
Jaroslav
Vymazal

Zveme občany na
veřejné projednání studie 

„Revitalizace sídlišť na území 
města Jihlavy – ul. Březinova, 

Na Kopci, Demlova“
5. listopadu 2012 od 16.00 v gotické 

síni jihlavské historické radnice 
(radnice, vchod z Masarykova nám.)

Zveme občany na 
charitativní akci 

Víkendový vagón listopad
na nákladovém nádraží Jihlava 

10. listopadu od 9.00 – 17.00 hodin. 
Trvalý sběr ošacení Žižkova ul. 99 

(vedle hřbitova) 
po, út, 9 -17 h., st, čt. 9 -15 h.

Vedení města zve na
Slavnostní rozsvěcení vánočního 
stromu na Masarykově náměstí

2. prosince v 16.45 hod., 
a na Zdobení vánočního stromečku

v gotickém sále radnice 
3. prosince od 17 hodin.

Magistrát města Jihlavy zve obyvatele města, zejména 
obyvatele ulic Březinova, Na Kopci a Demlova, k veřej-
nému projednání studie revitalizace sídliště Březinky. 

„Navrhované úpravy se týkají motoristických i nemotoris-
tických pozemních komunikací, které jsou prostorem sídliště 
vedeny. Dále jsou předmětem úprav vybrané veřejné prostory,“ 
popsal obecně připravované úpravy primátor Jaroslav Vy-
mazal. 

Konkrétně projekt „Revitalizace sídlišť na území města 
Jihlavy – ul. Březinova, Na Kopci, Demlova“ navrhuje:

- prověření a doplnění nových spojovacích chodníků tam, 
kde jsou vyšlapané trasy,

- návrh nových kontejnerových stání, případně úprava stá-
vajících,

- úpravy dětských hřišť,
- vytvoření bezbariérových tras sídlištěm,
- vedení cyklostezky sídlištěm, navýšení parkovací kapaci-

ty ve vybraných lokalitách.
„Podobně jako například při revitalizaci sídliště Královský 

vršek vyslechneme připomínky a návrhy veřejnosti. Pokud bu-
de reálné je uskutečnit, rádi je do projektu zahrneme,“ popsal 
primátor Jaroslav Vymazal, jak úřad naloží s připomínka-
mi veřejnosti. Po projednání s veřejností a schválení studie 
v Radě města Jihlavy bude přistoupeno ke zpracování další 
nutné dokumentace. Úpravy sídliště by měly být provedeny 
v roce 2013, nebo 2014.

Setkání proběhne 5. listopadu v 16.00 v gotické síni jihlav-
ské historické radnice.  -rt-

Přijďte debatovat o Březinkách

Primátor o plánu 
rozvoje města

V roce 2007 to bylo „jen“ několik 
stovek stran textu, ve kterém byly 
popsány různé oblasti života města a 
jeho potřeby. Název dokumentu, In-
tegrovaný plán rozvoje města, většině 
lidí mnoho neřekne, ale je důležitým 
dokumentem k uskutečnění řady 
projektů. V následujících letech při-
byly další tisíce stran, které nezůstaly 
bez užitku v policích archivů, ale pro-
měnily se v řadu konkrétních užiteč-
ných staveb. Za přínosem IPRM se 
ohlédneme s primátorem města Jih-
lavy Jaroslavem Vymazalem.

Opravený areál letního kina a je-
ho okolí, revitalizace Královského 
vršku, nebo veřejného prostran-
ství v Pávově by se možná nikdy 
neuskutečnily, kdyby nebyly zahr-
nuty v Integrovaném plánu rozvo-
je města (IPRM). V čem spočívá 
význam tohoto dokumentu?

Do jisté míry je to podobné třeba 
tomu, když připravujete opravu by-
tu. Je vhodné mít předem jasno, co 
je potřeba udělat, co to bude obnášet 
a co to nakonec přinese. 

 (Pokračování na str. 3)

Životnost jihlavského Horáckého 
zimního stadionu se blíží ke konci. 
Nedávno dokončený statický posu-
dek dává střeše stadionu maximál-
ně 7 let „života“. 

Dalším zjištěním odborného po-
sudku je, že částečná oprava stadi-
onu, který od svého vzniku v roce 
1968 neprošel větší rekonstrukcí, 
není řešením. Stará konstrukce by 
neudržela novou střechu. 

„Životnost stavby prodloužil jedova-
tý olověný suříkový nátěr, kterým byla 
konstrukce poctivě opatřena v 80. le-
tech. Je to účinný, ale dnes už zakáza-
ný způsob ochrany konstrukce. Nicmé-
ně bez něj by zřejmě byl stav stadiónu 

horší,“ poznamenal nad statickým 
posudkem náměstek primátora Pe-
tr Pospíchal. Posudek vypracovaly 
čtyři specializované fi rmy, které spo-
lupracovaly s profesory brněnského 
Vysokého učení technického.

Radnice už v minulosti připravova-
la přestavbu stárnoucího stadionu na 
novou multifunkční halu, existuje i 
projekt, a dokonce i stavební povolení. 
Problémem zůstávají peníze - přestav-
ba stadionu si vyžádá investici asi 500 
milionů korun, což není v silách měst-
ského rozpočtu. „Během příštího roku 
by se měly vyjasnit podmínky regionál-
ních operačních programů a pak budeme 
vědět, zda máme šanci na evropskou do-

taci,“ plánuje primátor města Jaroslav 
Vymazal s tím, že by město žádalo o 
pomoc i z dalších zdrojů. Odhad za-
čátku stavby je rok 2015.

Jako nereálná se ukázala někdejší 
myšlenka zcela nového stadionu, tzv. 
na „zelené louce“. „Bylo by to hezké, 
ale jdeme cestou možného. Nová hala je 
otázka nejméně jedné miliardy, spíše ale 
1,5 miliardy korun. Na chybějící druhou 
ledovou plochu za 200 miliónů korun, 
jejíž stavba jde nyní do fi niše, město do-
stalo dotaci 92,5% z evropských fondů. 
Také v případě přestavby Horáckého 
zimního stadionu budeme doufat v pod-
poru z dalších zdrojů,“ dodal primátor 
Jaroslav Vymazal. -rt-

Horácký zimní stadion chřadne

HALA UŽ CHLADÍ. Stavba Veřejného sportoviště pro lední sporty v Tyršově ulici významně pokročila. V betonové des-
ce pod budoucí ledovou plochou už je funkční systém 28 kilometrů potrubí, kterým proudí chladící médium. Následovat 
bude montáž mantinelů a ochranných skel, sítí a osvětlení. Mimo halu se dokončují zpevněné plochy pro pěší, postupně 
bude mizet protihluková stěna k Tyršově ulici, před dokončením je podzemní parkoviště. Stavba má asi tříměsíční ná-
skok, dokončena bude pravděpodobně v únoru 2013. Na snímku krytý prostor mezi novou halou a původním objektem 
při Tolstého ulici, kde je prostor pro parkování autobusu. Foto: archiv magistrátu
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

64
40

104
82
32

114

-
10

66
8

162
Město Jihlava má k 30. 9. 2012 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.123 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci září 2012

Na veřejném projednání (Fó-
rum Zdravého města Jihlavy), 
které proběhlo 15. května 2012, 
byly veřejností naformulovány 
největší problémy v jednotlivých 
oblastech rozvoje města tak, jak 
je vnímají občané. 

Celkem bylo sestaveno 16 pro-
blémů. Problémy formulované v 
rámci veřejné diskuse byly násled-
ně ověřeny anketou, která probíha-
la po celý měsíc červen. Anketního 
průzkumu se zúčastnilo celkem 551 
respondentů. Možnost elektronic-
kého hlasování využilo 485 respon-
dentů.

Výsledky ankety potvrdily výběr 
osmi problémů, uvedených v „De-
sateru“ vzešlém z veřejného projed-
nání. Město tak získalo tzv. ověřené 
problémy – tj. průnik problémů for-
mulovaných v rámci veřejného pro-
jednání i v rámci ankety. 

