-
zemí v laboratoři, která umožní chov 
akvarijních ryb, plazů i savců. 

Stavba probíhala od srpna 2010 a 
vyžádala si investici ve výši necelých 
23 milionů korun, dalších 5,5 mili-
onů korun stálo technické vybavení 
interiérů. Drtivou většinu pokryla 
dotace EU.

Slavnostní otevření nového vzdě-
lávacího centra „PodpoVRCH“ se 
uskuteční 11. listopadu 2011 ve 12 
hodin. 

V průběhu celého odpoledne od 
12 do 16 hodin bude probíhat do-
provodný program (prohlídka cent-
ra, netradiční občerstvení, promítání 
fi lmů, hudební vystoupení skupiny 
Draga Banda). 

V 19 hodin se uskuteční koncert 
skupiny Alison v hlavním sále (vstup 
pro registrované zdarma, na místě 50 
Kč, registrovat se je možné na e-mai-
lu vzdelavani@zoojihlava.cz). 

PodpoVRCH v zoo zahajuje činnost
Dny otevřených dveří centra bu-

dou pokračovat také v sobotu 12. lis-
topadu od 11 do 16 hodin, kdy bu-
de pro zájemce z řad veřejnosti opět 
připravena prohlídka centra, promí-
tání fi lmů a nebudou chybět ani hry 
a soutěže pro děti. 

15. a 16. listopadu od 12 do 16 ho-
din se uskuteční speciální prohlídka 
centra pro učitele s ukázkou nabíze-
ných výukových programů, účast je 
nutno potvrdit na tel. 567 573 730 
nebo e-mailu vzdelavani@zoojihla-
va.cz. -lm-

STAVBA - POHLED ZE ZOO

STAVBA 

HLAVNÍ SÁL

JESKYNĚ

PIRÁTSKÁ LOĎ
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Odbor životního prostředí 
magistrátu (OŽP) má v plánu 
příští rok ošetřit na 4 tisíce 
městských stromů.

„Připravujeme řadu akcí. Podle toho, 
jak bude vypadat schválený provoz-
ní rozpočet, budeme vybírat priority,“ 
řekla vedoucí odboru ŽP Katarína 
Ruschková.

Z činností, které jsou naplánovány 
v oblasti péče o zeleň, je třeba zmínit 
zejména pokračování v pěstebních 
probírkách sídlišť, kterým nebyla v 
předchozím období věnována syste-
matická péče - v období vegetačního 
klidu 2011/2012 jsou v plánu násle-
dující lokality: Demlova 1-8, Alšova, 
Kosov, Hamerníkova  - Zborovská, 
U Hřbitova, Na Stoupách, Telečská 
– Skalka. 

„Dále musíme pokračovat v kácení 
dřevin  určených k pokácení v 1. stupni 
naléhavosti dle výstupů inventarizace 
dřevin a pak, samozřejmě, realizovat 
následné dosadby do ploch po provede-
ných probírkách a po ostatních  poká-
cených stromech z výstupů inventari-
zace,“ doplnila Ruschková. 

Z plánovaných akcí půjde o obno-
vu uličního stromořadí  v ulici L. Ja-
náčka (v úseku od ul. 17. listopadu 
po ul. Zborovská), pokračování v 
projektu „Revitalizace městské ze-
leně v Jihlavě“, v jehož rámci bude 
ošetřeno cca 4.000 stromů v Jihlavě. 

OŽP má v kompetenci i odpado-
vé hospodářství a tady je taky plánů 
mnoho. Je naplánována druhá vlna 

dotovaných kompostérů, protože v 
první vlně připravených 500 kom-
postérů už slouží svému účelu a zá-
jem lidí je pořád veliký. 

„Protože řešení bioodpadu považu-
jeme za velmi aktuální problém, při-
pravujeme i vybavení vytipovaných 
zahrádkářských a chatových oblastí 
velkoobjemovými kontejnery, ve zku-
šebních lokalitách umístění stojanů s 
pytlíky na psí exkrementy,“ řekla k té-
to oblasti vedoucí OŽP. 

Protože platí, že výchova nejmladší 
generace je nejlepším prostředkem 
k řešení odpadového hospodářství 
pro budoucnost, plánuje magistrát 
po mateřských školách postupně vy-
bavit i základní školy interiérovými 
koši na třídění odpadu v rámci eko-
logické výchovy, vzdělávání a osvěty. 

„Mnohdy nám totiž právě děti pomá-
hají vychovávat rodiče i prarodiče k to-
mu, aby plnili to, co jim zákon ukládá, 
co ale mnozí z nich z různých důvodů 
dělat nechtějí – třídit odpad,“ vysvětli-
la Ruschková. 

Aby měl OŽP dost prostředků na 
realizaci všeho, co plánuje, musí co 
nejvíc ušetřit na činnostech, které 
dělá. Snaží se proto o optimalizaci 
vykonávaných činností – svoz sepa-
rovaného odpadu je už dnes mno-
hem efektivnější díky systému použí-
vaných čárových kódů, dále by chtěl 
odbor optimalizovat síť kontejnerů 
při mobilních svozech. „Chystáme i 
zavedení svozu košů pomocí čárových 
kódů – i ten bude sloužit k optimaliza-
ci,“ doplnila vedoucí. -lm-

Jihlava ošetří 4.000 stromů

Nevzhledný objekt na návsi v čás-
ti Jihlavy - Herolticích je minulostí. 
Opravenou a rozšířenou budovu, 
která slouží osadnímu výboru, ha-
sičům a všem občanům i při spor-
tovních a menších společenských 
akcích, představili zástupci radnice 
novinářům. Jihlava do objektu in-
vestovala milion korun.

Jihlavská radnice se snaží postup-
ně pokrývat potřeby jednotlivých 
místních částí, kterých má celkem 
čtrnáct. „Heroltice byly poslední 
místní částí Jihlavy, kde zázemí neby-
lo kompletní. Například příprava a 
průběh voleb teď budou jednodušší,“ 
poznamenal k dokončené investici 
primátor Jaroslav Vymazal. 

Akce v Herolticích zahrnovala pří-
stavbu nového vstupu, sociálního 
zařízení, skladu, dále zateplení, vý-
měnu oken a dveří, venkovní úpravy 
objektu, zdravotně technické insta-
lace a přípojky, vybudování jímky, 
elektrorozvodů a instalaci vnitřního 
umělého osvětlení. 

Celková cena akce je 1.057.322 
korun bez DPH, dodavatelem byla 
stavební fi rma Lubomíra Nerada z 
Telče. 

„Máme záměr omezit průjezd těžké 
techniky a kamionů přes Heroltice a 
potom opravit silnice, které jsou zde ve 
velmi špatném stavu. Dokud nákladní 
dopravu nedostaneme na komunikace 
mimo obec, nemělo by smysl do oprav 
investovat,“ doplnil nejbližší záměr 

VÍCEÚČELOVOU budovu pro občany Heroltic zrekonstruovalo město investicí přesahující milion korun. 
 Foto: Lubomír Maštera

pro zkvalitnění života v Herolticích 
primátor Jaroslav Vymazal. 

Podobný objekt jako v Herolticích 
se loni podařilo upravit v Pístově. 
„Do budoucna chceme dořešit zázemí 
ve Zborné, kde třeba právě volby pro-
bíhají v pronajatém prostoru a zbroj-
nice v mnoha ohledech nevyhovuje 
potřebám hasičů,“ dodal tajemník 
magistrátu Jihlavy Lubomír Dohnal.
 -lm-

V Herolticích mají víceúčelové centrum

Pracovníci magistrátu Jihlavy pro-
vedli mimořádnou kontrolu dět-
ských sportovišť zaměřenou pře-
devším na ukotvení fotbalových 
branek. Po nedávné tragické události 
na Lounsku vydal pokyn ke kontrole 
náměstek primátora Petr Pospíchal, 
který dohlíží na činnost odboru 
správy realit. 

„Při prohlídce jsme nezjistili žádnou 
závadu bránící užívání hřišť. Některé 
branky ale budeme muset přes zimní ob-
dobí z hřišť odstranit a provést na nich 
drobnou údržbu,“ uvedl Aleš Zablou-
dil z odboru správy realit (OSR). 

Jihlavská radnice na tragické ne-
hody způsobené pády nezajištěných 

branek reagovala už na konci ro-
ku 2009, kdy nechala zkontrolovat 
všechna sportoviště ve městě. Ná-
sledně pracovníci OSR ukotvili ne-
bo zlikvidovali několik branek, kte-
ré nebyly bezpečné nebo v dobrém 
technickém stavu. 

„Ačkoliv jsme zkontrolovali všechna 
sportoviště, nevylučujeme, že na území 
města nezůstaly zapomenuté branky 
nebo konstrukce, které mohou být ne-
bezpečné. Pokud o nich někdo ví, stále 
platí naše výzva nás o takových mís-
tech informovat, abychom mohli pře-
dejít případným neštěstím,“ doplnil 
ke kontrole náměstek primátora Petr 
Pospíchal.  -lm-

Jihlavská radnice prověřila 
bezpečnost branek

VŠECHNY branky by na území města měly být zajištěny proti případnému pádu 
a zranění sportovců. Foto: archiv MMJ

ODBOR ŽIVOTNÍHO prostředí magistrátu pečuje o městskou zeleň.
 Ilustrační foto: archiv JL.
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Jedno místo usnadní start podnikání
Již druhým rokem funguje na obecním živnostenském úřadu tzv. Jednotné 

kontaktní místo, které je zřízeno jako jediné v Kraji Vysočina.
Účelem jednotného kontaktního místa je především usnadnit podnikate-

lům zahájení jejich podnikatelské činnosti, a to jak českým podnikatelům, 
kteří zamýšlejí poskytovat své služby v jiných členských státech Evropské 
unie, tak poskytovatelům služeb z jiných členských států, kteří chtějí své pod-
nikání rozšířit na území České republiky. Na jednom místě tak obdrží veškeré 
informace nezbytné pro vstup do podnikání, a to jak v režimu přeshraniční-
ho poskytování služeb, tak v režimu usazení. Jednotné kontaktní místo pře-
dá žádost o oprávnění k poskytování služby správnímu orgánu příslušnému 
o této žádosti rozhodovat, funguje tedy jako prostředník mezi podnikatelem 
a příslušnými orgány.

Jednotné kontaktní místo poskytuje informace ohledně:
• získání oprávnění k poskytování služby v ČR (náležitosti žádosti)
• získání oprávnění k poskytování služeb v jiných členských státech EU, 

EHP a Švýcarské konfederace
• opravných prostředků proti rozhodnutí správních orgánů a možností 

řešení sporů
• ochrany spotřebitele v jiných členských státech EU, EHP a Švýcarské 

konfederace
• sdružení nebo jiných právnických osob, které mohou poskytovatelům 

či příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc

Kontakt na Jednotné kontaktní místo v Jihlavě:
Magistrát města Jihlavy
obecní živnostenský úřad
Třebízského 16
586 28 Jihlava

Bc. Martin Šebesta – kontrolní a správní oddělení, 1. patro, kancelář č. 8
Telefon: 567 167 352
E-mail: jkm@jihlava-city.cz

Úřední hodiny:
pondělí  8:00 – 17:00
úterý  8:00 – 14:00
středa  8:00 – 17:00
čtvrtek  8:00 – 14:00
pátek  8:00 – 14:00

Služby města Jihlavy (SMJ) brání 
zlodějům ve snadném lupu. Investují 
statisíce například do ochrany sběr-
ných dvorů.

SMJ  provozují od 1. září 2010 pro 
občany města Jihlavy nový sběrný 
dvůr na ulici Rantířovská. Zde opa-
kovaně během roku řešily krádeže 
zejména vysloužilého elektrozaříze-
ní. 

„Proto bylo nutné udělat zásadní 
bezpečnostní opatření v areálu sběrné-
ho dvora. Do buňky obsluhy bylo nut-
né nechat vyrobit nové okno. Montáž 
a nová úprava konstrukce buňky stála 
20.000 Kč,“ řekl mluvčí SMJ Martin 
Málek.

K dalšímu vykrádání začalo dochá-
zet i mimo provozní dobu, takže SMJ 
za 45.000 Kč zakoupily velkoobje-
mový kontejner. Do té doby leželo 
volně elektrozařízení v oploceném 
areálu. Po několika dnech musel být 
kontejner opatřen visacím zámkem, 
protože zloději neměli zábrany uza-
vřený kontejner otevřít a odcizit, co 
se jim hodilo. 