Průmět problémů, na jejichž vý-
znamnosti se shodli jak účastníci 
veřejného projednání, tak respon-
denti v rámci otevřené ankety, je 
následující (problémy jsou řazeny 

Výsledky ankety „Desatero problémů 
města Jihlavy“ 

dle významnosti):
1. Navrácení kulturního a spole-

čenského života do centra a přileh-
lého okolí

2. Školky – rozšíření kapacit
3. Parkování
4. Rozšíření MHD – ulice Vrchlic-

kého
5. – 6. Revitalizace náměstí
5. – 6. Řešení odpadového hospo-

dářství – realizace ISNOV (Integro-
vaný systém nakládání s odpady na 
Vysočině)

7. – 8. Pokračování v rekonstrukci 
kanalizace

7. – 8. Absence sociálních bytů a 
nedostatečná kapacita azylových 
domů (pro ženy, matky s dětmi, či 
rodiny)

Kromě 16ti problémů vybraných 
na veřejném projednávání měli ob-
čané v anketním průzkumu mož-
nost navrhnout nový vlastní pro-

blém, který vnímají jako palčivý. 
Jedná se o následující, nově nafor-
mulované problémy, které zaujaly 
přední příčky v anketním průzkumu 
(tyto problémy však nejsou součás-
tí tzv. Desatera problémů města Jih-
lavy):

1. Přepracování ISNOV – odpad 
třídit, nespalovat 

(45 hlasů)
2. Denní sociální rehabilitace pro 

těžce postižené osoby v domácí pé-
či rodiny 

(42 hlasů)
3. Chráněné bydlení pro zdravot-

ně postižené 
(19 hlasů)
4. Integrovaný dopravní systém 
(5 hlasů)
5. Problém s romskými občany 
(4 hlasy)

Všech 16 témat, o kterých se hla-
sovalo v anketě, bude zapracováno 
do tzv. Plánu zdraví a kvality živo-
ta, kde bude uvedeno, co se v kte-
ré problematické oblasti podniká a 
plánuje. Problémy tedy budou mít 
návazná řešení a město k nim bude 
přijímat opatření. 

Výsledky řešení a postupů budou 
k jednotlivým problémům vyhod-
noceny na příštím veřejném projed-
nání v roce 2012. 

Bližší informace budou k dispozici 
na webových stránkách www.jihla-
va.cz pod odkazem Projekt Zdravé 
město a MA21 či osobně v kancelá-
ři v objektu Brány Matky Boží v Jih-
lavě. Informace podá koordinátorka 
projektu Lenka Marečková, tel. 567 
167 125 nebo e-mail: lenka.marec-
kova@jihlava-city.cz. K tématu více 
na str. 10.  -lm-

Jihlavská radnice od října opět nabízí dotované kompostéry. Jihlaváci si je mo-
hou koupit za zvýhodněnou cenu 150 korun. 

„V první vlně měli zájem nejen jednotlivci, ale i sdružení vlastníků, nebo základní 
a mateřské školy. Nyní mají možnost si kompostéry pořídit i ti, na které se nedostalo. 
Kdo si kompostér od radnice už pořídil, nemá na něj nyní nárok,“ vysvětlila Katarina 
Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí magistrátu. 

Pořízení dotovaného kompostéru má několik pravidel. K jedné nemovitosti je 
možné umístit jeden kompostér, v případě bytových domů dva kusy. Žadatel mu-
sí mít zaplacen místní poplatek za nakládání s odpady, nemá mít vůči městu žád-
né závazky a nemá mít v letech 2008 – 2011 uzavřenu žádnou nájemní smlouvu 
ke kompostéru se statutárním městem Jihlava. Dříve se kompostéry najímaly na 
rok a po roce přecházely do osobního vlastnictví. Teď se prodávají za dotovanou 
cenu. Vše potřebné se dozvíte a vyřídíte si na odboru životního prostředí každé 
pondělí a středu od 8 do 16, a v pátek od 8 do 12 hodin. 

Kompostéry pořídila radnice z ekologického fondu města. Podporou třídění, 
včetně biologického odpadu, se radnice snaží snížit množství odpadu odvážené-
ho na skládku. Velikost dřevěného kompostéru je 100 x 100 x 80 cm. -tz-

Radnice opět nabízí kompostéry
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(Dokončení ze str. 1)
Při správě města je to podobné, jen v trochu ji-

ném měřítku a s ohledem na více okolností. IPRM 
je dokumentem, ve kterém je popsáno, co město 
potřebuje a čemu dává přednost. 

Důležité je také to, že mít zpracovaný IPRM je 
podmínkou čerpání peněz z fondů Evropské unie. 
Projekt, který je zahrnutý v IRPM, má větší šanci 
na podporu z evropských peněz. 

Co musí splňovat projekt, aby byl do plánu za-
členěn a měl větší předpoklad pro získání dota-
ce?

Všechny projekty zahrnuté do IPRM se musí za-
bývat přínosem nejméně ve třech z celkem šesti 
oblastí, kterými jsou: ekonomický rozvoj, sociální 
integrace, životní prostředí, přitažlivost města, do-
stupnost a mobilita, a správa věcí veřejných. Pří-
padně se projekty zaměřují především na naplňo-
vání jednoho ze jmenovaných cílů.

Od vizí a dokumentů k realitě. Které z projek-
tů obsažených v IPRM jsou už dokončeny?

V oblasti regenerace městského prostředí mohu 
připomenout třeba upravený prostor s dětským 

hřištěm Nad tunelem a úpravu prostoru včetně 
hřišť a sportovišť kolem Panského, resp. Hellerova 
rybníka na Dolině. V plánu byla zahrnuta i první 
část velkého projektu úprav lesoparku Malý Heu-
los, takže dnes jsou v okolí letního kina uspokojivě 
vyřešena protipovodňová opatření, kanalizace, no-
vá komunikace s veřejným osvětlením, uzavíratelný 
a kamerami hlídaný areál letního kina a velké dět-
ské hřiště. Do IPRM byla zahrnuta už dokončená 
revitalizace Pávova, nyní probíhá úprava v Pístově a 
do této oblasti také spadá připravovaná revitalizace 
Březinek. Její návrh představíme počátkem listopa-
du veřejnosti, pak se bude zpracovávat dokumen-
tace a v roce 2014 by měla být provedena. Do této 
sféry spadá také druhá etapa úprav v Malém Heu-
lose a projekt sportovně relaxačního centra Český 
mlýn. U těchto projektů čekáme, zda získají pod-
poru EU, a pak je můžeme spustit.

Dalším pilířem je sociální oblast a školství…
Ano, v této oblasti probíhá rekonstrukce Denního 

a týdenního stacionáře a radnice připravuje rekon-
strukci Domu dětí a mládeže. 

Do třetice občanská vybavenost…

Do této oblasti patří například sportoviště, takže 
jde třeba o výstavbu veřejného sportoviště pro le-
dové sporty. O led je ve městě takový zájem, že je 
kapacita zimního stadionu i vznikající sousední ha-
ly předem „vyprodána“. 

Do této oblasti patří také odstraňování bariér, 
což v našem městě není úplně jednoduché. Města 
postavená na rovině to mají snazší, ale i zde se po-
stupně daří situaci měnit. Jde o postupné odstraňo-
vání obrubníků na přechodech, a naopak zvyšování 
přechodů pro chodce do výšky chodníků, čímž zá-
roveň vznikají retardéry zklidňující dopravu. Patří 
sem i relativní drobnost - akustický systém, který 
pomáhá ve městě v orientaci nevidomým lidem.

Budujeme bezbariérové zastávky MHD, na které 
Dopravní podnik města Jihlavy navazuje mohut-
nou obměnou vozového parku na nízkopodlažní 
bezbariérová vozidla. Patří sem připravovaná tzv. 
telematika – tedy systém, který bude upřednostňo-
vat vozidla MHD. 

Integrovaný plán rozvoje města je široké téma, o 
kterém bychom mohli dlouze hovořit. Nejdůleži-
tější je ale to, že slova z tohoto plánu se mění v činy 
a ve městě se postupně daří uskutečňovat užitečné 
věci. -rt, lm-

Primátor o plánu rozvoje města

Jihlava má síť moderních dět-
ských hřišť. „Za poslední čtyři ro-
ky v Jihlavě přibyly čtyři desítky 
nových hřišť, vzniklo 27 centrál-
ních a 15 menších lokálních hřišť. 

Celkové náklady na pořízení všech 
hřišť přesahují 42 milionů korun,“ 
shrnul náměstek primátora Petr Po-
spíchal s tím, že celkem je ve městě 
více než 100 dětských hřišť. 

Většinu nových hřišť postavilo 
město, několik získalo od společnos-
tí, které budují nové domy a sídliště, 
nebo jde o sponzorské aktivity sou-
kromých společností. Právě tak se 
tomu stalo v případě nejnovějšího, 
Rákosníčkova hřiště v Okružní ulici, 
které město získalo od společnosti 
Lidl. 

„Radnice vybírá místa pro hřiště tak, 
aby vznikla rovnoměrně po celém úze-
mí města. Cílem bylo nahradit více 
malých, zastaralých hřišť většími kom-
plexy, které jsou oploceny a pro které 
radnice najímá i správce,“ popsal po-
stup města v budování sítě hřišť pri-
mátor Jaroslav Vymazal. 