Dopadem těchto krádeží byl i vznik 
černých skládek. Zloději z ukrade-
ných lednic otrhali všechny plechy a 
takto znehodnocené lednice poho-
dili různě po blízkém okolí. Dalším 
cílem zlodějů byly odevzdané kovy, 
a proto se na stávající oplocení mu-
sel umístit ostnatý drát. Posledním 
a zároveň nejúčinnějším opatřením 
byla instalace kamerového systému 
s nočním viděním a záznamovým 
zařízením. Soustava 3 kamer mo-
nitoruje 24 hodin dění na sběrném 
dvoře a uchovává záznam po dobu 
7 dnů. Náklady na realizaci kamero-
vého projektu dosáhly 114.155 Kč. 
Na fi nancování se výrazně podílel i 

Sběrný dvůr odolává zlodějům
 Návštěvnost:  4.992 zákazníků
 Elektrozařízení:  2.216 kusů
 Pneumatiky:  1.148 kusů
 Objemný odpad:  160 tun
 Bioodpady:  38 tun
 Kovy: 8,8 tuny
 Papír:  4,6 tuny
 Plasty:  1,4 tuny
 Sklo:  0,9 tuny

Fond ASEKOL, který přispěl část-
kou 70.000 Kč. 

Na sběrném dvoře o rozloze 450 
m2 je možné odkládat nepotřebný 
objemný odpad, kovové odpady, 
pneumatiky, papír, plasty, sklo, tele-
vize, lednice a další elektrozařízení. 

Do sběrného dvora se může také 
vyvážet biologický odpad ze zahrad. 
Provozní doba sběrného dvora pro 
občany je každý všední den od 9.00 
do 17.00 hodin, a to kromě státních 
svátků. 

„Sběrný dvůr na Rantířovské ulici je 
třetím zařízením tohoto druhu ve měs-
tě Jihlava. Vznikl ve spolupráci s měst-
skou společností Správa městských lesů, 
která pro tyto účely poskytla část svého 
areálu. V této lokalitě byl zřízen pro-
to, aby občané sídlišť U Hřbitova, Za 
Prachárnou, Horní Kosov a Na Dolině 
měli sběrný dvůr ve své oblasti,“ dopl-
nil Málek. 

Veškeré náklady na vybudování a 
vybavení areálu hradily SMJ a ko-
nečná částka dosáhla výše 400.000 
Kč. Statistické údaje z období provo-
zu sběrného dvora od 1. října 2010 
do 30. září 2011 ukazují, že občané 
mají o tento druh služby zájem.  -lm-

Dětské hřiště u letního kina v lesoparku Heulos má nové atrakce, spíše než 
dětem jsou ale určeny dospělým.  Odbor správy realit jihlavského magistrátu 
zde nechal umístit venkovní posilovací stroje, na kterých si mohou návštěv-
níci podle libosti zacvičit. 

„Jde o jednoduché stroje, na kterých se cvičí s vlastní váhou. V mnoha zahra-
ničních městech jsou docela běžnou součástí městského mobiliáře. Vyhledávají je 
jak sportovci, tak třeba senioři na protáhnutí při procházkách,“ uvedl primátor 
Jaroslav Vymazal.

Celkové náklady na pořízení a umístění jsou asi 250 tisíc korun. Podobné 
stroje, které kromě nepřízně počasí musí odolat i vandalům, hodlá radnice 
umístit i na sídlišti Královský vršek. -lm-

V Heulosu jsou nové
posilovací stroje

CVIČIT nyní mohou zájemci o svoji fyzickou připravenost nyní i venku a zdar-
ma. V areálu dětského hřiště vedení města nechalo postavit posilovací stroje.
 Foto: archiv MMJ
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Občanské sdružení Diakonie 
Broumov vyhlašuje další sbírku po-
užitého ošacení k humanitárnímu 
využití. Akce proběhne tradičně na 
vlakovém nádraží Jihlava – město 
směrem k ulici Jiráskova (k Feroně) 
v sobotu 19. listopadu od 9.00 do 
17.00 hodin. Na místě bude přista-
ven vagón a připraven pracovník Di-
akonie, který bude odevzdané věci 
přebírat. 

Diakonie přijímá letní a zimní ob-
lečení, lůžkoviny, prostěradla, ruční-
ky, utěrky, záclony, látky (minimálně 
1 m2, prosíme, nedávejte odřezky a 
zbytky látek), dále domácí potřeby 
- nádobí bílé i černé, skleničky (ne-
poškozené), peří, péřové a vatované 

přikrývky, polštáře, deky a nepoško-
zenou obuv, je možné přinášet i čis-
té a nepoškozené hračky.

Věci, které přijmout nelze - led-
ničky, televize, počítače a jinou 
elektroniku, matrace, koberce, ná-
bytek, jízdní kola a dětské kočárky, 
znečištěný a vlhký textil. Věci prosí-
me zabalené do igelitových pytlů či 
krabic, aby se nepoškodily transpor-
tem. Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělí-
me: 

Oblastní středisko Diakonie Brou-
mov, 101 00  Praha 10, Vršovická 
64, tel.: 224 316 800, 224 317 203, 
web: www.diakoniebroumov.org

Pozor na „dušičkové zloděje“
Zloději se neštítí ničeho, nepřestanou ani v době vzpomínek na zesnulé, kdy se 

naopak jejich aktivita zvyšuje. Cílem jsou jak věci „vystavené“ v autech zaparko-
vaných u hřbitovů, tak třeba odložené kabelky a jiné cennosti při práci na úpravě 
hrobů. Zvyšuje se také provoz na silnicích, kdy přibývá tzv. svátečních řidičů. Po-
licie České republiky proto apeluje na opatrnost v provozu a parkování i při pohy-
bu na pietních místech.

Období kolem tzv. „Dušiček“, tj. 2. listopadu, již klepe na dveře. Lidé, kteří při-
jíždějí na hřbitov v automobilech, by si měli uvědomit, že interiér automobilu je 
jako výkladní skříň. Proto veškeré mobily, fotoaparáty, kabelky, peněženky, ob-
lečení nebo jiné cennosti nenechávejte na sedadlech, popřípadě ani v zavazadlo-
vém prostoru. Auto u hřbitova zůstává bez dozoru a než se k němu vrátí majitel, 
mnohdy toho využije zloděj a „nabízené“ věci si vezme. Nejen že se vám ztratí věci 
z automobilu, ale dojde ještě k jeho poškození. 

Vaše věci nejsou v bezpečí ani tehdy, pokud si je vezmete s sebou na hřbitov. V 
okamžiku, kdy svoji kabelku nebo jinou cennost byť jen na chvíli odložíte na okraj 
hrobu a jdete zapálit například svíčku, stává se Váš majetek velmi snadným cílem 
pro zloděje. 

V tomto období nejsou problémem jen zvýšené počty krádeží u hřbitovů, ale i 
zvýšený provoz na silnicích. Policisté v těchto dnech zvýší dohled nad silničním 
provozem a také policejní hlídky v místech, kde se nacházejí hřbitovy, budou za-
jišťovat kontrolu parkovišť.

Všechny tyto účastníky silničního provozu upozorňujeme, jezděte opatrně, zby-
tečně nespěchejte, na cestu se vydávejte odpočatí. Pamatujte, že je tu již podzim, a 
proto mohou být silnice namrzlé či pokryté mokrým listím, ráno jsou časté mlhy. 
Vám všem přejeme šťastný návrat do Vašich domovů. 

 nprap. Martin Dušek,
 KRA JSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRA JE VYSOČINA
 Kancelář ředitele krajského ředitelství
 Preventivně informační skupina Jihlava

V období svátku Památka zesnulých bude delší pro-
vozní doba městského Ústředního hřbitova a hřbitova 
Kalvárie. Od 26. října do 2. listopadu budou hřbitovy 
otevřeny od 7.00 do 19.00 hodin

Zároveň bude v uvedeném období uprave-
no přenosnými značkami parkování v oko-
lí Ústředního hřbitova tak, že před hlavním 
vchodem budou moci parkovat jen auta s vý-
jimkou pro tělesně postižené. 

Kromě hlavního vchodu budou otevřeny ještě po-
stranní vchody z ulice U Hřbitova a Žižkova. Správa 
městských lesů, která zajišťuje provoz hřbitovů, dopo-
ručuje pro příjezd osobními auty a parkování vchod z 
ulice U Hřbitova. -lm-

Další sbírka ošacení 
bude 19. listopadu

Provozní doba hřbitovů
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(Z důvodu zajištění ochrany 
osobních údajů podle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpi-
sů, je zveřejňováno upravené zně-
ní usnesení Zastupitelstva měs-
ta Jihlavy s omezeným rozsahem 
zpřístupňovaných osobních údajů 
– redakčně kráceno)

Usnesení č. 367/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í 
stanovisko Finančního výboru Za-

stupitelstva města Jihlavy k předklá-
daným rozpočtovým opatřením dle 
zdůvodnění.

Usnesení č. 369/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

zvýšení příjmové i výdajové části roz-
počtu o přijaté účelové 

dotace:
. pro Integrované centrum sociál-

ních služeb Jihlava ve výši  350.000,- 
Kč

. pro Denní a týdenní stacionář Jih-
lava ve výši 400.000,- Kč

a
. snížení provozního příspěvku pro 

Integrované centrum sociálních slu-
žeb Jihlava

(§4351 Osobní asistence, pečova-
telská služba a podpora samostatné-
ho bydlení) o částku 350.000,- Kč

. snížení provozního příspěvku pro 
Denní a týdenní stacionář Jihlava

  (§4355 Týdenní stacionáře) o 
částku 400.000,- Kč

a převod částky 750.000,- Kč do re-
zervy § 6409 Ostatní činnosti

Usnesení č. 370/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– zvýšení příjmové o výdajové části 
rozpočtu o přijaté dotace: 

- na projekt Energeticky úsporné 
projekty – sociální zařízení II. etapa 
ve výši 

  2.354.890,50 Kč
- na projekt Revitalizace sídlišť na 

území města Jihlavy -  Královský vr-
šek ve výši

  2.026.786,99 Kč
- na projekt Centrum environmen-

tální výchovy ve výši 8.396.189,98 Kč
a převod částky 12.776 tis. Kč do 

Fondu kofi nancování evropských 
projektů.

Usnesení č. 371/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření: 

snížení příjmové i výdajové části roz-
počtu o částku 37.363 tis. Kč na zá-
kladě proúčtování daně za obce dle 
zdůvodnění.

Usnesení č. 372/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesuny v rámci schváleného roz-

počtu:
tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor roz-

voje města)
akce Sídliště U hřbitova – parkoviš-

tě-162 tis. Kč
tř. 5 Běžné výdaje 
§ 2219 Ostatní záležitosti pozem-

ních komunikací
akce Sídliště U hřbitova – parkoviš-

tě+162 tis. Kč
dle zdůvodnění

Usnesení č. 373/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– převod z rezervy běžných výdajů § 
6409 Ostatní činnosti ve výši 2.000 
tis. Kč na posílení provozního roz-
počtu odboru dopravy:

jmenovité akce
oprava zastávky MHD u Tesly ul. 

Havlíčkova – směr město+360 tis Kč
oprava mostu Pavovská ul.+700 tis. 

Kč
oprava silnice v průmyslové zó-

ně+940 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 374/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesuny v rámci schváleného roz-
počtu: 

zvýšení příjmové části rozpočtu
tř. 2 Nedaňové příjmy
§ 3635 Územní plánování+360 tis. 

Kč
zvýšení výdajové části rozpočtu
tř.6 Kapitálové výdaje (odbor sprá-

vy realit)
generel kanalizace+400 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje (úřad územ-

ního plánování)
územní plán- 400 tis. Kč
studie+360 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 375/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– zapojení fi nančních prostředků z 
ekologického fondu ve výši 150 tis. 
Kč na kapitálové výdaje (odbor roz-
voje města) – akce Zhotovení zpev-
něných stanovišť kontejnerů na ko-
munální odpad dle zdůvodnění.

Usnesení č. 380/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření:
zvýšení příjmové i výdajové části 

rozpočtu o částku 17.000 tis. Kč na 
základě Dohody o poskytnutí fi nanč-
ního příspěvku ze dne 9.8.2011 v cel-
kové výši 10.810. tis. Kč a Dohody o 
poskytnutí fi nančního příspěvku ze 
dne 10.6.2011 ve výši 6.190. tis Kč 
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 381/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace DS Stříbrné Te-

rasy o.p.s. , Havlíčkova 1395/30, 586 

01 Jihlava, IČ 282 744 66 na zahájení 
provozu Domova pro seniory Stříbr-
né Terasy Jihlava ve výši 2 476 tis. Kč 
a 

s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření:
snížení rezervy §4357 Domovy o 

částku 6. 263 tis. Kč a zvýšení §4357 
Domovy o částku 2.476 tis. Kč (z to-
ho 2 176 tis. Kč neinvestiční dotace 
a 300 tis. Kč investiční dotace) z dů-
vodu poskytnutí dotace DS Stříbr-
né Terasy o.p.s. na zahájení provozu 
Domova pro seniory Stříbrné Tera-
sy Jihlava a zvýšení rezervy §6409 
Ostatní činnosti o částku 3.787 tis. 
Kč.