Odbor správy realit se stará o více 
než 100 různě velkých a vybavených 
dětských hřišť, ale postupně také od-
straňuje stará, nevyužívaná hřiště. 
Náklady na likvidaci jsou překvapivě 
vysoké. „Pokud jsou při likvidaci nut-
né i terénní úpravy, obnova zeleně nebo 
drobné stavební práce, odstranění jed-
noho hřiště přijde i na 40 tisíc korun. 
Proto stará hřiště nemizí tak rychle, 
jak bychom si my, a asi i obyvatelé síd-
lišť, přáli,“ vysvětlil vedoucí odboru 
správy realit Jiří Benáček. 

Pro centrální hřiště město najímá 
správce, kteří za malou odměnu do-
hlížejí na pořádek a technický stav. 
V případě, že jde o uzamykatelné 
objekty, správci je ráno otevírají a 
večer zamykají, provádějí základ-
ní úklid a údržbu, a větší poškoze-
ní pak hlásí magistrátnímu odboru 
správy realit, který zajistí opravu. V 
případě nových hřišť jsou také třeba 
záruční opravy. Funkci správce vět-

Jihlava má 150 dětských hřišť

DO DĚTSKÝCH hřišť město investovalo již 42 milionů korun. Foto: archiv MMJ

šinou vykonávají maminky na ma-
teřských dovolených, nebo senioři, 
kteří bydlí poblíž hřišť. „Pro správ-
ce je to symbolický přivýdělek. Městu 
se však tato praxe osvědčuje a vyplá-
cí, a většina hřišť je zásluhou dohle-
du a údržby dlouhodobě v pořádku,“ 
zhodnotil zavedení správců náměs-
tek primátora Petr Pospíchal, který 
dohlíží na činnost odboru správy 

realit. Na správu hřišť a sportovišť 
je v rozpočtu města vyčleněna část-
ka 1,25 milionu korun. 

Hrací prvky na hřištích jsou certi-
fi kované dle platných norem. Každý 
rok se na hřištích provádí kontro-
la odbornou fi rmou, která vydává 
městu doklad o tom, že veškeré her-
ní prvky splňují platné normy a jsou 
bezpečné pro hrající si děti. -rt,lm-

V období Svátku zesnulých bu-
de delší provozní doba městské-
ho Ústředního hřbitova a hřbitova 
Kalvárie v Jihlavě. Ještě do 3. listo-
padu budou hřbitovy otevřeny od 
7.00 do 19.00 hodin.

Přenosnými značkami je upra-
veno parkování v okolí Ústřední-
ho hřbitova tak, že před hlavním 
vchodem mohou parkovat jen au-
ta s výjimkou pro tělesně postiže-
né. Kromě hlavního vchodu jsou 
otevřeny ještě postraní vchody z 
ulic U Hřbitova a Žižkova. Sprá-
va městských lesů, která zajišťuje 
provoz hřbitovů, doporučuje pro 
příjezd osobními auty a parkování 
vchod z ulice U Hřbitova.

Městská policie Jihlava v obdo-
bí Svátku zesnulých provádí čas-
té hlídky na hřbitovech a kontroly 
vozidel zaparkovaných u hřbitovů, 
které bývají častým terčem „dušič-
kových zlodějů“. Policie opakuje 
doporučení nenechávat ve vozi-
dle viditelně položené peněženky, 
mobilní telefony a další hodnotné 
věci, ale ani kabelky nebo nákupní 
tašky, které jsou pro zloděje láka-
dlem.   -lm-

Dušičky a hřbitovy

Digitalizace Dukly. Jihlavané se 
konečně dočkají – kino Dukla pro-
jde digitalizací, která umožní pro-
mítání fi lmů ve špičkové kvalitě. 
Zkušební provoz zahájí kino 15. lis-
topadu.

Rekonstrukcí projde promítací 
technika v obou sálech, ve větším 
se budou moci  promítat fi lmy v 3D 
formátu. Magistrát vypsal výběrové 
řízení, a zvítězila fi rma D-Cinema. 
Cena digitalizace nepřesáhne pět 
milionů. Městu se podařilo získat 
na digitalizaci 550 tisíc korun z fon-
du na rozvoj české kinematografi e. 
3D premiéru obstará legendární 
fi lm Avatar. -lm-
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Ředitelka Daňková: Městská knihovna 
naplňuje pojem moderní knihovny

S rozvojem moderních techno-
logií se často řeší otázka, jak dál 
pracovat s knihou. Nejen na toto 
téma jsme si povídali s ředitelkou 
jihlavské městské knihovny PhDr. 
Jarmilou Daňkovou.

Je městská knihovna moderní 
knihovnou?

Je. Městská knihovna se v uplynu-
lých letech postupně transformova-
la do podoby moderní informační 
a vzdělávací instituce, která nabízí 
svým uživatelům bohaté knihov-
ní fondy, pestré spektrum služeb a 
vhodné podmínky pro pořádání nej-
různějších aktivit. 

Na čem to lze spatřit?
Má plně automatizovaný provoz s 

bezbariérovým přístupem a on-line 
katalogem. Při poskytování knihov-
nických a informačních služeb vy-
užívá tradiční i elektronické zdroje, 
zpřístupňuje internet, nabízí vzdělá-
vací kurzy a informační pořady, při-
pravuje besedy, přednášky, autorská 
čtení, tvůrčí dílny, soutěže a výstavy 
a je rovněž přirozeným místem se-
tkávání obyvatel města a regionu. 

Myslíte i na mladé čtenáře?
V práci s dětskými čtenáři se dlou-

hodobě zaměřujema na podporu a 
rozvoj čtenářství a informační gra-
motnosti. Za tím účelem úzce spo-
lupracujeme s jihlavskými školami a 
připravujeme řadu různých aktivit – 
pasování prvňáčků na čtenáře, zábav-
né nocování v knihovně, vědomostní 
hry nebo veřejná čtení. 

Bezbariérovost pro postižené 
jste již zmínila, co více?

Ve snaze naplnit fi lozofi i instituce 
přístupné opravdu všem zájemcům 
je velká pozornost věnována různým 
aktivitám pro zdravotně znevýhod-
něné. Jedním z oddělení je zvuková 
knihovna pro nevidomé a těžce zra-
kově postižené, která kromě zvuko-
vých knih nabízí využití počítače se 
speciálními programy pro nevido-
mé, televizní lupu a další pomůcky 
a zároveň připravuje pořady a setká-
ní. Znakové kurzy zase pomáhají při 
odstraňování komunikačních bariér 
se skupinou sluchově postižených. 

Významnou uživatelskou kategorii 
tvoří senioři, kterým jsou mimo jiné 
určeny paměťové a internetové vzdě-
lávací kurzy.

Kolik lidí knihovnu využívá a jak 
se tyto počty vyvíjejí?

Podle posledních statistických 
výkazů za rok 2011 je v jihlavské 
knihovně evidováno 9 387 registro-
vaných čtenářů, z toho 2 313 dětí, a 
305 442 návštěvníků. Z celkového 
počtu vykazovaných návštěvníků je 
165 140 fyzických návštěvníků a 140 
302 virtuálních návštěvníků, kteří 
využívají elektronické služby knihov-
ny prostřednictvím webových strá-
nek. Od roku 2003, kdy se knihovna 
přestěhovala do zrekonstruovaných 
prostor bývalého jezuitského gym-
názia v Hluboké ulici, vzrostl počet 
čtenářů o 20% a počet návštěvníků 

se zdvojnásobil. Denně využije slu-
žeb knihovny bezmála 700 zájemců 
a potěšitelné je, že návštěvnost má 
stále vzestupnou tendenci.

Městská knihovna a internet?
V městské knihovně mají návštěv-

níci k dispozici celkem 20 interne-
tových pracovních stanic. Jedna z 
nich je vybavena speciálními progra-
my pro nevidomé a zrakově posti-
žené. Podle knihovnického zákona 
je přístup na internet pro širokou 
veřejnost zdarma a tato služba není 
podmíněna registrací v knihovně. Z 
provozních důvodů však bylo nut-
né nastavit denní časové limity, kdy 
jsou registrovaní čtenáři zvýhodně-
ni. S vlastním notebookem je mož-
né v hlavní budově knihovny využít 
WiFi připojení. Ročně přijde na in-
ternet do knihovny víc než 18 000 
návštěvníků. 

   
Pořádáte také vzdělávací kurzy?
Internetová studovna je využívána 

rovněž pro pořádání vzdělávacích 
kurzů. Jednak jsou to už zmiňované 
internetové kurzy pro seniory a také 
nejrůznější profesní kurzy pro ne-
profesionální knihovníky jihlavské-
ho regionu.

Jaké služby nabízíte prostřednic-
tvím internetu?

Díky moderním informačním tech-
nologiím mohou návštěvníci využí-
vat další služby prostřednictvím we-
bové prezentace knihovny. 

Návštěvník webových stránek získá 
informace o provozu knihovny, o po-
řádaných akcích a novinkách, může 
nahlédnout do katalogu, rezervovat 
si požadovaný titul, zjistit stav výpůj-
ček na svém uživatelském kontu, ne-
bo si prodloužit vypůjčené tituly. 

Po vyplnění příslušného formuláře 
si může objednat zpracování rešerše 
nebo využít meziknihovní výpůjční 
službu. K vyjádření přání, názorů 
a požadavků nebo pro zadání nej-
různějších dotazů slouží formuláře 
Ptejte se knihovny a Napište nám. 

Internetová síť umožňuje návštěv-
níkům knihovny využívat také elek-
tronické zdroje - regionální databáze 
osobnosti a události, automatizova-
ný systém právních informací Co-
dexis, digitální knihovnu Krameri-
us (obsahuje tisíce monografi í z 19. 
století a významná periodika z po-
čátku 20. století) a souborné kata-
logy. Návštěvníci webových stránek 
si mohou on-line „zalistovat“ v elek-
tronické čítárně novin a časopisů.

Prozraďte prosím i další nečte-
nářské aktivity...

V knihovně se ročně uskuteční asi 
850 vzdělávacích, kulturních a vol-
nočasových pořadů pro různé věko-
vé a zájmové kategorie návštěvníků 
a některé typy pořadů byly zmíněny 
v úvodu. Letos se uskutečnily napří-
klad zajímavé cestopisné besedy o 
Irsku, Havaji, Holandsku, Japonsku, 
Patagonii a Mexiku, doplněné pro-
mítáním, přednášky o zdraví a zdra-

vém životním stylu spojené s prak-
tickými poradnami, tradiční setkání 
s Jiřím Černým v hudebních posle-
chových pořadech, scénická a autor-
ská čtení, seznámení s východními 
fi lozofi emi a meditace. Pokračovaly 
vzdělávací kurzy pro dospělé stejně 
jako informační lekce, exkurze, bese-
dy a soutěže pro školy.

Jihlavská knihovna se stala také 
vyhledávaným místem pro pořá-
dání odborných seminářů a pro-
fesního vzdělávání. Ve spolupráci 
se Sdružením knihoven ČR a Sva-
zem knihovníků a informačních 
pracovníků se uskutečnilo setkání 
českých a slovenských bibliogra-
fů, seminář pro ředitele knihoven 
a velmi inspirativní seminář pro 
pracovníky dětských oddělení.                                                                                                                                        

Co je obsahem práce ředitelky? 
Jste sama čtenářka, jak relaxujete?

Moje práce, stejně jako každého ji-
ného ředitele, se odehrává zejména v 
oblasti managementu, marketingu, 
personálních a pracovněprávních 
vztahů a fi nancí. Každá příležitost, 
kdy se mohu zapojit do vzdělávacích 
nebo kulturních aktivit knihovny, 
podílet se na zavádění nových služeb, 
zabývat se odbornými činnostmi ne-
bo vylepšovat prostředí knihovny,  je 
pro mě důležitá. 

Samozřejmě čtu, a to od útlého 
dětství a velmi nadšeně. Jen se ne-
dostává času, a proto mám řadu knih 
odložených „až někdy…“. Jinak rela-
xuji na chalupě a při turistice a moc 
ráda chodím do divadla.

Jaké plány s knihovnou máte do 
budoucna?

V poslední době obohatila knihov-
na svoje služby o řadu novinek. Půj-
čování čteček elektronických knih, 
audioknih, tematických kufříků pro 
dětské čtenáře a jejich rodiče nebo  
soubor čeští klasici na CD se setkaly 
se zájmem uživatelů. Stejně vstřícně 
byl přijat bibliobox, který umožňuje 
vracet knihy bez ohledu na otevírací 
dobu knihovny. 

Prostory půjčoven byly vybaveny 
křesílky pro krátké i dlouhé čtení, 
přebalovacím pultem pro pohodlí 
nejmenších návštěvníků a jako za-
tím poslední vznikla oddychová zó-
na s nápojovým automatem. Cestou 
zavádění dalších novinek, které by 
měly prostory knihovny zútulnit a 
zpříjemnit tak, aby se návštěvníci 
cítili trochu jako „doma v obýváku“, 
chceme jít i nadále.

A na co se mohou návštěvníci 
knihovny těšit nejdříve?

Na podzimní měsíce mimo ji-
né chystáme setkání s Richardem 
Pachmanem v hudebně scénickém 
pořadu Mistr Jan Hus, cestopis-
né přednášky Island a Vúdú, kurz 
ájurvédy, přednášku o celostní me-
dicíně, scénické čtení knihy Emila 
Hakla, Intimní schránka Sabriny 
Black v provedení herců z projektu 
LiStoVáNí a vánoční recitál Bohu-
mily Sarnové Horkové Velká citová 
investice.  -lm-

JARMILA DAŇKOVÁ, ředitelka městské knihovny.  Foto: Lubomír Maštera
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 Stránku připravil -lm-

VZNIK ČESKOSLOVENSKA. Jihlava si připomněla 94. výročí vzniku samostat-
ného Československa. U sochy prvního československého prezidenta T. G. Masa-
ryka se sešlo několik desítek lidí, ke kterým promluvil primátor Jihlavy Jaroslav 
Vymazal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný a člen Ústřed-
ního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Zdeněk Laštovička. Květiny k 
soše položili zástupci Sokola Jihlava, Konfederace politických vězňů a Svazu Pra-
covně technických praporů, Armády ČR, Policie ČR a také Spolku pro návrat so-
chy TGM do Jihlavy. Přítomni byli rovněž zástupci nizozemského partnerského 
města Purmerend, jeho starosta Don Bijl a člen rady města Rob Sampimon.

PEKLO V PODZEMÍ. Je to k nevíře, ale konec roku se opět rychle blíží a s ním 
všechny jeho oslavy. V Jihlavském podzemí opět vystoupí  také Svatý Mikuláš, 
ochránce všech čistých. Více v kulturním přehledu na konci NJR. 

SČÍTAČ DOPRAVY. U jihlavských cyklostezek bude sloužit mobilní automatický 
sčítač. Přístroj zaznamenává hodinové průjezdy sledovaným úsekem, rozeznává 
čas a směr pohybu, ale také typ dopravního prostředku - cyklisty, automobily a 
chodce. In-line bruslaře a průchozí s kočárkem zařízení vyhodnocuje jako chodce. 
Ze získaných dat bude úřad porovnávat tendence vývoje pěší a cyklistické dopravy 
na vybraných cyklostezkách a komunikacích (více na str. 14).

UKRAJINSKÝ BISKUP NAVŠTÍVIL JIHLAVU. Otec Milan Šášik, biskup řec-
ko-katolické církve ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny, navštívil Jihlavu. V nabitém 
programu měl setkání s vedením kraje Vysočina, v kostele svatého Jakuba v Jihlavě 
sloužil mši, setkal se také s vedením Jihlavy, našel si čas i na prohlídku historické 
radnice a kostela svatého Ignáce, na město se podíval i z vyhlídky na věži koste-
la svatého Jakuba. Z Jihlavy pokračoval na prohlídku historického centra Telče a 
premonstrátského kláštera v Nové Říši. Ukrajinský Užhorod je „nejmladším“ ze 
tří partnerských měst Jihlavy, další partnerství je s Heidenheimem (Německo) a 
Purmerendem (Nizozemí).

MAGISTRÁT PŘIPRAVIL VOLBY. Magistrát města Jihlavy zajišťoval průběh 
voleb v sedmapadesáti volebních okrscích. Musel tedy vybavit 57 volebních míst-
ností věcmi, které jsou povinné, jako třeba vlajka, znak, označení místnosti, ná-
hradní lístky a obálky. Celkem průběh voleb v Jihlavě zajišťovalo asi 450 osob ve 
volebních komisích, z toho asi 50 zaměstnanců města. 
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První porevoluční partnerství měs-
ta Jihlavy má pokračování. Staros-
ta nizozemského města Purmerend 
Don Bijl navštívil Jihlavu, aby na 
radnici spolu s primátorem Jarosla-
vem Vymazalem podepsali smlouvu 
o partnerství na dalších pět let. Pur-
merendského starostu doprovázel 
člen Rady města Jihlavy Rob Sam-
pimon. Partnerství Jihlavy a Purme-
rendu trvá od roku 1991.