Usnesení č. 382/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– převod z kapitálové rezervy ve výši  
1.500 tis. Kč na dokrytí akce Jihlava 
Pístov – oprava ocelové haly skladu 
posypového materiálu dle zdůvod-
nění.

Usnesení č. 383/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
aktualizovaný plán hospodářské 

činnosti na rok 2011 dle přílohy 
č.j.:MMJ/EO/2895/2011.

Usnesení č. 384/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
změnu termínu plnění usnesení 

č.259/11-ZM z 31. 8. 2011 na 20. 12. 
2011 dle zdůvodnění.

Usnesení č. 385/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotací na základě výzvy 

v oblasti sportu  a volného času ,,Vý-
konnostní sport – sportovní sezóna 
2009/2010“ subjektům:

Kolektivy:
Sportovní klub Jihlava, Okružní 

4628/2, Jihlava, občanské sdružení 
141.600 Kč

z toho: 
pro oddíl hokejbalu 100.300 Kč
pro oddíl národní házené 30.300 Kč
pro oddíl boxu  11.000 Kč
Basketbalový klub Jihlava, o.s., E. 

Rošického 6, Jihlava 138.100 Kč
Školní sportovní klub Demlo-

va Jihlava o.s., Demlova 32, Jihlava  
62.800 Kč

Občanské sdružení ,,ATLETI-
KA “, Evžena Rošického 2684/6, Jih-
lava  75.600 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Bed-
řichov, Sokolovská 122c, Jihlava, 
123.900 Kč 

občanské sdružení 
z toho: pro oddíl kopané 59.400 Kč
pro oddíl nohejbalu 21.600 Kč
pro oddíl baseballu  4.800 Kč
pro oddíl volejbalu 33.200 Kč
pro oddíl šachu  4.900 Kč
Jednotlivci:
Jihlavský plavecký klub AXIS, E. 

Rošického 6, Jihlava, občanské sdru-
žení 155.900 Kč

Dotace u všech subjektů je určena 

na čerpání těchto nákladů r. 2011: 
na honoráře a odměny rozhodčích, 
sčitatelů, porotců, lékařský a vete-
rinární dozor na akcích, pronájmy 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
služby v rámci technického zajištění 
(ozvučení, osvětlení, videoprojekční 
technika, pronájem zařízení včetně 
dopravy bezprostředně související), 
dopravu, cestovné a ubytování roz-
hodčích a aktérů, souvisejících s ak-
cí (projektem), propagaci (grafi cké 
návrhy, tisk, kopírování, distribuce, 
výlep plakátů, pronájem výlepových 
ploch, propagace na webu a jiné služ-
by bezprostředně s propagací souvi-
sející), materiálové náklady včetně 
nákupu drobných cen a odměn (ni-
koliv fi nančních), diplomy, služby 
spojů, startovné a vklady do soutěží, 
náklady na energie (voda, plyn, el. 
energie).

Usnesení č. 386/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotací subjektům:
Sportovní klub Jihlava, Okružní 

4628/2, Jihlava, občanské sdružení 
200.000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Bedři-
chov, Sokolovská 4656/122c, Jihla-
va, 200.000 Kč

občanské sdružení
Dotace u těchto subjektů je urče-

na na čerpání nákladů na energie v r. 
2011.

Usnesení č. 387/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
poskytnutí dotace subjektu:
Tělocvičná jednota Sokol v Jih-

lavě, Tyršova 12, Jihlava, občanské 
sdružení  139.000 Kč

náklady na sportovní činnost (služ-
by, opravy a údržba, energie, materiál 
a vybavení, služby spojů)

Usnesení č. 388/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu statu-

tárního města Jihlavy v roce 2011 – 
sport subjektu:

HC Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého 
1566/23, Jihlava 1,641.303 Kč

na neuhrazenou ztrátu minulých let
DUKLA Jihlava – mládež, Tolsté-

ho 1566/23, Jihlava, občanské sdru-
žení   500.000 Kč

na činnost občanského sdružení v 
roce 2011 (doprava na zápasy a tur-
naje, sportovní materiál a vybavení, 
pronájem sportovišť, náklady na roz-
hodčí)

a  s ch v a l u j e 
provedení rozpočtového opatře-

ní – převod z rezervy běžných vý-
dajů §6409 Ostatní činnosti ve výši 
2, 141.000 Kč na posílení rozpočtu 
§3419 Tělovýchovná činnost – pří-
spěvky a transfery.

 Ing. Jaroslav Vymazal,
 primátor města
 František Zelníček,
 náměstek primátora

Zastupitelé rozdělili dotace do sportu
Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 21. 9. 2011
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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
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Prvoligoví hokejisté jihlavské Duk-
ly mají v nové sezoně odehráno ke 
dni 23. října patnáct kol a v tabulce 
jim patří lichotivé třetí místo. Zatím-
co na domácím ledě se svěřencům 
trenérů Petra Vlka a Patrika Augusty 
v doposud sedmi odehraných zápa-
sech dařilo stoprocentně, na ledech 
soupeřů již není bilance tak příznivá. 
Z osmi odehraných zápasů se Dukle 
podařilo vyhrát ve třech případech, 
pětkrát odešli hokejisté z krajského 
města se sklopenými hlavami.

Na konci září a první říjnový den 
sehráli Jihlavští šňůru tří utkání na 
ledech soupeřů. Nejprve se předsta-
vili v Písku. Vyšel jim skvěle vstup 
do zápasu, když vedli již v 1. minutě 
gólem Hodka a v první třetině při-
dali ještě dva góly. Na 4:0 zvyšoval 
v poslední minutě druhé třetiny Ča-
chotský. Domácím se v závěrečném 
dějství podařilo pouze zkorigovat na 
konečný stav 1:4.

Utkání v Písku bylo zatím posled-
ním pro útočníka Aleše Padělka, 
který od té doby laboruje s kolenem. 
S jeho návratem na led se však může 
počítat během několika dní. Posled-
ní utkání v září sehrála Dukla v Be-
nátkách nad Jizerou. V zápase chu-
dém na góly otevřel skóre domácí 
hráč až na konci druhé třetiny, Dukla 
sice ve 46. minutě vyrovnala Hubáč-
kem, ale poslední slovo měli domácí, 
kteří si tři body za výhru 2:1 zajistili 
v 58. minutě.

První říjnový den byl ve znamení 
derby s havlíčkobrodskými Rebely. 
V Kotlině se sešlo téměř 2.500 fa-
noušků, kteří viděli perfektní nástup 
do zápasu v podání domácích hrá-
čů. Ti v 16. minutě vedli 3:0, poté 

Dukla zatím drží domácí neporazitelnost

ve druhé části hosté snížili na 3:2, 
ale domácí opět odskočili na rozdíl 
dvou branek. Ve třetí třetině se již 
skóre nezměnilo, takže vítězem der-
by se díky výsledku 4:2 stali Rebelo-
vé.

V následném 9. kole přijeli na Ho-
rácký zimní stadion Piráti z Chomu-
tova. Dukla vedla velmi rychle 2:0, 
poté hosté snížili, ale ve druhé části 
zajistil dvoubrankové vedení Do-
min. Hosté stihli v poslední třetině 
pouze korigovat výsledek na koneč-
ných - 3:2.

O tři dny později hrála Dukla na 
ledě lídra soutěže v Ústí nad Labem. 
Zápas byl zcela v režii domácích ho-

kejistů, kteří celkem pohodlně do-
kráčeli k vítězství 6:1. Dukla si tak 
ze severu Čech dovezla zatím nej-
vyšší letošní prohru.

Hráči z Vysočiny si hned v násle-
dujícím domácím utkání s Mostem 
spravili náladu. Nováček soutěže 
z Mostu držel nadějné skóre až do 
poslední minuty první třetiny, kdy se 
trefi l Domin. Ve dvou následujících 
třetinách zatížili jihlavští hokejisté 
soupeřovo skóre vždy dvakrát, takže 
po šedesáti minutách svítil na světel-
né tabuli stav 5:0.

V dalším utkání se Dukle na vlast-
ním ledě postavil celek Hradce Krá-
lové. Také toto venkovní utkání se 

hráčům s ježkem na prsou nevyda-
řilo. Vyrovnané skóre 1:1 po první 
třetině změnili domácí v průběhu 
druhé části, kdy překonali Halmoši-
ho v jihlavské brance třikrát. Ve třetí 
části sice hosté snížili, ale Hradečtí 
dalším gólem potvrdili výhru 5:2.

Následovaly tři domácí zápasy. 
V nich Dukla třikrát vyhrála a dosáh-
la skóre 13:5.  Prvním z trojlístku do-
mácích zápasů byl duel s Olomoucí. 
V něm Dukla předvedla solidní výkon 
a vyhrála 3:0, když na vítězství zadě-
lala již v první třetině, kterou vyhrá-
la 2:0. Ve středu 19. října následoval 
duel s Berounskými Medvědy. Hou-
ževnatí hosté sice v průběhu druhé 
třetiny prohrávali 2:0, poté snížili na 
jednobrankový rozdíl, ale štírek Ča-
chotský stačil v polovině zápasu vrátit 
Dukle dvoubrankové vedení. Sníže-
ní na konečných 3:2 přišlo ze strany 
hostů až v 55. minutě a díky dobré 
obranné hře Dukly v závěru třetí části 
domácí nabyté vítězství udrželi.

Posledním zápasem před uzávěr-
kou vydání Novin jihlavské radni-
ce byl duel s nováčkem soutěže ze 
Šumperka. Úvodní část vyšla domá-
cím, když se dvakrát trefi l nový muž 
v dresu Dukly – útočník Pavel Mrňa, 
který má v Jihlavě vyřízeny střídavé 
starty z Plzně. Naděje svitla hostům 
ve 20. minutě, kdy snížili.

Na začátku druhé části domácí zvý-
šili na 3:1 a zdálo se, že Dukla dosáh-
ne dalšího snadného vítězství. Jen-
že hosté dvěma góly zdramatizovali 
utkání. Ve třetí části za stavu 3:3 byla 
herně lepší Dukla a díky využitým 
přesilovkám a dokonce gólem v osla-
bení dotáhla utkání k vítězství 7:3. 

 -vš-

JIHLAVA – Také v říjnu pokračovali 
fotbalisté FC Vysočina v dobrých vý-
konech, pravidelně bodovali a drželi 
se v těsném závěru za špicí tabulky.

Září zakončili Jihlavané domácí 
výhrou 3:1 nad ambiciózní Opavou 
(30. 9.). Druhé utkání za Vysočinu 
odehrál hostující záložník Marek 
Jungr a opět skóroval, když v posled-
ní minutě řádné hrací doby za stavu 
2:1 sebral hostům poslední zbytky 
nadějí na vyrovnání.

Další významnou stopu zanechal 
Jungr v následujícím zápase na pů-
dě Zlína (8. 10.). Při jeho střele do 
odkryté brány v 50. minutě zastavil 
jeden z obránců letící balon rukou 
a sudí nařídil pokutový kop. Penaltu 
bezpečně proměnil Lukáš Vaculík a 
jediným gólem v utkání zařídil hos-
tům čtvrté vítězství v řadě. To však 
bylo vykoupeno přísným vylouče-
ním zmíněného Jungra po dvou žlu-
tých kartách.

Ofenzivní středopolař Vysočině ci-
telně chyběl v duelu proti Karvinou 
(14. 10). Ten měli žlutomodří vý-
borně rozehraný, když vedli od 25. 
minuty zásluhou Gabriela. Skóre 1:0 
svítilo na tabuli ještě osm minut před 
koncem. Jenomže poté vyrobila jih-
lavská defenziva jedinou výraznější 
chybu, kterou bleskově potrestal Ci-

ku, a tak se body mezi soupeře dělily.
Domácí doplatili na koncovku. Vy-

pracovali si několik vyložených šan-
cí, třikrát dokonce trefi li brankovou 
konstrukci. Dvě velké příležitosti 
zbrkle spálil mladík Tomáš Kučera, 
jenž nahradil vykartovaného Jungra.

Svěřenci trenéra Romana Pivarníka 
chtěli odčinil remízu v dalším kole 
na hřišti předposledního Mostu (23. 
10.), kde do té doby ani jednou ne-
vyhráli. Bohužel, tato statistika trvá 
i po desátém zápase na severu Čech. 
Hosté sice byli aktivnější, dostali se 
do několika zajímavých šancí, ovšem 
branku nevstřelili. A protože také 
domácí fotbalisté neměli správně se-
řízená mířidla, diváci se gólu nedo-
čkali.

Bezbrankové skóre představova-
lo ztrátu spíše pro Most, který spálil 
minimálně pět ložených tutovek.