Jihlava se v Purmerendu v minulos-
ti inspirovala a „učila“ v mnoha ob-
lastech, a platí to dodnes. Jedna z po-
sledních návštěv se týkala například 
zpracování komunálního odpadu a 
protipovodňové prevence. 

„Pomocnou ruku, podanou Purme-
rendem v devadesátých letech, dnes 
symbolicky předáváme dál na východ, 
novému partnerskému městu Užhorod 
v Zakarpatské oblasti,“ poděkoval za 
dosavadní spolupráci nizozemským 
partnerům primátor Jihlavy Jaroslav 
Vymazal. 

Nizozemská delegace se v Jihlavě 
mimo jiné zúčastnila vzpomínkové-

ho setkání u příležitosti 94. výročí 
vzniku samostatného Českosloven-
ska. 

„Během piety jsme viděli, jak je pro 
vás důležitá svoboda, ať už po válce, 
nebo po roce 1989. Tyto události a 
zkušenosti náš národ minuly. Uvědo-
mujeme si nyní, jak důležité je pro vás 
partnerství s Purmerendem. Bylo první 
a znamenalo pro Jihlavu průlom, ote-
vřely se hranice, a vám tím i nové mož-
nosti spolupráce,“ řekl starosta Don 
Bijl, kterého atmosféra a proslovy, 
pronesené během setkání u sochy T. 
G. Masaryka, velmi oslovily. 

Potvrzení partnerství mimo jiné 
znamená zachování zázemí v po-
době domů v obou městech, které 
slouží pro pracovní a zájmové vý-
měnné pobyty různých organizací v 
rámci partnerských aktivit. Smlouvy 
o užívání domů za jihlavskou stranu 
podepisoval náměstek primátora Pe-
tr Pospíchal. 

Dalšími partnerskými městy Jih-
lavy jsou Heidenheim v Německu a 
Užhorod na Ukrajině.

Pokračování s Purmerendem 
stvrzeno podpisem

STAROSTA nizozemského města Purmerend Don Bijl a primátor Jihlavy Jaro-
slav Vymazal (vpravo) podepsali prodloužení smlouvy o partnerství obou měst.
 Foto: archiv MMJ

Několik nových okruhů spolupráce 
zahájila Jihlava v nejnovějším part-
nerském městě, kterým je ukrajinský 
Užhorod. Město před nedávnem na-
vštívili zastupitelé Jihlavy.

Ukrajinská strana oslovila čes-
ké protějšky s dotazem na pomoc v 
oblasti péče o nevidomé. Nápadu 
se chopil zástupce ředitele Oblastní 
charity Jihlava, zastupitel Vítězslav 
Schrek. „Informoval jsem o setkání se 
zástupci organizace „Divosvit“ své ko-
legy v sociální komisi, kteří iniciativu 
vítají a jsou ochotni pomoci. Pokusíme 
se mezi českou a zakarpatskou stranou 
propojit komunikaci a zjistíme mož-
nosti, jak by se daly české zkušenosti 
z oblasti rehabilitace nevidomých a 
například výcviku vodících psů našim 
ukrajinským partnerům předat,“ uve-

dl Vítězslav Schrek. 
V jedné z užhorodských školek se 

dostala do rukou jihlavských zastu-
pitelů dětská knížka básniček a po-
hádek, popisující zvyky a život na 
ukrajinském venkově. „Texty už se 
překládají do češtiny. Po vydání kníž-
ku nabídneme do jihlavských mateř-
ských škol i veřejnosti,“ řekl náměs-
tek primátora Petr Pospíchal. Jihlava 
také umožní několika užhorodským 
učitelkám porovnat zkušenosti a po-
stupy v některé z jihlavských mate-
řinek při návštěvě, která by se měla 
odehrát ještě v tomto roce. 

Do třetice Jihlavští požádali o ti-
py na užhorodské kapely, které by 
si mohly zahrát na některém z jih-
lavských festivalů. „O rockové ne-
bo jazzové kapely jsme se zajímali i v 

Divosvit pomůže v Užhorodu 
s výcvikem psů pro nevidomé

JIHLAVŠTÍ v Užhorodu. Mezi tradiční místa prohlídek patří Masarykův park, 
který před nedávnem užhorodští zvelebili s podporou města Jihlavy a Kraje Vyso-
čina. Zastupitele pak centrem města provedli členové Užhorodské společnosti čes-
ké kultury J. A. Komenského.  Foto: archiv MMJ

Jihlava a Heidenheim si připomínají kulaté výročí partnerství. Zástupci Jih-
lavy navštívili německé partnerské město, kde na památku prvního desetiletí 
spolupráce zasadili na Jihlavské ulici český národní strom - lípu. Následovala 
slavnost na radnici, spojená s vernisáží výstavy Jak běžel čas. 

Fotografi e německého fotografa Klause Petera Preußgera a českého foto-
grafa Jiřího Ernesta porovnávají vývoj obou měst s odstupem deseti a více 
let. Stejné snímky už měli možnost vidět návštěvníci jihlavské radnice před 
měsícem.

Během slavnostního aktu promluvil k přítomným primátor Heidenheimu 
Bernhard Ilg, primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a spolkový předseda Jihlav-
ského jazykového ostrova Josef Gleixner. Na závěr slavnostního setkání pře-
vzal jednatel Jihlavského jazykového ostrova Erwin Pezina Zlatou medaili 
města Heidenheimu, kterou uděluje rada města. -rt,lm-

Jihlavští zasadili lípu 
v partnerském Heidenheimu

HEIDENHEIM, Jihlavská ulice, sázení lípy u příležitosti 10 let partnerství měst 
Jihlavy a Heidenheimu. Zleva: náměstek primátora Jihlavy Rudolf Chloupek, pri-
mátor Jihlavy Jaroslav Vymazal, primátor Heidenheimu Bernhard Ilg a starosta 
Heidenheimu Rainer Domberg. Foto: archiv MMJ

Heidenheimu. Máme představu, že by 
umělci z partnerských měst mohli vy-
stoupit třeba na Koncertu bez hranic, 
nebo v některém z doprovodných pro-
gramů Havíření, které se odehraje v 

roce 2013. Na oplátku bychom vyslali 
jihlavské kumštýře na akce do Heiden-
heimu a Užhorodu,“ popsal zastupitel 
Vítězslav Schrek, který je také pořa-
datelem kulturních akcí.  -rt-
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Na přelomu září a října se v Jih-
lavě na ulicích Vrchlického a Jana 
Masaryka objevilo nové dopravní 
značení - tzv. cyklopruhy, tedy vy-
hrazené jízdní pruhy pro cyklisty 
a tzv. cyklopiktokoridory, neboli 
piktogramový koridor pro cyklisty. 

Toto dopravní značení se již dlou-
hou dobu zcela běžně využívá v za-
hraničí, u nás se mezi průkopníky to-
hoto opatření řadí Pardubice a Praha. 
Ostatní města se postupně přidávají, 
neboť jde o jednoduché a efektiv-
ní řešení na podporu cyklodopravy 
ve městě. Zároveň pruhy pomáhají 
zklidňovat automobilovou dopravu 
na širokých komunikacích a nutí řidi-
če k dodržování předepsané rychlosti

Cyklopruhy jsou vlastně obdobou 
jízdních pruhů pro motorová vozidla. 
Jejich hlavní předností a významem 
oproti „chodníkovým“ cyklostezkám 
je ochrana cyklistů v hlavním doprav-
ním prostoru. Cyklisté se na komuni-
kacích pohybují ve vyhrazeném jízd-
ním pruhu, který je označen svislou 
dopravní značkou IP20a a IP20b, a 
bývá zpravidla červeně podbarven z 
důvodu zviditelnění a upozornění pro 
řidiče. Cyklistům usnadňuje průjezd 
městem a zajišťuje jim ochranu před 
automobilovým provozem. 

V případech, kdy cyklista musí 
náhle vybočit z cyklopruhu (napří-
klad předjíždí jiného cyklistu, nebo 
objíždí překážku), musí se chovat 
opatrně a předvídavě, s ohledem 
na motoristy jedoucí za ním, nebo 
souběžně s ním. Motoristé nesmě-
jí na cyklopruh vjíždět, ani na něm 

Na straně 2 těchto novin zveřejňujeme výsledky 
ankety „Desatero problémů města Jihlavy“ včetně 
popisu, jak anketa probíhala a kolik lidí se jí zú-
častnilo. Další otázky k anketě města jsme položili 
náměstku primátora Rudolfu Chloupkovi.

Výsledky ankety pro veřejnost s názvem „De-
satero problémů města“ jsou známé. Kdo se té-
to ankety vlastně účastní?