Po dvanácti odehraných kolech fi -
guroval FC Vysočina na třetí příčce 
tabulky s tříbodovým mankem na 
vedoucí dvojici Bohemians Praha - 
Ústí nad Labem. -cio-

Vysočina je v závěsu za špicí tabulky

FOTBALISTÉ Jihlavy, na snímku ve 
žlutém útočník Tomáš Sedláček, za-
znamenali během září a října sérii šesti 
utkání v řadě bez porážky. 
 Foto: archiv JL

ADAM ZEMAN (v červeném), centr druhého útoku jihlavské Dukly v souboji 
s obráncem Havířem ve vítězném utkání proti Chomutovu. 
 Foto: Vladimír Šťastný
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od 11. 2.
STÁLÁ EXPOZICE 
HMATOVÉHO SOCHAŘSTVÍ
OGV, Galerie Alternativa, budova 

Komenského 10

od 27. 5. 
„ZÁMECKÉ STŘÍBRO 
Z LUK NAD JIHLAVOU“
Výstava z cyklu „Muzejní poklady“ 

představující stříbrný stolní servis z 
věna ruské kněžny Anny L. Lazarevo-
vé. Dlouhodobá výstava.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 4. 11. 
ALICE WAISSEROVÁ 
(PAVELCOVÁ) – EXO
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 5. 11.
MĚSTO BEZ KOROZE
SILVIE HINOVÁ (studentka FF-

MU), PAVEL RICHTR (student Fa-
VU)

Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střední 
umělecké školy grafi cké, Dvořákova 
12

do 8. 11. 
Jiří Slíva: „HAPPY HOUR“
Kolekce nejnovějších grafi k posled-

ních 3 let. 
Vernisáž 13. 10. V 17.30 za přítom-

nosti autora.
M+K galerie, Čajkovského 33
do 20. 11. 
MODELY HRA DŮ A ZÁMKŮ
Papírové vystřihovací modely Iva-

na Zadražila.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 20. 11. 
ZAMČENO? ODEMČENO!
Vývoj zabezpečovací techniky – od 

petlice k zabezpečovacím systémům.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 25. 11. 
„NEJINAK“
Výstava amatérských výtvarníků. 

www.jinak.net 
Klub Zacheus, Komenského 20

do 26. 11.
CHVÁLA HUDBĚ 
Hudební tradice Jihlavy 19. Století. 

Výstava v Domě Gustava Mahlera.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 27. 11. 
NEUČINÍŠ SOBĚ RYTINY
Výstava protestantského umění z 

období po vydání Tolerančního pa-
tentu císařem Josefem II. /1781–
1861/. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 3. 12. 
IVA ŘEHOVÁ 
- OBRA ZY A GRA FIKA 
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 9. 12.  
DANA FIDLEROVÁ 
– NE/MALBY
Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 24

do 31. 12. 
Petr Soukop: RUMUNSKO 
– BANÁT - tam, kde se zastavil
čas

Výstava fotografi í.
Kavárna Dena, Fibichova 28

do 31.12
FOTOGRA FIE 
– Horácký fotoklub Jihlava
Výstava fotografi í
Kavárna Double Decker, City Park 

Jihlava

listopad
„ZVINO VA AFRICA“
Výstava afrických dřevěných skulp-

tur ze Zimbabwe.
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, areál

listopad
PRODEJNÍ VÝSTAVA 
AFRICKÉHO UMĚNÍ 
TINGATINGA
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, škola. Prohlídka pouze po te-
lefonické domluvě.

listopad
ODVRÁCENÁ TVÁŘ KENI  
Výstava fotografi í Davida Švejnohy 

a Václava Soukupa
Nový vstupní areál – Infocentrum 

(hned za vstupní pokladnou) a vý-
stavní místnost.

Zoo Jihlava, Březinovy sady 10

listopad
SVĚT OČIMA ŽÁKŮ ZŠ T.G.M. 
Výtvarné práce.
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54 

2. 11. – 20. 11. 
OD DOLNORA KOUSKÉ 
ZEMSKÉ VÝSTAVY 
PO PROJEKT NEW MARKETS
aneb česko-rakouská spolupráce 

v oblasti cestovního ruchu. Výstava 
připravená ve spolupráci s Krajem 
Vysočina.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

2. 11. – 31. 12. 
VÝSTAVA VOSKOVKOVÝCH 
KRESEB PETRA  ZIMY 
Vernisáž 2. 11. 2011 v 15 hodin.
Bez obav, prodejní galerie a výtvar-

ná dílna Denního a týdenního staci-
onáře Jihlava, Husova 16

3. 11. – 31. 12. 
VÝSTAVA STUDENTSKÝCH 
PRA CÍ SUPŠ HELENÍN
OGV, Galerie Alternativa, budova 

Komenského 10

6. 11. – 6. 1. 
NEFOSIN  
Sdružení umělců se sídlem v Plz-

ni sochy, plastiky, keramika, obrazy, 
fotografi e, grafi ka, dekorativní tvor-
ba, šperk a design. Vernisáž 6. 11. v 
15.00 hodin.

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

7. 11. – 14. 11. 
SPCHC – Svaz postižených 
civilizačními chorobami    
Výstava. 
Hala Městského informačního cen-

tra.
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1

9. 11. – 10. 12. 
ING. ARCH. BEDŘICH 
ROZEHNAL
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12

10. 11. – 12. 2. 
ODLESK PERLY  
České a evropské umění manýrismu 

a baroka ze Sbírky Patrika Šimona. 
Výstava ukazuje jak práce malířské, 
kresebné a grafi cké, tak také několik 
příkladů sochařství doby vrcholné-
ho baroka a klasicismu. Skutečným 
unikátem jsou dvě nedávno do sbír-
ky získané kresby, jedna od Jacquese 
Callota a druhá, jejímž možným au-
torem by mohl být slavný holandský 
malíř Rembrandt van Rijn.

Vernisáž výstavy 10. 11. v 17.00 
hod., vydán katalog k výstavě (112 
stran, 56 barevných reprodukcí).

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo nám. 24

10. 11. – 8. 12. 
PAVEL KA ŠPÁREK – OBRA ZY
Nový, mladý autor galerie M+K 

pochází ze Znojma, inspiruje ho pří-
roda a používá klasickou techniku 
olejomalby. 

Vernisáž 10. 11. v 17.00 hodin.
M+K galerie, Čajkovského 33

Aktuální informace o kulturních a sportovních akcích Aktuální informace o kulturních a sportovních akcích 
na www.jihlava.cz na www.jihlava.cz 
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VELKÁ SCÉNA
1. 11. v 17.00 
F. Hervé – H. Meilhac – A. Mil-

laud: MAM’ZELLE NITOUCHE
mimo předplatné
„Tam v divadle pan Floridor, zde 

v ústavu pan Célestin.“ Kdo z pří-
znivců operety by neznal tyto dva 
verše z kupletu varhaníka Célestina. 
Tato opereta je nesmírně vtipnou, 
divadelně košatou konfrontací tří 
rozdílných světů: kláštera, divadla 
a kasáren. Titulní hrdinka, chovan-
ka Denisa, hraje ve svatouškovském 
prostředí komedii stejně, jako hraje 
komedii i její učitel, ctihodný kláš-
terní varhaník pan Célestin, a když 
se do toho všeho ještě zaplete mladý 
a fešný poručík Champlatreux…

3. 11. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
U /2/
Když už lhát, tak nehorázně a hlav-

ně všem! To je zásada MUDr. Mor-
timera, kterou dodržuje, když se mu 
události vymknou z rukou. A důvod 
má opravdu zásadní. Dozvědět se 
před důležitou vědeckou přednáš-
kou, že má osmnáctiletého syna, to 
by vyvedlo z míry každého trochu 
zodpovědného muže, obzvlášť, když 
hrozí, že se jeho zákonitá manželka 
může každou vteřinu setkat s býva-
lou milenkou a matkou oné nečeka-
né vánoční nadílky. Je to opravdu le-
grace „na druhou“!

4. 11. v 17.00 
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY!
Mimo předpl.
Jedná se o vtipnou hudební adaptaci 

divadelní hry T. Wildera „Dohazovač-
ka“, jejíž předlohou zase byla bláznivá 
komedie J. N. Nestroye „A jde se řá-
dit“. Muzikál vypráví příběh podnika-
vé dohazovačky Dolly Leviové, která 
si ovšem toho nejlepšího zákazníka 
nechává pro sebe a kouzlem své osob-
nosti dokáže nerudného starého mlá-
dence Horáce Vandergeldera nakonec 
změnit i proti jeho vůli v galantního a 
milujícího muže.

5. 11. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
E /2/

7. 11. v 10.00 
A. Jirásek:  LUCERNA
mimo předpl.
V této báchorce, jedné z nejoblíbe-

nějších prací A. Jiráska, se prolínají 
realistické postavy a realistický děj s 
pohádkovým, v němž se samozřej-
mě pohybují bytosti pohádkové. Na-
vzdory tomu nebyl a není tento zná-
mý titul určen jen pro dětské diváky, 
ale je oblíben i u dospělých.

8. 11.  v 17.00
A. Jirásek:  LUCERNA
mimo předpl.

9. 11. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
O /2/

10. 11. v 17.00 
P. Hamilton: PLYNOVÉ LAMPY
mimo předpl.
Tento tajemný příběh se odehrá-

vá v druhé polovině devatenáctého 
století v centru Londýna. Paní Man-
ninghamová žije se svým manže-
lem ve starém sešlém domě, plném 
neprobádaných temných koutů. Je 
skličující šero pozdního odpoledne. 
Manžel paní Manninghamové právě 
odešel do ulic Londýna za jakýmisi 
obchody, takže zůstává v domě sa-
ma. Náhle se pomalu zhasínají ply-
nové  lampy, v podkroví nad její lož-
nicí zavržou stará prkna a je zřetelně 
slyšet těžké mužské kroky a podivné 
zvuky.

12. 11. v 19.00 
F. Hervé – H. Meilhac – A. Mil-

laud: MAM’ZELLE NITOUCHE
mimo předpl.

14. 11. v 10.00 
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
mimo předpl.
Medvědář Kuba Kubikula chodil  

dlouho po světě se svým nezbed-
ným a mlsným medvědem Kubulou, 
a když už si s ním opravdu nevěděl 
rady, vymyslel si dobrácké medvědí 
strašidlo Barbuchu, aby mu pomoh-
lo Kubulu zkrotit. Ale nakonec bylo 
všechno přece jen trochu jinak.

15. 11. v 17.00 
A. Jirásek:  LUCERNA 
Š /2/

16. 11. v 19.00 
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY!
Mimo předpl.

19. 11. v 19.00 
A. Jirásek:  LUCERNA
mimo předpl.

22. 11. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
J /2/

23. 11. v 19.00
F. Hervé – H. Meilhac – A. Mil-

laud: MAM’ZELLE NITOUCHE
mimo předpl.

24. 11. v 8.00-17.00 
KONFERENCE PORODNÍCH 
ASISTENTEK 
zadáno

25. 11. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
R /2/

28. 11. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
A /2/

29. 11. v 10.00 
V. Blažek – Z. Podskalský: 
SVĚTÁCI(malované děti) 
X /2/

30. 11. v 19.00 
A. Jirásek:  LUCERNA
mimo předpl.

MALÁ SCÉNA
2. 11. v 19.30 
M. Waltari: ČARODĚJKA  
mimo předpl.
Tajemný napínavý příběh ze sever-

ských lesů, který slavný fi nský autor 
napsal v době, kdy byli v severských 
močálech nalezeni první „lidé z ba-
žin“ – dokonale mumifi kovaná lidská 
těla pohřbena z  jakýchsi nábožen-
ských či rituálních důvodů. Našlo se 
i tělo dívky, jejíž srdce bylo probod-
nuto ostrým kůlem. Byla to čaroděj-
ka? A může se po stovkách let vrátit 
mezi lidi živá?                  

11. 11. v 19.30 
Y. Reza: BŮH MASAKRU
mimo předpl.
V původní výpravě z Velké scény 

Martin Sherman: KDYŽ TANČILA
V této hře jde o setkání dvou man-

želských párů řešících konfl ikt svých 
jedenáctiletých synů. Setkání začíná 
vstřícně, přátelsky, jako vlastně pří-
jemné posezení dvou rodičovských 
párů, které řeší konfl ikt a rádi se po-
znávají. Jenže  to  je  velice  ošidné,  
jak se  záhy  zjistí.  Pod  kultivovanos-
tí,  tolerancí a vstřícností těchto lidí 
dřímají „bohové masakru“. Přátelská 
schůzka se mění v konfl iktní střetnu-
tí, komické i smutné zároveň.

18. 11. v 9.00 a 10.30
M. Junášek: 
TRPASLÍCI A SNĚHURKA 
mimo předpl.
Rozverná adaptace klasické pohád-

ky okořeněná půvabnými písnička-
mi má všechny předpoklady být pří-
jemným představením nabízejícím 
dostatek radosti a potěšení dětem i 
dospělým.

26. 11. v 19.30 
P. Palouš: VZDÁLENÉ VRA ŽDY
mimo předpl.

do 15. 11. 
Výstava obrazů na téma 
NEOCHVĚJNÁ STATEČNOST
Pořádá Zdenka Danková, Pavla Ry-

dlová

2. 11. – 4. 11. 
VÝSTAVA PRA CÍ SENIORŮ MO 
Svazu důchodců ČR o.s.

3. 11. 17.00
KRÁSA TĚLA - soulad se sebou 

samým Přednáška Ivany Georgievo-
vé z cyklu Ayurvéda pro každého. 

7. 11. 18.00
RICHARD PACHMAN 
Setkání se skladatelem, zpěvákem, 

malířem a spisovatelem… nejen 

u knihy Útes – historický román z 
Francie a Španělska - 16. století (au-
torské čtení, písničky, povídání).  

10. 11. 16.30
TAJEMSTVÍ SVĚTA DĚL 
J. R. R. TOLKIENA 
Literární přednáška - Mgr. Aleny 

Mikulíkové. Myslíte si, že postavy 
Froda nebo Gandalfa, kouzelné prs-
teny a poklady zlata pocházejí pouze 
z rozmanité fantazie skvělého vypra-
věče příběhů plných fantazií, anglic-
kého profesora středověké angličti-
ny Johna Ronalda Reuela Tolkiena? 
Pokud máte rádi svět hobitů, elfů a 
čarodějů, kteří neodmyslitelně patří 
do Tolkienových děl, a chcete se se-
známit s jejich původem, pro vás je 
připraven literární podvečer.

14. 11. 17.30
PES - BESEDA O CHOVÁNÍ 
PSŮ A JEJICH PÁNŮ
V současné společnosti má velké 

množství lidí doma psího kamaráda. 
Ale uvědomuje si stejně velké množ-
ství lidí, že si domů nepořídili plyšo-
vou hračku, ale živé zvíře? Besedu po-
vedou zkušení kynologové z Polné. 

21. 11. 16.30
Karel Jaromír Erben: 
MÝTUS O SPOUTÁNÍ DĚSŮ 
Literární přednáška PhDr. Hynka 

Bouchala (ke 200. výročí narození 
autora).

24. 11. 17.00
ŽIVOTNÍ SÍLA - měřítko naší 
vitality
Přednáška Ivany Georgievové z 

cyklu Ayurvéda pro každého.

17. 11. – 9. 12. 
PREZENTACE 
NAKLADATELSTVÍ 
ADOLESCENT
Koncept knihy Dokonalým dům a 

další autorská leporela Aleše Kauera a 
nezávislého nakladatelství Adolescent.

Galerie Na dně (na chodbě Diva-
delního klubu v Horáckém divadle), 
Komenského 22

21. 11. – 1. 1. 
Z PAMÍRU
Výstava fotografi í z cest Tomáše 

Hruše.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55

24. 11. – 15. 1. 
OHROŽENÉ PAMÁTKY 
VYSOČINY
Putovní výstava NPÚ v Telči zachy-

cuje památky na Vysočině, kterým 
hrozí rychlejší či pomalejší zánik. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

24. 11. – 5. 2. 
ZDENĚK BURIAN 
Výstava děl znázorňujících pre-

historickou faunu a fl óru, zobrazení 
předchůdce člověka a ilustrace k dob-
rodružným románům od „Posled-
ního Mohykána“ a „Lovce jelenů“ 
J. F. Coopera, „Hrdinného kapitána 
Korkorána“ A. Assollanta po romány 
J. Vernea. Jakýsi přechodový prvek 
mezi zobrazením prehistorie a knižní 
ilustrací lze na výstavě nalézt ilustrace 
k několika knihám E. Štorcha, napří-
klad „Lovci mamutů“, „Osada Havra-
nů“, „U Veliké řeky“ a další.

Vernisáž výstavy 24. 11. v 17.00 
hod.

Oblastní galerie Vysočiny, Komen-
ského 10

28. 11. – 23. 12. 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA PRA CÍ 
DĚTÍ A ŽÁKŮ MŠ, ZŠ
Hala Městského informačního cen-

tra.
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1

29. 11. – 23. 12. 
VÝSTAVA VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ
Hala MHD.
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1
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11. 11. v 8.00 
15. PŘEHLÍDKA  STŘEDNÍCH 
ŠKOL OBLASTI VYSOČINY
Tradičně se zúčastní na padesát 

škol různého typu a zaměření, a to 
nejenom z Vysočiny, ale i ze vzdá-
lenějších míst. Přehlídku ocení ze-
jména žáci 8. a 9. tříd, kteří uvažují 
o svém budoucím povolání, ale také 
studenti středních škol, kteří si chtě-
jí své znalosti rozšířit na vyšších od-
borných školách. 

13. 11. v 19.00 
FILHARMONIE G. MAHLERA : 
SLAVNÉ FILMOVÉ 
MELODIE II. 
Pokračování úspěšného koncertu 

slavných fi lmových melodií v úpravě 
pro symfonický orchestr. Autorem 
úprav je šéfdirigent fi lharmonie Jiří 
Jakeš.           

Účinkuje: Filharmonie G. Mahlera, 
dirigent Jiří Jakeš.

20. 11. v 19.00 
Eduardo Rovner: 
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Divadelní představení. Hrají: Vác-

lav Vydra, Libuše Švormová, Jana 
Malá, Libor Hruška, Martin Zahálka 
a další. 

24. 11. v 19.00 
4TET – Koncert – verze 2009
Účinkují: Jiří Škorpík (baritone 2), 

Dušan Kollár (bass), Jiří Korn (bari-
tone 1) a David Uličník (tenor). 

Tolstého 2

5. 11. v 10.00 
JEŽKOVY POHÁDKY
Pohádka a písničky z pohádek.

6. 11. ve14.00 
JEŽEK DĚTEM
Zábavná show pro malé i velké.

12. 11. v 10.00 
CIRKUSOVÁ SHOW
Živá zvířátka-poník, kozička, pejsci 

a jiná, veselý klaun.

13. 11. ve 14.00 
POJĎTE S NÁMI 
ZA ZVÍŘÁTKY
Písničky a soutěže tentokrát z říše 

zvířat.   

17. 11. v 10.00 
POHÁDKOVÁ KRA VATA
S kouzelnou kravatou do pohádko-

vé země.   

19. 11. v 10.00 
POHÁDKA  O PIRÁTECH
20. 11. ve 14.00 
ZPÍVÁME SI S JEŽKEM
Písničky pro děti i dospělé.

26. 11. v 10.00 
BUNKR PLNÝ HER     
Písničky a soutěže pro děti, dospě-

láky i rodinné týmy. 

Jarní 22 (areál MŠ)

19. 11. v 10.00 
SNĚHURKA 
Pohádka brněnského divadla KO-

RÁB.

Malá scéna DDM, Brněnská 46

Tyršova 12

1. 11. – 10. 11.   
REZIDENTNÍ POBYT umělec-

ké skupiny ve spolupráci s Novou 
sítí. Skupina slovinských umělců 
stráví v DIODu deset dní přípravou 
svého nového projektu. Rezident-
ní pobyt zakončí veřejná prezentace 
jejich práce: 10. 11. ve 20.00 hod. – 
WORK IN PROGRESS – Th e Sha-
man And Her Shadow. A story tel-
ling circus journey… 

11. 11. v 19.30
KD Mlejn: POSTAV NA ČAJ!
Představení ve stylu nového cirku-

su s názvem Postav na čaj! Zavede 
beze slov diváky na sever, který je 
ještě chladnější a nehostinnější, než 
letošní středoevropská zima.

12. 11. v 19.30 
DIOD: ZEPPO – PREMIÉRA ! 
Premiéra inscenace ve stylu nové-

ho cirkusu, která vznikala od ledna 
2011 v dílně akrobatického divadla 
pod vedením Jakuba Škrdly a Terezy 
Benákové. Příběh pouličního stíno-
herce hledajícího štěstí ve velkoměs-
tě. Pohybové představení s akrobacií 
a stínohrou divadelního souboru DI-
OD.

16. 11. v 19.30
De Facto Mimo: GROTESKA  
Nonverbální představení na motivy 

němých fi lmů Chaplinovy éry. Di-
vák se setká s postavami uprchlého 
trestance, policisty, tuláka a krásné 
dívky, které otec dohazuje toho „nej-
lepšího“ ženicha. Příběh se neobejde 
bez typických situací pro fi lmové 
grotesky, ale zároveň se v něm obje-
vují i nové prvky, které jsou vlastní 
autorovi, tématu a zpracování.

18. 11. v 19.30 
Jan Nepomuk Piskač:
TRA NSLATOLOGICKÝ 
VEČÍREK
Kolik řečí umíš aneb sedmkrát a 

jednou člověkem. Jazykový tanec 
slov, zvuků, pauz a ticha. Sólové vy-
stoupení na pomezí „text-appealu“, 
vyprávěného divadla a řečové dílny. 
Původní znění, překlady i překrady 
textů cizích i aktérovi vlastních. 

19. 11.– 20. 11. v 10–13 a 15-18
Jan Nepomuk Piskač: 
Kurz MLUVIT JASNĚ
Jak veřejně představíte vlastní ne-

bo převzatý text? Nabízíme refl exi a 
konzultace vám, kteří se připravujete 
na veřejné vystoupení. Poskytneme 
vám prostor pro praktické ověřování 
a zdokonalování osobních řečových 
dovedností. Základem vzdělávacího 
přístupu je výchova k řeči a mluve-
nému projevu. 

23. 11. v 19.30 
De Facto Mimo: SRDCETEP
Autorské (tentokrát narozeninové) 

představení Ondry Jiráčka pro dva 
herce o narození, prvních krůčcích, 
dětských hrách, setkání se smrtí, do-
spívání, pohlavku od táty, první lásce, 
splněných přáních, zklamáních, stu-
diích, divadelních začátcích, hledá-
ní, poznání, radosti, bolesti, strachu 
i nadějích. Veselé i smutné, laskavé i 
drsné, vtipné k popukání i dojemné 
k slzám. Představení jako život sám, 
jako srdcetep.

25. 11. v 19.30
De Facto Mimo: Pierre-Henri 
Cami: KLEŠTĚNEC Z PRA LESA 
– DE FACTO PREMIÉRA ! 
Originální propletenec pěti kome-

dií, které, jsa propleteny, pohybují 
se na samé hranici chaosu, přičemž 
ponechávají vtip a různé končetiny 
trčet na všechny strany. Hustá směs 
humoru černého i růžového, jemné-
ho i kruťáckého, potutelného a roz-
marného, zejména však parodického. 
Úplně nová a zcela jiná verze před-
stavení Návrat zpopelněného, které 
jste možná taky neviděli.

26. 11. v 19.30 
DIOD: ZEPPO
První repríza inscenace ve stylu no-

vého cirkusu, která vznikala od ledna 
2011 v dílně akrobatického divadla 
pod vedením Jakuba Škrdly a Terezy 
Benákové. Příběh pouličního stíno-
herce hledajícího štěstí ve velkoměs-
tě.Pohybové představení s akrobacií 
a stínohrou divadelního souboru 
DIOD.

27. 11. v 16.00 
De Facto Mimo: 
ZELENÉ PRA SÁTKO
Příběh o nepřirozeně zbarveném 

prasátku, jeho cizokrajném kamará-
dovi a dvou loupežnících, kteří mají 
hlad a chuť na cokoliv. Pravdivá po-
hádka ze života v přírodě. Předsta-
vení je rychlé, barevné, s jednodu-
chými loutkami a písničkami. Režie: 
Martin Kolář, Hraje: Adéla Jiráčko-
vá, Martin Káca Kacafírek, Martin 
Skřítek Kolář, Michal Šaman Kouba 
a Michal Šmidla Pokorný.

28. 11. v 19.30 
Company ProART: KREUTZER 
SONATA – PREMIÉRA 
Beethoven – Tolstoj – Janáček. 

Všechny tři umělce spojuje jedna lát-
ka, zpracovaná v různých časových 
obdobích jako tři originální díla se 
shodným názvem Kreutzerova soná-
ta. Evropská premiéra jevištní adap-
tace tanečně-divadelního projektu je 
uvedena s živým hudebním dopro-
vodem. Choreografi e a režie: Martin 
Dvořák.

30. 11. v 19.30 
T. R. A. 
Dvě bytosti, jejichž cesty byly pro-

pojeny vyšším principem, jenž uza-
vřel trojúhelník, základní kámen na-
šeho stvoření… a zrodil se projekt 
T.R.A., umocňující imaginace slova 
pomocí pohybového projevu a sou-
časné audiovizuální koncepce… a 
bylo stvořeno představení, složené 
ze tří tematických celků, jež každý 
obsahuje 3 básně… Performance a 
mluvené slovo: Libor Habermann, 
Audiovizuální námět a režie: Lukáš 
Franc.