Na veřejná projednávání přichází několik typů 
účastníků. Jedni se chtějí o daném problému něco 
dozvědět, poradit se s odborníky. Jiní mají na srd-
ci problém svůj, nebo ze svého okolí, a chtějí na 
něj upozornit vedení města a úředníky magistrátu. 
Jsou i tací, kteří si jenom chtějí popovídat o městě. 
A konečně je to i skupina negativistů, kteří žádné 
řešení nehledají a prostě si přijdou zanadávat.

Písemných a elektronických anket se pak obvyk-
le zúčastňují jenom první dvě označené skupiny.

Jsou vybrány skutečně nejzávažnější problé-
my občanů města? 

Tato otázka je už složitější a souvisí se složením 
účastníků projednávání i následné ankety. Může 
se stát, že se na projednávání objeví větší skupina 
lidí, kteří chtějí řešit svůj konkrétní problém, a ten 
se pak dostane na nejvyšší příčky, protože ostatní 
se ke slovu moc nedostanou. Tento jev lze odstra-
nit jednak tím, že se fóra účastní více aktivních 
občanů, kteří již mají částečně promyšleno, o čem 
chtějí diskutovat, ale jsou také ochotni naslouchat  
i jiným, a dále objektivizací výsledků fóra anke-
tou. 

Počty účastníků sice dosahují počtu, který 
pro statistické zjišťování stačí, problém však je 
v tom, že velmi pravděpodobně tito účastníci ne-

představují ze statistického hlediska reprezenta-
tivní vzorek.

I přesto se objevují významné problémy, z nichž 
některé jsou již zahrnuty do plánů města, a na dal-
ší takto mohou občané upozornit (nebo změnit 
pořadí naléhavosti).

Co se s výsledky děje dál?
Přestože se hledá desatero problémů města, do 

dokumentu, který je výsledkem fóra a ankety, se 
zahrnuje širší okruh témat, která byla diskutová-
na. Vznikne tak dokument „Plán zdraví a kvality 
života“, který je schvalován radou města. Ten se 
pak stává podkladem pro strategické plány i akční 
plány na kratší období. Je projednáván pravidelně 
na poradách vedení města a vyplývají z něj úkoly 
pro jednotlivé odbory magistrátu. 

Kromě toho z dokumentu vychází témata be-
sed a projednávání s vedením města a příslušnými 
odbory, která jsou zaměřena na užší témata, aby 
mohla být problematika podrobněji prodiskuto-
vána. Vždy na dalším fóru (a také v těchto novi-
nách a na webu města) jsou pak občané seznamo-
váni s tím, jak byly problémy desatera řešeny.

Má smysl se veřejného projednávání nebo an-
kety zúčastnit?

Pokud to ještě z předchozího textu nevyplynu-
lo, mám za to, že účast aktivního občana, kterému 
není jedno, co se okolo něj děje, má velký smysl. 
Jednak může říci těm, kteří o městě rozhodují, 
svůj názor, jednak účast rozumných lidí vyloučí 
převahu hlasů negativistů.

Důležité je také vědět, co může město řešit ve 
svých kompetencích, a s čím je potřeba se obrá-
tit na kraj, či stát. Dobré je i vědět, kam se obracet 
s konkrétními problémy.

Záleží na věku účastníků?
Letos poprvé se konalo i fórum mladých. Vcel-

ku pochopitelně se odrazilo to, že mládež obvyk-
le příliš nevnímá problémy typu stav kanalizace, 
nebo parkování automobilů. Velmi pozitivní ale 
byla atmosféra samotného projednávání a zjištění, 
že se  –náctiletí  velmi pozorně dívají okolo sebe a 
jsou schopni formulovat, co je trápí. Celkově lze 
říci, že mládež více vnímá problémy, které možná 
nevyžadují tolik fi nancí, ale je daleko obtížnější je 
řešit, nebo je nutno se jimi zabývat neustále, a je-
jichž řešení je během na dlouhou trať.

Jaké tedy z toho plynou závěry?
Je třeba si uvědomit, že pojmenování problé-

mu je prvním krokem k jeho vyřešení, často je 
však rychlé a jednoduché řešení tím nejhorším a 
nejdražším. Proto je potřeba zejména u dlouho-
dobých problémů věnovat i určitý čas na analýzu 
souvislostí, vypracování projektů, a bohužel často 
i na sehnání potřebných fi nancí. Společným přá-
ním občanů i vedení města je pak neustále zlep-
šovat prostředí k životu v našem městě. Že se ne-
dostane každý rok na všechny, to už prostě život 
přináší. -lm-

Jak pohlížet na anketu města?

Cyklopruhy v Jihlavě – jak na ně

CYKLOPIKTOKORIDOR je integrační opatření cyklodopravy, realizované na 
ulici Vrchlického a u pivovaru. Foto: archiv MMJ

parkovat. Mohou do něj vjet jen v 
odůvodněných případech, například 
při objíždění překážky, pro umožně-
ní průjezdu vozidel složek IZS, nebo 
při odbočování. Nesmí přitom ome-
zit ani ohrozit cyklistu, který pruhem 
projíždí. 

Současně s realizací cyklopruhů se 
před křižovatkami často objevují i tzv. 
předsunuté stopčáry s piktogramem 
cyklisty. Jde o řešení, které umožňuje, 
aby řidič viděl cyklisty před sebou a 

neohrožoval je v tzv. mrtvých úhlech 
vedle sebe, nebo za sebou. Cyklista 
čeká na zelenou ve vyčkávacím boxu 
před ostatními vozidly a projíždí kři-
žovatkou jako první. Tento vyčkáva-
cí prostor je červeně podbarven a je 
určen jen pro cyklisty - motoristé v 
něm nesmějí stát. 

Cyklopiktokoridor je integrační 
opatření cyklodopravy. Naznačuje 
účastníkům silničního provozu ide-
ální stopu průjezdu cyklistů a upo-

zorňuje na možný výskyt cyklistů. 
Nejčastěji se realizuje v případech, 
kdy je cyklostezka ukončena a cyklis-
té se musí plynule a bezpečně zařadit 
do hlavního dopravního prostoru. Je 
označen pouze piktogramy cyklisty 
a směrovým znakem (šipkou) přímo 
na komunikaci. Toto dopravní opat-
ření je volně pojízdné a neplynou z 
něj pro účastníky dopravního provo-
zu žádná práva a povinnosti. 

Cyklisté se pohybují ve směru šipek 
a neblokují zbytečně průjezd vozidel, 
zejména autobusů a nákladních aut. 
U parkovacích stání dbají zvýšené 
opatrnosti. Motoristé dbají zvýšené 
opatrnosti a neohrožují ani neome-
zují cyklisty nebezpečným předjíždě-
ním. V místech u parkovacích stání se 
musí ujistit, zejména při vystupování 
z aut, zda právě neprojíždí cyklista.

Cykloopatření na ulici Vrchlického 
u nemocnice a u pivovaru jsou sou-
částí cyklotrasy R02 (ze Smetano-
vých sadů na ulici Na Dolech) a jsou 
realizována v souladu se schváleným 
generelem cyklistické dopravy. 

Radnice si od těchto nových prvků 
dopravního značení slibuje přede-
vším lepší ochranu cyklistů v místech, 
kde nelze vybudovat klasickou cyk-
lostezku, ale také zklidnění dopravy v 
centru města. Cyklistická opatření na 
vozovce jsou v Jihlavě novinkou, ale 
po zkušenosti z jiných českých měst 
víme, že se tato novinka brzy ujme a 
bude hojně využívána.

Více informací o cyklistické infra-
struktuře lze nalézt na webu: www.
jihlava.cz/cyklo  -lm,rt-

Rudolf
Chloupek
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Dosud nebývalou měrou se zapojila veřej-
nost do připomínkování nejdůležitějšího do-
kumentu města – územního plánu. 

Město Jihlava přestavilo veřejnosti koncept no-
vého územního plánu a využilo možností infor-
mačních technologií k tomu, aby se s materiálem 
mohlo seznámit co největší množství lidí. Kromě 
hojně využívané internetové aplikace měla veřej-
nost možnost komunikovat s radnicí nad podo-
bou územního plánu při veřejném projednání v 
kině Dukla, s účastí asi 160 lidí.

„Úřad územního plánování nyní eviduje asi 300 
připomínek a námitek od občanů, jednu námitku 
veřejnosti s osmi sty podpisy a další stovky v podobě 
stanovisek od dotčených orgánů. V minulosti úřad 
zaznamenával ke konceptu územního plánu spíše 
ojedinělé reakce,“ zhodnotil kampaň vedoucí  úřa-
du územního plánování Tomáš Lakomý.

Úřad územního plánování ve spolupráci se zpra-
covatelem, s komisí ÚP a externím poradcem 
(ing. arch. Fixel) připomínky vyhodnotí a připra-

ví pokyny pro dopracování, které na začátku roku 
2013 předloží zastupitelstvu města ke schválení. 
Následně budou všichni občané, kteří vznesli ná-
mitky a připomínky, informováni, zda a v jakém 
rozsahu bylo jejich požadavkům vyhověno.

„Největší zájem občané projevili o významné do-
pravní stavby, především o městský okruh a jihový-
chodní obchvat. Přínosem vnitřního okruhu, který 
je navržen již v současném ÚP, je rovnoměrné roz-
ložení dopravy ve městě a zklidnění nejzatíženěj-
ších částí,“ uvedl náměstek primátora pro územní 
plánování Petr Pospíchal. 

Rozvoj jižní části města je v současné době od-
kázán pouze na dopravu přes Znojemský most 
a křižovatku u CityParku, které jsou v současné 
době na hranici provozní únosnosti. Tyto navr-
hované komunikace jsou nezbytné pro dopravní 
obsluhu jižní části města. 

Přínosem obchvatu je odvedení tranzitní do-
pravy z přetížených komunikací v centru města 
a sídlišť. Při zavření dálnice D1 by pak v Jihlavě 

byla k dispozici objízdná trasa mimo samotné 
centrum. 

„Proti obchvatu se vyjádřily stovky lidí, což je po-
měrně hodně a nelze to brát na lehkou váhu. Zají-
mavé však je, že obchvatu se brání i lidé, v jejichž 
prospěch je stavba navržena, například někteří oby-
vatelé ulic Brněnská, Dvořákova nebo Jiráskova,“ 
poznamenal náměstek primátor Petr Pospíchal.

Napojení jihovýchodního obchvatu je v těsné 
blízkosti zahrádkářské kolonie „V Ráji“, což se po-
chopitelně nelíbí těm, kteří zde mají zahrádku. 

„Nabízí se dvě varianty řešení. První je upravit 
trasu tak, aby maximálně respektovala stávající zá-
stavbu. Druhá varianta spočívá v odsunutí komuni-
kace jižním směrem dále od města, což je náklad-
nější a z pohledu dopravy méně efektivní,“ nastínil 
řešení hlavní architekt Tomáš Lakomý.

Město zváží všechna pro i proti, a po projed-
nání v příslušných komisích (doprava a územní 
plánování) rozhodne o nejvhodnější trase komu-
nikace. -lm,tz-

MĚSTSKÉ zastupitelky se přišly podívat na útulek pro opuštěná zvířata.
 Foto: archiv MMJ

RESIDENCE KASKÁDA. Rezidenční čtvrť s názvem Residence Kaskáda po-
zvolna nabývá své budoucí podoby. Jihlavané nyní mohou sledovat budování in-
fr astruktury. V letošním roce bude ukončeno zasíťování prvních 23 stavebních 
pozemků etapy A. Lokalita postupně nabídne bydlení v 67 rodinných domech, 
20 řadových domech a 7 bytových nájemních domech. K této zástavbě bude v ro-
ce 2013 vybudovaná nová silnice od kruhové křižovatky, která vznikne na místě 
dnešního napojení prodloužené Vrchlického ulice k ulici S. K. Neumanna. Kromě 
prodeje stavebních pozemků bude investor stavět domy tzv. na klíč. Na snímku 
jedna z variant takto realizovaných budoucích rodinných domků. -rt-

Stovky reakcí ke konceptu ÚP Jihlavy

Zastupitelky za mřížemi

Jihlavský klub zastupitelek na-
vštívil útulek pro opuštěná zvířata. 
„Chtěly jsme se seznámit s tímto zaří-
zením a třeba i pomoci s případnými 
problémy,“ řekla zastupitelka Renata 
Fehérová. 

Zařízení, provozované v bývalých 
armádních prostorech v Jihlavě – 
Pístově, v době návštěvy zastupite-
lek pečovalo o 27 psů a dvě opič-
ky drápkaté. „Před deseti lety prošlo 
útulkem na čtyři stovky psů ročně, ny-
ní je to asi o sto méně. Letos jsme za-
tím odchytili a do útulku umístili 186 
psů,“ uvedl Jan Frenc, ředitel měst-

ské policie, která útulek provozuje. 
Šestice pracovníků se už starala i o 
hady, sklípkany, lišky, ovce, divočá-
ka, ovce či dravé ptáky. 

„Byly jsme příjemně překvapeny 
celkovou úrovní zařízení. V celém 
areálu je pořádek a čisto, péče o zví-
řata je na vysoké úrovni,“ pozname-
nala zastupitelka Stanislava Proke-
šová. Zastupitelky zároveň vyzývají 
nejen jihlavskou veřejnost, aby 
pomohla péči o opuštěná zvířata 
například nákupem granulí nebo 
darem psích hraček nebo starých 
dek. -rt,lm-

Domov seniorů Stříbrné Terasy (DSST) v Jihlavě pozval veřejnost na Den 
otevřených dveří. 

V rámci celorepublikového Týdne sociálních služeb ČR pod heslem „…aby 
se člověk cítil člověkem“  DSST propagoval myšlenku, že pojítkem všech ty-
pů sociálních služeb musí být zachování lidské důstojnosti  a úcta k člověku, 
bez ohledu na jeho věk, sociální postavení a zdravotní stav.

Obyvatelé DS Stříbrné Terasy měli připravený bohatý program. „Připravili 
jsme uživatelům  balónkovou párty, vybrali si pro Čtení v kapli  úryvky z Káji 
Maříka, shlédli vystoupení dechovky Otíňanka, nebo si pro svůj domov  vlastno-
ručně vyrobili podzimní dekorace pod vedením zkušené  aranžérky květin,“ uved-
la vedoucí sociálně-aktivizačního úseku Petra Slavíková Rychlá. -lm-

Den otevřených dveří 
ve Stříbrných Terasách

Rozvoj jihlavského bydlení

Většina měst a obcí se v těchto týd-
nech rozhoduje o velikosti poplatku 
za svoz komunálního odpadu, kte-
rý radnice musí stále více dotovat ze 
svých rozpočtů. 

„Svozové společnosti nezvyšují ceny, 
dlouhodobě je udržují na stejné úrovni, 
či dokonce mírně zlevňují. Příčinou je 
neustále se zvyšující množství odpadu, 
které společnost produkuje,“ vysvětluje 
náměstek primátora pro oblast život-
ního prostředí Rudolf Chloupek. Na 
tuto situaci reaguje novela zákona, 
která městům umožňuje poplatek na-
výšit ze současných 500 korun až na 
1.000 korun za jednu osobu na rok. 

Jihlavané už několik let platí popla-
tek 500 korun za osobu, skutečné ná-
klady jsou však asi 750 korun, rozdíl 
250 korun za každého občana doplá-
cí radnice, což v součtu znamená 12,5 
milionu korun ročně, které město 
hradí ze svého rozpočtu.  

Zastupitelstvo (po uzávěrce Novin 
jihlavské radnice - pozn. red.) rozho-
dovalo o změně vyhlášky o svozu od-
padu, která zahrnuje právě i poplatek 
za svoz. V návrhu je navýšení poplatku 

na 700 korun za občana a rok.  Celko-
vé náklady města na nakládání s odpa-
dy v roce 2011 činily 36.340.000 ko-
run.

Mnozí občané na tento návrh reagu-
jí názorem, že po navýšení poplatku 
nemá smysl třídit odpad. „Chtěl bych 
tento mýtus vyvrátit. Vytříděný odpad 
se prodává a peníze se městu vrací zpět 
do systému nakládání s odpady. Kdyby 
občané tak dobře netřídili, návrh na na-
výšení poplatku by musel být vyšší. Čím 
více se bude třídit, tím nižší mohou být 
poplatky za svoz odpadu,“ vysvětlil ná-
městek primátora Rudolf Chloupek.

Spolu se změnou poplatku by se 
podle návrhu měl rozšířit i okruh po-
platníků. Dosud nebylo možné zpo-
platnit cizince, dlouhodobě pobýva-
jící na území města, a také vlastníky 
nemovitostí, kteří svou nemovitost 
pronajímají osobám bez trvalého po-
bytu, kteří rovněž produkují odpad, 
užívají službu svozu odpadu, ale po-
platek nehradí. 

O defi nitivní podobě vyhlášky, bu-
deme informovat v příštím čísle NJR.
 -lm,rt-

Odpadu je čím dál více
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Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava, zveřejňuje záměry:

Bližší informace je možné získat na www.jihlava.cz, příp. na tel. 567 167 278, 567 167 279 
nebo přímo na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, 1. poschodí budovy magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava.