12. 11. v 9.00 
JIHLAVSKÝ SLAVÍK 
Pěvecká soutěž, pořádá DDM Jih-

lava, celý den.

13. 11. v 15.00 
V TOM ČERTŮ ROJENÍ 
aneb Přijďte pobejt 
čili Starej Havlík vymazuje  Veselé a 

písniček plné  ejstinněj poudačky vo 
čertech i lidech, vo hloupých i chyt-
rácích. Hraje 1. NDS Neratovice.

15. 11. v 19.00
ZDENĚK TROŠKA  
Povídání se známým režisérem 

16. 11. v 8.30 a 10.00 
JAK SE ZBAVIT ČERTA
Představení pro děti MŠ, ZŠ, hraje 

Divadlo Na Rozhraní Praha.

20. 11. v 15.00
Hra 
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Divadélko Romaneto
V Divadle Na Kopečku

27. 11. v 19.00
ANTILOPA 
Divadelní představení v režii Petra 

Soumara, pořádá a hraje DS SÍTO 
Jihlava.

28. 11. v 19.00 
PATAGONIE 
– divočina na konci světa 
Celovečerní diashow s cestovate-

lem Martinem Loewem až do Oh-
ňové země přes neprostupné pralesy, 
hluboké fj ordy, obrovské ledovce a 
blankytná jezera.

Psychiatrická léčebna, Brněnská 54

29. 11. v 19.30 
P. Kohout: UBOHÝ VRA H
mimo předpl.
Napínavý příběh z psychiatrického 

ústavu
Detektivní příběh této hry se ode-

hrává ve starém Rusku na počátku 
minulého století. V psychiatrickém 
ústavu je hospitalizován jakýsi člověk, 
který tvrdí, že zabil svého nejlepší-
ho přítele během představení Shake-
spearova Hamleta. Vedení ústavu mu 
umožní divadelní rekonstrukci jeho 
pečlivé a důkladné přípravy této vraž-
dy. Představení  Hamleta se odehrává 
před očima diváků a neúprosně smě-
řuje k momentu, kdy má Hamlet za-
bít Polonia. Opravdu ho zabije? Do-
jde k nečekané a zákeřné vraždě?

DIVADELNÍ KLUB
V budově Horáckého divadla, Ko-

menského 22 
17. 11. v 19.00 
Tomáš Reiner, Michal Ožibko a 

Aleš Kauer: DOKONALÝM DŮM
Básník Tomáš Reiner a letošní ab-

solvent AVU Michal Ožibko spojili 
své síly v projektu Dokonalým dům. 
Jedná se o koncepční knihu na po-
mezí slova a obrazu. Reiner na tom-
to setkání přečte své básně a zahraje 
zhudebněné texty se svým projek-
tem soNaLex. Koncept knížky bude 
vystaven v galerii Na dně. Vystaveny 
budou i další autorská leporela Aleše 
Kauera a nezávislého nakladatelství 
Adolescent. Uvede Zdeněk Stejskal. 
Vstup volný.

24. 11. v 19.00 
VEČER S BEAT GENERA TION
Večer s beatnickou poezií. Mů-

že přijít kdokoli a přečíst si veřejně 
svého oblíbeného bítníka. Vystoupí 
Kryštof Čeřovský, Stanislav Gerst-
ner, Aleš Kauer a kdokoli z vás. Za-
zní poezie Allena Ginsberga, Charle-
se Bukowského, Roberta Duncana a 
mnoha dalších básníků z období to-
hoto literárního hnutí. Uvádět bude 
Zdeněk Stejskal. Vstup volný.
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31. 10. – 2. 11. v17.30 
V PEŘINĚ
ČR 2011, komedie/hudební/ro-

dinný, cca 103 min. Magický svět 
dobrých i zlých snů, který se ukrývá 
přímo v našich peřinách, ožije v mu-
zikálové pohádce F. A. Brabce. Hra-
jí: Lucie Bílá, Karel Roden, Bolek 
Polívka, Eliška Balzerová ad. Režie: 
F. A. Brabec

Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč, 
kinosál Reform.

31. 10.  20.00 
BASTARDI 2
ČR 2011, drama, cca 95 min. Dru-

hý díl začíná krátce po smrti největší-
ho bastarda Michala Dostála. Micha-
lův otec a dědeček jsou přesvědčeni, 
že učitel Majer stál za vraždami všech 
tří žáků a mstil smrt své sestry. Za-
čnou tak Majera psychicky deptat a 
hledají důkazy. Hrají: Tomáš Mag-

nusek, Jan Šťastný, Jiří Krampol ad. 
Režie: Jan Lengyel.

Přístupný od 12 let. Vstupné 75 Kč, 
kinosál Edison.

1. 11. – 6. 11. ve 20.00 
BASTARDI 2
kinosál Reform.

1. – 6. 11. v 17.00 
OŠETŘOVATEL
USA 2011, širokoúhlá komedie, 

český dabing, cca 104 min. Mluvící 
zvířata se snaží naučit svého ošetřo-
vatele, jak se seznámit s dívkou. Hra-
jí v českém znění: Bohdan Tůma, 
Zuzana Ďurdinová, René Slováčko-
vá ad. Režie: Frank Coraci.

Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč, 
kinosál Edison.

3. – 9. 11. v 17.30 
SUPER 8
USA 2011, sci-fi , český dabing, 

cca 112 min. Jsou tady. Hrají: Joel 
Courtney, Kyle Chandler, Elle Fa-
ning ad. Režie: J. J. Abrams.

Mládeži přístupný. Vstupné 75 Kč, 
kinosál Reform.

3. – 6. 11. v 19.30 
TURÍNSKÝ KŮŇ
Maďarsko/Fr./Něm./Švýcarsko/

USA 2011, existenciální drama, ti-
tulky, cca 146 min. „Matko jsem 
hlupák!“ Poslední slova fi losofa Fri-
edricha Nietzscheho, jehož setkání s 
týraným koněm vyústilo ve svérázné 
prozření. Stříbrný medvěd na MFF 
v Berlíně 2011. Hrají: Erika Bók, Já-
nos Derzsi, Mihály Kormos ad. Re-
žie: Béla Tarr, Ágnes Hranitzky.

Přístupný od 12 let. Vstupné 55 Kč, 
kinosál Edison.

7. 11. ve 20.00 
NIC PROTI NIČEMU
ČR 2011, komedie, cca 98 min. 

„Falešný pedofi l v občanském sdru-
žení.“ Hrají: Johana Švarcová, Marta 
Pilařová, Marian Moštík ad. Režie: 
Petr Marek.

Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč, 
kinosál Edison.

8. – 9. 11. ve 20.00
NIC PROTI NIČEMU
kinosál Reform.

10. 11. v 17.30 a ve 20.00 
MUŽI V NADĚJI
ČR 2011, komedie, cca 115 min. 

Může být nevěra základem šťastné-
ho manželství? Šarmantní bonviván 
Rudolf je o tom přesvědčen: „Žen-
ská má mít pocit, že o chlapa mu-
sí bojovat, musí se snažit, aby si ho 
udržela. A hlavně, ženská se nesmí 
nudit…!!!“ Hrají: Bolek Polívka, Jiří 
Macháček, Simona Stašová ad. Scé-
nář a režie: Jiří Vejdělek.

Přístupný od 12 let. Vstupné 90 Kč, 
kinosál Reform.

11. – 12. 11. v 17.30 
MUŽI V NADĚJI
kinosál Reform.

13. 11. v 17.30 a ve 20.00 
MUŽI V NADĚJI
kinosál Reform.

10. 11. v 17.00 a 19.30 
ALOIS NEBEL
ČR 2011, animovaný fi lm, drama, 

cca 87 min. Dlouho očekávaná adap-
tace kultovního komiksu Jaroslava 
Rudiše a Jaromíra 99. Hrají: Miro-

slav Krobot, Karel Roden, Tereza 
Voříšková a další. Režie: Tomáš Le-
šák.

Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč, 
kinosál Edison.

11. 11. v 17.00
ALOIS NEBEL
Kinosál Edison.

12. – 13. 11. v 17.00 a 19.30
ALOIS NEBEL
kinosál Edison.

14. 11. v 17.30 
ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ
USA 2011, komedie, titulky, cca 98 

min. Co se dá dělat, když zjistíte, že 
váš šéf je šílenec, sadista nebo ma-
gor? Utéct není žádné řešení. Hrají: 
Jason Bateman, Charlie Day, Jason 
Sudeikis ad. Režie: Seth Gordon. 
Přístupný od 15 let. Vstupné 75 Kč, 
kinosál Edison.

15. – 16. 11. v 17.30 a ve 20.00
ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ
kinosál Reform.

15. – 16. 11. v 19.30 
NICKYHO RODINA
Česko/Slovensko 2011, drama, cca 

102 min. Film o tom, jak příklad jed-
noho člověka i po 70 letech dokáže 
inspirovat lidi a měnit dnešní svět. 
Hrají: Michal Slaný, Klára Issová, Joe 
Schlesinger ad. Režie: Matěj Mináč. 

Přístupný. Vstupné 75 Kč, kinosál 
Edison.

17. – 20. 11. v 17.30 
ŠMOULOVÉ
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 102 min.
Zlý čaroděj Gargamel vyžene 

Šmouly z jejich vesničky a během 
následného pronásledování všichni 
společně projdou kouzelným portá-
lem, který je zavede do našeho světa, 
přímo doprostřed newyorského Cen-
tral Parku. V českém znění: Ondřej 
Brzobohatý, Nikola Votočková, Vác-
lav Knop ad. Režie: Raja Gosnell.

Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč, 
kinosál Reform.

17. 11. ve 20.00 
JOHNNY ENGLISH SE VRA CÍ
USA/FR/VB 2011, akční kome-

die, titulky, cca 101 min. Nebezpe-
čí je třeba zesměšnit. Hrají: Rowan 
Atkinson, Gillian Anderson, Rosam 
und Pike a další. Režie: Oliver Par-
ker.

Přístupný. Vstupné 80 Kč, kinosál 
Reform.

18. 11. ve 20.00 
JOHNNY ENGLISH SE VRA CÍ
kinosál Edison.

19. – 20. 11. ve 20.00 
JOHNNY ENGLISH SE VRA CÍ
kinosál Reform.

21. – 23. 11. v 17.30 
AUTA 2
USA 2011, širokoúhlá animova-

ná komedie, český dabing, cca 110 
min. Hvězdné závodní auto Blesk 
McQueen a jeho přítel, jedinečný 
odtahový vůz Burák, se dostanou na 
úžasná místa, když je jejich cesta za-
vede za moře. Hrají v českém znění: 
Richard Krajčo, Petr Novotný, Petr 
Štěpánek ad. Režie: John Lasseter.

Mládeži přístupný. Vstupné 75 Kč, 
kinosál Reform.

Jana Masaryka 20

1. – 30. 11.  
BETLÉMSKÁ HVĚZDA
Soutěž o nejhezčí Betlém z kera-

mické hlíny pro členy zájmových ke-
ramických útvarů i veřejnost. Určeno 

pro děti, mládež i dospělé. Termín 
odevzdání do 1. 12. Na DDM JI. In-
formace melounova@ddm.ji.cz.

5. 11. v 8.00  
„O JIHLAVSKÝ KOLÁČ“
17. ročník šachového turnaje mlá-

deže hraný součastně jako přebor 
Kraje Vysočina mládeže v rapid ša-
chu. Prezence 8.00-8.45 hod. na 
DDM JI, Brněnská 29. Pro hráče 
nar. 1996 a mladší, hrací systém-švý-
carský systém na 7 kol. Startovné 40 
Kč. Přihlášky do 31. 10. Na adresu: 
krasensky@seznam.cz.

12. 11. v 9.00 
JIHLAVSKÝ SLAVÍK 2011
20. ročník pěvecko–instrumentál-

ní soutěžní přehlídky všech hudeb-
ních žánrů. Divadlo Na Kopečku JI 
od 9.00 hodin. Zveme širokou veřej-
nost.

17. 11. v 8.45 
FLORBALOVÝ TURNAJ 
TROJIC
V tělocvičně DDM JI, Brněnská 19, 

od 8.45 hod. Startovné 30,- Kč za hrá-
če, výstroj vlastní. Přihlášky na e-mail: 
rychetsky@ddm.ji.cz  do 15. 11.!

17. 11. v 9.00  
„DDM JIHLAVA CUP“
Ve stolním tenise pro neregistrova-

né hráče do 16 let. Od 9.00 hodin v 
hale SK JI - stolní tenis - na ul. Karo-
líny Světlé, pod autobusovým nádra-
žím. Kat.: do 11 let a 12-16 let - kluci 
i holky. Startovné 30 Kč, nutno mít 
vlastní pálku a vhodné přezutí.

21. 11. v 16.00
SOUTĚŽ MLADÝCH CHOVA-

TELŮ
Teoretické a praktické znalosti 

z oboru chovatelství, teraristiky a 
akvaristiky. Od 16.00 hod. na DDM 
JI, Brněnská 29, pro žáky ZŠ a gym-
názií. Nutno se přihlásit do 18. 11. 
Telefonicky nebo na e-mail: rychet-
sky@ddm.ji.cz.

22. 11. a 24., 25. 11. v 8.30
ARA NŽOVÁNÍ ADVENTNÍCH 
VĚNCŮ
Vždy 8.30 – 12.30 hodin – MC 

MACÍK – DDM JI, Brněnská 46, JI. 
Určeno pro maminky na MD a jejich 
děti.

Brněnská 29

5. 11. v 8.30 – 12.00 
PLETENÍ PEDIGEM 
- vyplétané ovální dno
Sebou ručník a přezůvky. 

12. 11. v 9.00 –11.30 
NUNO FILCOVÁNÍ 
- s sebou: jednorázové rukavice, 

oblíbené tekuté mýdlo, kelímek na 
vodu, váleček, staré prostěradlo ne-
bo plátno cca 30 x 60 cm a přezůvky. 
Nic z toho se nebude zpracovávat, 
ale sloužit k fi lcování. 

Pondělí 
Otevřená herna  9.00 – 11.00
Dílničky  16.00 – 17.00 
– pro rodiče s dětmi od 3 let
Úterý  
Klub maminek  9.00 – 11.00 
– pro rodiče s dětmi od 2 let
Středa 
Klub kojenců  9.00 – 11.00 
– pro rodiče s dětmi do 2 let
Katecheze pro nejmenší 
16.00 – 16.45 (sudá středa)
Čtvrtek 
Klub kojenců  9.00 – 11.00 
– pro rodiče s dětmi do 2 let    
Muzicírování 16.00 – 17.00 
– zpívání rodičů s dětmi od 1 roku
Pátek
Cvičení 10.00 – 11.00 
– pro rodiče s dětmi od 2 let

Chlumova 3 (2. patro)

25. 11. v 19.00
VÁNOČNÍ SALON FEŠÁKŮ 
– FEŠÁCI V POKUŠENÍ
Vaši oblíbení Fešáci začnou „šňů-

ru“ vánočních pořadů, které jsme 
pro Vás letos připravili. Jako host vy-
stoupí HANA MLADÁ. 

26. 11. ve 20.00 
HAPKA  & HORÁČEK 
KUDY KA M – Písně z lyrikálu 
Kudykam je lyrikál. Tedy divadelní 

hra ve verších, které se dílem zpíva-
jí a dílem mluví: s trochou nadsázky 
„divadlo jedna báseň“, www.kudy-
kam.net Vstupenky v síti TicketPro, 
www.ticketpro.cz.

29. 11. v 19.00 
VÁNOČNÍ AKUSTICKÉ 
TURNÉ PETR KOLÁŘ 2011
Program bude zpestřen nejkrás-

nějšími českými koledami, dětským 
sborem a zajímavými hosty. 

30. 11. v 18.00 
Petr Iljič Čajkovskij: 
LOUSKÁČEK
Moravské divadlo Olomouc. Ba-

let, který měl premiéru v roce 1892, 
vznikl podle povídky E. T. A. Hoff -
manna „Louskáček a myší král“. 
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21. 11. ve 20.00 
SVĚTLA V SOUMRA KU
Finsko 2006, drama, titulky, cca 78 

min. Poslední díl Kaurismäkiho vol-
né trilogie o obyčejných hrdinech, 
kteří navzdory neutěšeným podmín-
kám stále věří ve své sny o lepší bu-
doucnosti. Hrají: Janne Hyytiäinen, 
Maria Heiskanen, Maria Järvenhelmi 
ad. Scénář a režie: Aki Kaurismäki.

Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč, 
kinosál Edison.

22. – 23. 11. ve 20.00 
SVĚTLA V SOUMRA KU
kinosál Reform.

24. – 27. 11. v 17.30 
HAPPY, HAPPY
Norsko 2010, komedie, titulky, cca 

88 min. Komedie o nevěře, manžel-
ské krizi a losím mase. Hrají: Agnes 
Kitt elsen, Joachim Rafaelsen, Maib-
ritt  Saerens ad. Režie: Anne Sewitsky.

Přístupný od 12 let. Vstupné 75 Kč, 
kinosál Reform.

24. 11. ve 20.00 
NÁKA ZA
USA/SAE 2011, thriller, titulky, 

cca 105 min. Film sleduje rychlé ší-
ření smrtícího vzduchem přenos-
ného viru, který nemocné zabíjí bě-
hem několika dnů. Hrají: Marrion 
Cotillard, Matt  Damon, Laurence 
Fishburne ad. Režie: Steven Sodern-
bergh.

Přístupný od 12 let. Vstupné 75 Kč, 
kinosál Edison.

25. – 27. 11. ve 20.00 
NÁKA ZA
kinosál Reform.

28. 11. v 17.30 a ve 20.00 
NÁKA ZA
kinosál Reform / Edison.

29. – 30. 11. v 17.30 a ve 20.00
NÁKA ZA
kinosál Reform.

28. 11. v 17.30 
MŮJ OTEC GEORGE 
VOSKOVEC
ČR 2011, dokumentární, cca 75 

min. Film přibližuje osobní život a 
uměleckou kariéru Jiřího Voskovce 
od jeho příchodu do Spojených států 
v roce 1950 až po jeho úmrtí v roce 
1981. Hrají: Gigi Voskovec – Gotfri-
ed, Chris Voskovec, Vicki Voskovec, 
Václav Havel, Miloš Forman ad. Re-
žie: Libuše Rudinská.

Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč, 
kinosál Edison.

29. – 30. 11. v 19.30 
MŮJ OTEC GEORGE 
VOSKOVEC
kinosál Edison.

BIJÁSEK 
– KINO DUKLA DĚTEM 

5. 11. v 15.30 
DOBRODRUŽSTVÍ 
NA PASECE II.
Filmové pásmo kreslených a lout-

kových pohádek pro nejmenší divá-
ky. Vstupné 30 Kč, kinosál Reform

6. 11. v 15.30 
DOBRODRUŽSTVÍ 
NA PASECE II.
kinosál Edison

12. – 13. 11. v 15.30 
ZASADIL DĚDEK ŘEPU
Výběr nejlepších kreslených čes-

kých pohádek. Vstupné 30 Kč, kino-
sál Reform.

19. – 20. 11. v 15.30 
ŠMOULOVÉ
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 102 min. Zlý ča-
roděj Gargamel vyžene Šmouly z 
jejich vesničky a během následné-
ho pronásledování všichni společně 
projdou kouzelným portálem, který 
je zavede do našeho světa, přímo 
doprostřed newyorského Central 
Parku. V českém znění: Ondřej Br-
zobohatý, Nikola Votočková, Václav 
Knop ad. Režie: Raja Gosnell

Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč, 
kinosál Reform.

26. 11. v 15.30 
VÁNOCE V KINĚ
Filmové pásmo kreslených a lout-

kových pohádek pro nejmenší di-
váky. Vstupné 30 Kč, kinosál Re-
form.

27. 11. v 15.30 
VÁNOCE V KINĚ
kinosál Edison.

BIO RÁJ – KINO DUKLA 
PROMÍTÁ SENIORŮM 

Vstupné na všechny projekce: 
- pro seniory 60 let a výše 40 Kč 

(na vyžádání doložit platným průka-
zem totožnosti)

- ostatní návštěvníci dle vstupného.

2. 11. v 10.00 
OŠETŘOVATEL
USA 2011, širokoúhlá komedie, 

český dabing, cca 104 min. Mluvící 
zvířata se snaží naučit svého ošet-
řovatele, jak se seznámit s dívkou. 
Hrají v českém znění: Bohdan Tů-
ma, Zuzana Ďurdinová, René Slo-
váčková ad. Režie: Frank Coraci.

Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč, 
kinosál Edison.

9. 11. v 10.00 
NIC PROTI NIČEMU
ČR 2011, komedie, cca 98 min. 

„Falešný pedofi l v občanském sdru-
žení.“ Hrají: Johana Švarcová, Marta 
Pilařová, Marian Moštík ad. Režie: 
Petr Marek.

Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč, 
kinosál Edison.

16. 11. v 10.00 
NICKYHO RODINA
Česko/Slovensko 2011, drama, 

cca 102 min. Film o tom, jak pří-
klad jednoho člověka i po 70 letech 
dokáže inspirovat lidi a měnit dneš-
ní svět. Hrají: Michal Slaný, Klára 
Issová, Joe Schlesinger ad. Režie: 
Matěj Mináč. 

Přístupný. Vstupné 75 Kč, kinosál 
Edison.

23. 11. v 10.00 
SVĚTLO
Mali/Burkina Faso/FR/Západní 

Německo 1987, fantasy, titulky, cca 
105 min. Světlo je velmi zvláštní 
fi lm, který nám přináší poselství z 
afrického kontinentu – o životě, tra-
dicích a rituálech tamních obyva-
tel, o harmonii člověka přírody – to 
všechno způsobem, který je pro nás 
možná neobvyklý, ale každopádně 
krásný v každém svém detailu. Hra-

jí: Issiaka Kane, Aoua Sangare ad. 
Režie: Souleymane Cissé.

Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč, 
kinosál Edison.

30. 11. v 10.00
MŮJ OTEC GEORGE 
VOSKOVEC
ČR 2011, dokumentární, cca 75 

min. Film přibližuje osobní život a 
uměleckou kariéru Jiřího Voskovce 
od jeho příchodu do Spojených států 
v roce 1950 až po jeho úmrtí v roce 
1981. Hrají: Gigi Voskovec – Gotfri-
ed, Chris Voskovec, Vicki Voskovec, 
Václav Havel, Miloš Forman ad. Re-
žie: Libuše Rudinská.

Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč, 
kinosál Edison.

FILMOVÝ KLUB KINA DUKLA 
Cena vstupného pro členy FK: 40 

Kč, pro nečleny: 70 Kč. 
Hrací den je pondělí a středa, za-

čátky představení v 19.30.

12. 7. 11. v 19.30 
MELANCHOLIA
Dánsko/Švédsko/FR 2011, dra-

ma/sci-fi , titulky, cca 136 min. Film 
začíná honosnou svatbou, končí zá-
nikem světa. Cena pro nejlepší he-
rečku (Kirsten Dunst) na Filmovém 
festivalu v Cannes, nominace na 
Zlatou palmu. Hrají: Kirsten Dunst, 
Charlott e Gainsbourg, John Hurt ad. 
Režie: Lars von Trier.

Přístupný od 12 let, kinosál Re-
form.

14. 11. v 19.30 
ZABÍJEČ OVCÍ
USA 1977, drama, titulky, cca 83 

min. Nenechte se odradit názvem fi l-
mu, není to žádný kriminální thriller, 
spíše obdivný název pro „normál-
ní“ práci, kterou stejně někdo dělat 
musí. Cene FIPPRESCI na Meziná-
rodním fi lmovém festivalu v Berlíně 
z roku 1981. Hrají: Henry G. San-
ders, Kaycee Moore, Charles Bracy 
ad. Režie, scénář, kamera, produkce: 
Charles Burnett .

Přístupný od 12 let, kinosál Edi-
son.

21. 11. v 19.30 
MECHANICKÝ POMERA NČ
VB 1971, krimi/drama/sci-fi , ti-

tulky, cca 137 min. Alex DeLarge je 
vůdcem brutální bandy pubertálních 
výtržníků, kteří chodí za školu, po 
nocích pobírají chemicky obohace-
né mléko v baru Korova a agresivitu 
si vybíjané bitkami, znásilňováním 
a přepadáváním slušných občanů. 
Hrají: Malcolm McDowell, Patrick 
Magee, Warren Clarke ad. Režie: 
Stanley Kubrick.

Přístupný od 15 let, kinosál Re-
form.

24. 11. v 19.30 
Dokumentární čtvrtky
SVĚTLO
Mali/Burkina Faso/FR/Západ-

ní Německo 1987, fantasy, titulky, 
cca 105 min. Světlo je velmi zvláštní 
fi lm, který nám přináší poselství z af-
rického kontinentu – o životě, tradi-
cích a rituálech tamních obyvatel, o 
harmonii člověka přírody – to všech-
no způsobem, který je pro nás mož-
ná neobvyklý, ale každopádně krásný 
v každém svém detailu. Hrají: Issiaka 
Kane, Aoua Sangare ad. Režie: Sou-
leymane Cissé.

Mládeži přístupný, kinosál Reform.

28. 11.  19.30 
Německo 2010, milostný příběh, 

titulky, cca 119 min. Jedna láska ne-
stačí. Hrají: Tom Tykwer, Johnny 
Klimek, Reinhold Heil ad. Scénář a 
režie: Tom Tykwer.

Přístupný od 15 let. Vstupné 80 Kč, 
kinosál Reform.

OSTATNÍ AKCE
6. 11. v 15.00 
S Jihlavskými listy za pohádkou - 
“O ŠEVCI KUBOVI“
Délka představení cca 50 minut. 

Veselá, barevná pohádka, při které se 
publikum baví od začátku do konce. 
Švec Kuba má doma hodnou ženu 
Andulku, ale po sérii za sebou rychle 
jdoucích průšvihů, za které může je-
jí hloupost, se Kuba rozhodne jít do 
světa. Slíbí, že pokud najde někoho 
hloupějšího než je ona, nezbije ji. Ve 
světě se setkává s hloupostí ve všech 
jejích podobách - zjišťuje, že oč jsou 
lidé hloupější, o to jsou i agresivněj-
ší. Kuba se vrátí domů a začne si vá-
žit Andulčina dobrého srdce. Účin-
kují: Divadýlko Mrak.

11. 11. ve 20.00 
Projekt 44
ČR 2011, akční sci-fi  z armádního 

prostředí, cca 78 min. Marek je ne-
zaměstnaný mladík a pro snadně vy-
dělané peníze udělá téměř cokoliv. 
Proto nepohrdne velice výhodnou 
nabídkou od armády na “naprosto 
neškodné” testy. Když se ovšem pro-
bouzí o několik let později ve svém 
bytě, zjišťuje, že všichni jeho známí 
i rodina se k němu obrátili zády, ne-
bo jsou mrtví. Dokonalý voják, nebo 
porouchaný stroj? Marek se od po-
divných lidí dozvídá o generálu Jane-
bovi, který prováděl testy, zaviňující 
celý jeho nečekaný výpadek a ovlá-
dání jeho těla vysokými armádními 
orgány. Současně v sobě objevuje 
novou podivnou sílu, kterou pomalu 
začíná ovládat a je hnán za pomstou 
do hlubin neznáma svého vlastního 
já. Strhující akční sci-fi  z prostředí ar-
mádních pokusů a vládních spiknutí, 
které vás nenechá klidnými od začát-
ku až do konce. Hrají: Josef Kunde-
ra, Martin Havlovic Režie: Jaroslav 
Šetek Lístky v předprodeji na www.
projekt44.cz.

Přístupný od 15 let. Vstupné 80 Kč, 
kinosál Edison a Reform.

12. 11. ve 20.00 
Projekt 44
kinosál Reform.

18. 11.  ve 20.00 
Projekt 44
kinosál Reform.

14. 11. v 17.30 
NICKYHO RODINA
Česko/Slovensko 2011, drama, 

cca 102 min. Působivý dokument 
s hranými rekonstrukcemi vypráví 
příběh záchrany 669 dětí z okupo-
vaného Československa anglickým 
mladíkem Nicolasem Wintonem. 
Projekce fi lmu o „normálním činu v 
nenormální době“ se uskuteční pod 
záštitou předsedkyně Poslanecké 
sněmovny Miroslavy Němcové, kte-
rá je společně s režisérem Matějem 
Mináčem iniciátorkou vzdělávacího 
projektu Nickyho rodina do škol. 
Hrají: Michal Slaný, Klára Issová, Joe 
Schlesinger ad. Režie: Matej Mináč.

Přístupný. Vstup zdarma, kinosál 
Reform.
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Basketbal

Volejbal

Hokej

Fotbal

Tanec

Kynologický klub Jihlava

Plavání

Změna programu vyhrazena! 

Žižkova 98

Mostecká 10

BTJ Sokol Bedřichov 
– TK Chrisstar Jihlava:

Sobota 19. 11. 
VÁNOČNÍ CENA 
soutěž ve sportovních tancích la-

tinskoamerických a standardních 
pro věkové kategorie děti, junioři, 
mládež a dospělí ve výkonnostních 
třídách D, C a B od 8.30 hod. ve 
sportovní hale TJ Sokol Bedřichov 
na Sokolovské ulici v Jihlavě.

Sobota 5. 11. 
FINÁLOVÝ ZÁVOD 
KYNOLOGICKÉ LIGY 
VYSOČINY 
– od 7–7.30 hod. prezentace – are-

ál KK Jihlava – Helenín.

Jihlavský plavecký klub AXIS
Sobota 5. 11., neděle 6. 11.: 
AXIS CUP 2011 
– v sobotu od 9.30 hod., v neděli 

od 9 hod. na bazéně, ul. E. Rošické-
ho v Jihlavě.

TJ Sokol Bedřichov – 2. liga žen:
Sobota 12. 11. 
TJ Sokol Bedřichov 
– TJ Tatran Litovel 
- v 10 a 14 hodin ve sportovní hale 

na ul. Sokolovská v Jihlavě.

Basketbalový klub Jihlava:
Sobota 19. 11. 
BC Vysočina  - Sokol Pražský 
v 17 hodin – Extraliga U19

Neděle 20. 11. 
BC Vysočina – Sokol Vyšehrad 
v 10 hodin – Extraliga U19

Sobota 26. 11. 
BC Vysočina – BCM Nymburk 
v 15 hodin – Liga U17

BC  Vysočina – ČEZ Nymburk 
v 17 hodin – II. liga mužů

Neděle 27. 11. 
BC Vysočina – BSK Jičín 
– v 11 hodin - II. liga mužů

BC Vysočina – Sokol Hradec 
Králové 2 
ve 13 hodin – Liga U17

Zápasy se hrají ve sportovní hale 
nad bazénem na ul. E. Rošického v 
Jihlavě.

HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 
2011/2012:

Středa 2. 11. 
HC Dukla Jihlava – IHC Písek

Sobota 5. 11. 
HC Dukla Jihlava – HC Benátky 
nad Jizerou 

Středa 9. 11. 
HC Dukla Jihlava – HC Rebel 
Havlíčkův Brod

Středa 16. 11. 
HC Dukla Jihlava – HC Slovan 
Ústečtí Lvi

Pondělí 21. 11. 
HC Dukla Jihlava – HC VCES 
Hradec Králové

Všechny zápasy se hrají na Horác-
kém zimním stadionu v Jihlavě v 
17.30 hodin.

FC VYSOČINA JIHLAVA – II. 
liga ČMFS 2011/2012:

Pátek 4. 11. 
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– FC Zbrojovka Brno

Pátek 18. 11. 
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– FK Spartak Mas Sezimovo Ústí

Hraje se na fotbalovém stadionu na 
ul. Jiráskova v Jihlavě v 18 hodin.

1. 11. v 17.00
STŘÍBRNÉ DOLY U TŘEŠTĚ
Přednáší RNDr. Stanislav Houzar, 

Ph.D.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 55

2. 11. v 9.30
NEWMARKETS
Od Dolnorakouské zemské výsta-

vy až k projektu NEWMARKETS.
Představení projektu, prezentace ak-
tivit zapojených partnerů a výstupů 
projektu. Připomenutí odkazu Dol-
norakouské zemské výstavy 2009, 
která iniciovala vznik projektu. 

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

3. 11. v 18.00
DERBIANUS 
– osud největší antilopy
Na listopadový klubový večer při-

pravila jihlavská zoo poutavé vyprá-
vění o jedné z největších, nejkrásněj-
ších a nejohroženějších antilop světa 
– antilopě Derbiho – s Karolínou 
Koláčkovou. Klubovna zoo

11. 11. v 17.00 
SVATÝ MARTIN V JIHLAVĚ
Svatý Martin vyjede na bílém koni 

v 17.00 od Brány Matky Boží. Po pří-
jezdu svatého Martina na Masaryko-
vo náměstí bude následovat kompo-
novaný ohňostroj. 

11. 11. – 12. 11.   
Nahlédněte PodpoVRCH
Dny otevřených dveří v novém 

Centru environmentální výchovy 
PodpoVRCH v Zoo Jihlava. 

Program: Pátek 11. listopadu 
(12.00–16.00 hodin): prohlídka 
centra, vystoupení hudební skupiny 
(Draga Banda), netradiční občerst-
vení (M. Borkovcová – Hmyz po-
trava III. tisíciletí), promítání fi lmů 
(Ozvěny Ekofi lmu), 19.00 hodin 
– koncert hudební skupiny Alison 
(vstup zdarma – po registraci na tel. 
567 573 730 nebo na e-mailu: vzde-
lavani@zoojihlava.cz, vstupné na 
místě 50,- Kč)

Sobota 12. listopadu (11.00–16.00 
hodin): prohlídka centra, promítání 
fi lmů, hry a soutěže pro děti. 

Zoo Jihlava

20. 11. v 15.00 
POHÁDKA  
- PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 
Sametová pohádka s loutkami od 

Petry Fekarové je trochu o tom, jak 
jsou děti hodné a nezbedné i dnes. 

Účinkují herci a loutky.
Nafukovací atrakce - skákací hrad 

pro děti zdarma.
Dělnický dům, Žižkova 15

22. 11. v 17.00 
VZPOMÍNKY NA UFO
Přednáší Ing. Rostislav Rajchl
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 55

27. 11.
ROZSVÍCENÍ velkého 
vánočního stromu a vánoční 
výzdoby města Masarykovo 
náměstí. 

27. 11. – 18. 12. 
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Splněním přáníčka na vánočním 

stromu každým z nás rozzáříme očič-
ka dětem z dětských domovů, azylo-
vých domů a ústavů sociální péče. 
Masarykovo náměstí a City Park.

29. 11. v 17.00
Z PAMÍRU
Přednáší Ing. Tomáš Hruš, Ph.D.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 55

8. 11. v 18.30 
JAROSLAV SVĚCENÝ - Benefi č-

ní koncert uznávaného houslisty
Host: Miloslav Klaus – kytara. Kos-

tel sv. Ignáce. 

27. 11. v 19.00
6. komorní koncert 
FILHARMONIE 
G. MAHLERA  2011
Dům fi lharmonie-hudby, Kosmá-

kova 9

28. 11. v 19.00
SCHOLA GREGORIANA 
PRA GENSIS – ADVENTUS
DOMINI 
Adventní mše Rotare v českých 

kancionálech 15. a 16. století.
Kostel sv. Ignáce Jihlava 

27. 11. v 19.00
OLD, NEW AND IN BETWEEN
Jimmy Bozeman / kytara, zpěv - 

Pepa Malina / housle, whistles, zpěv- 
Svatka Štěpánková / kontrabas, zpěv 
- Tomáš Vokurka / snare drum- Zde-
ňek Jahoda / mandolína

Americký písničkář Jimmy Boze-
man představí nové album jihlavské-
mu publiku.

Vinárna U mě, Znojemská 5

5. 11. ve 16.00 
ULTIMACUP 
- turnaj ve stolním fotbálku

9. 11. ve 21.00 
Wednesday Relax
11. 11. ve 21.00 
Electro house sensation vol.5
18. 11. ve 21.00 
DnB Fever Session
19. 11.  ve 21.00 
Addicted2house 
(With Chris Sadler)

25. 11. ve 21.00 
Big wall 5

2. 11.   
VAŠEK NOID A KA PELA 
NOIDMEGAKONCERT.
4. 11. v 19.00 
VÝROČNÍ KONCERT – 9 LET 
KA PELY ŽUFAN
Zahrají tyto kapely: Žufan (punk 

Ji/Luka), Mouchy (crossover Ji), 
AFT (punk Ji), Hejty (punkrock Ji), 
Helldicks (metal Ji), Dovolený napě-
tí (punk Nejdek), Self Bias Rezistor 
(hardcore Chrudim). Vstup 50 Kč.

5. 11. 
GARA GE OF ROCK 2011
5. ročník hudebního festivalu.

11. 11.   
LIDOPOP - ZNÁMÁ 
BRNĚNSKÁ FUNKY  
křest nového CD (host MR. Han-

ky)

16. 11.   
CARRERA  KA I – Koncert
Agressive Tyrants, Psi, Pork Soda, 

In Documentato.

18. 11.   
TITANIC -
Heavymetalová legenda v Jihlavě

19. 11.   
SIMPLE FACT - (SWE) 
METAL CORE

25. 11.   
Křest CD - SMÍŠENÝ POCITY 
+ HOSTÉ

27. 11. v 15.00 
S Jihlavskými listy za pohádkou - 
JEZINKY - BEZINKY
Délka představení cca 50 minut. Co 

vlastně víme o životě jezinek? Proč 
unášejí jen malé zlobivé chlapečky? 
To se snaží odhalit dva potrhlí vědá-
toři doktor Smolík a docent Jelének. 
Protože žádnou jezinku nikdy nela-
pili - ba dokonce ani neviděli, hle-
dají inspiraci v pohádkách. Tam se 
to jezinkami jenom hemží! Na konci 
nejsou naši badatelé o nic moudřejší 
než na začátku. Potvrdili však jednu 
starou známou pravdu: JEZINKY 
JSOU NESMRTELNÉ! Účinkují: 
Divadelní společnost Elf 
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