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto záměry, příp. od nich odstoupit.

Benešova 32

U Mincovny 6, 8

 prodat volné bytové jednotky:
- č. 371/5 ve 3. NP domu Jarní 4 v Jihlavě, 3+1, 

71,10 m2, min. kupní cena 800.000,- Kč
- č. 394/7 ve 4. NP domu Jarní 15 v Jihlavě, 4+1, 

87,52 m2, min. kupní cena 600.000,- Kč
- č. 390/3 ve 2. NP domu Mlýnská 40 v Jihlavě, 

1+1, 38,50 m2, min. kupní cena 500.000,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby 
dne 14. 11. 2012 s uzávěrkou žádostí 

dne 12. 11. 2012 (v 1700 hod.)
 prodat nemovitosti:

- objekt k bydlení č.p. 1271 v Jihlavě, ul. Benešo-
va or.č. 32 na pozemku p.č. 2718 – zastavěná plo-
cha a nádvoří a pozemek p.č. 2718 v k.ú. Jihlava, 
minimální kupní cena činí 5 mil. Kč

- budovu býv. základní školy č.p. 2 v Červeném 
Kříži na pozemku p.č. 63 – zastavěná plocha a ná-
dvoří a pozemky p.č. 63, p.č. 64/1 – zahrada dle v 
katastru nemovitostí dosud nezapsaného geome-
trického plánu č. 371-11/2012 ze dne 26. 1. 2012 
pro k.ú. Antonínův Důl, minimální kupní cena činí 
2,2 mil. Kč

- budovy č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 6 
na pozemku p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří,  
č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 8 na pozem-
ku p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemky 
p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 120 – za-
stavěná plocha a nádvoří, minimální kupní cena či-
ní 11 mil. Kč

 prodat volné bytové jednotky:
- č. 1934/1 v 1. NP domu Žižkova 12 v Jihlavě, 

3+1, 74,70 m2, min. kupní cena (KC) 850.000,- Kč
- č. 1308/5 ve 3. NP domu Palackého 32 v Jihla-

vě, 1+kk, 22,50 m2, min. KC 390.000,- Kč
- č. 1349/8 v mezipatře 3. a 4. NP domu Ko-

menského 18 v Jihlavě, 2+1, 79,30 m2, min. KC 
1.150.000,- Kč

- č. 1093/1 v 1. NP domu Kosmákova 1 v Jihla-
vě, 2+1, 52,30 m2, min. KC 680.000,- Kč

- č. 1433/21 ve 3. NP domu Chlumova 11 v Jih-
lavě, 1+1, 34,30 m2, min. KC 495.000,- Kč

- bytové jednotky v domě Úvoz 21 v Jihlavě:
č. 209/1 v 1. NP, 1+1, 37,20 m2, min. KC po slevě 

490.000,- Kč

č. 209/2 v 1. NP, 2+1, 62,40 m2, minimální KC 
po slevě 690.000,- Kč

č. 209/7 ve 2. NP, 1+1, 34,00 m2, min. KC po sle-
vě 550.000,- Kč

- bytové jednotky v domě U Hlavního nádraží 
11 v Jihlavě:

č. 2355/1 v 1. NP, 1+1, 33,00 m2, min. KC 
450.000,- Kč

č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m2, min. KC 
410.000,- Kč

- bytové jednotky v domě Na Vyhlídce 1 v Jihla-
vě:

č. 255/11 v 1. NP (sekce B), 1+1, 32,50 m2, min. 
KC po slevě 300.000,- Kč

č. 255/19 ve 3. NP (sekce B), 1+1, 32,70 m2, min. 
KC po slevě 300.000,- Kč

- č. 2709/7 ve 3. NP domu Sokolovská 120 v 
Jihlavě, 2+1, 53,20 m2, min. KC 800.000,- Kč

- č. 3654/12 v 5. NP domu Březinova 26 v Jihla-
vě, 3+1, 73,90 m2, min. KC 960.000,- Kč

 prodat nebytové jednotky:
- č. 984/8 (garáž) v 1. NP domu Fibichova 81 v 

Jihlavě, 58,60 m2, nebytová jednotka je pronajatá, 
minimální kupní cena 440.000,- Kč

- č. 4789/2 (sklad) v 1. PP domu Seifertova 18 
v Jihlavě, 13,70 m2, minimální kupní cena 37.000,- 
Kč

 pronajmout nebytové prostory:
- ve 3. NP domu Masarykovo nám. 9 v Jihlavě, 

býv. kanceláře, 91,50 m2, min. nájemné po slevě 
81.618,- Kč za rok

- v přízemí domu Mrštíkova 15 v Jihlavě, býv. 
galerie s občerstvením, 31,80 m2, min. nájemné 
21.783,- Kč za rok

- v přízemí domu Matky Boží 25 v Jihlavě, býv. 
trafi ka, 46,00 m2, min. nájemné po slevě 75.000,- 
Kč za rok

- ve 2. NP domu Matky Boží 20 v Jihlavě (vstup 
ze dvora domu), býv. realitní kancelář, 52,75 m2, 
min. nájemné 54.253,- Kč za rok

- v přízemí domu Palackého 12 v Jihlavě, býv. 
kancelář bez sociálního zařízení, 18,00 m2, min. ná-
jemné 37.026,- Kč za rok

- v přízemí domu Komenského 36 v Jihlavě, býv. 
prodejna zahrádkářských potřeb, 55,00 m2, min. 
nájemné 103.785,- Kč za rok

Do poloviny listopadu mají návštěvníci Domu Gustava 
Mahlera možnost zhlédnout obrazy Alice Waisserové. 

Autorku vždy přitahovala malba. Pro její obrazy je typická 
sytost barev a hluboká dynamika barevných ploch.  Usiluje 
především o čistou barvu a jednoduchou zkratku, o dokona-
lou harmonii mezi emocionálním výrazem a kompozičními 
zákonitostmi obrazu. Výrazová síla má vycházet z barevné 
plochy, která na diváka bezprostředně působí. „K vidění jsou 
obrazy, které znázorňují vnitřní vesmír, ale také například mal-
by z cest,“ naznačila Alice Waisserová. 

Oblíbeným tématem autorky je zobrazování kosmologic-
kých námětů a meditativních vizí, v současné době však pro-
jevuje také zájem o konkrétní místo, krajinu a snovou vizi. 
Náměty čerpá ze svých cest po jižních zemích. Ovlivňuje ji 
horké slunce, žár rozpálené krajiny, divoká vegetace i neko-
nečná mořská hlubina. 

Vše transformuje do abstrahované barevné skvrny, doplně-
né v některých případech konkrétním prvkem, jako jsou ry-
by, medúzy či ještěrky. Ke své práci využívá také metody bdě-
lého snění (Tanec, Vzestup, Levitace).

Alice Waisserová pochází z Jihlavy, kde také žije a pracuje. 
Vystudovala Fakultu výtvarných umění v Brně a v současné 
době vyučuje na Střední umělecké škole grafi cké v Jihlavě. Je 
členkou Unie výtvarných umělců a International Association 
of Art., UNESCO. Výstava bude přístupná do 15. 11. 2012.
 -lm,tz-

Eden Alice Waisserové 
v Domě Gustava Mahlera U jihlavské cyklostezky je nově umístěn tzv. 

automatický sčítač. Přístroj zaznamenává ho-
dinové průjezdy sledovaným úsekem, rozezná-
vá čas a směr pohybu, ale také typ dopravního 
prostředku - cyklisty, automobily a chodce. In-
line bruslaře a průchozí s kočárkem zařízení vy-
hodnocuje jako chodce.

„Od získaných dat si slibujeme, že budeme moci 
porovnávat a sledovat tendence vývoje pěší a cyk-
listické dopravy. Porovnání budeme moci provádět 
meziročně a budeme také schopni porovnávat da-
ta s ostatními městy nejen v České republice. Da-
ta nám také umožní lépe reagovat na požadavky 
uživatelů cyklostezek a zajistit tak lepší plánovaní 

rozvoje sítě v Jihlavě,“ uvedl Pavel Šťastný, který 
má ve městě na starosti bezmotorovou dopra-
vu. 

Sčítač je ve zkušebním provozu, první čís-
la ukázala mimo jiné na to, že ve sledovaném 
úseku cyklostezky projíždí poměrně často au-
tomobily. „Budeme ověřovat, zda jde o vozidla 
údržby, nebo zda po cyklostezce nejezdí auta, kte-
rá tam nepatří. To by si vyžádalo náležitá opatře-
ní,“ poukázal na zjištění ze sčítače Pavel Šťastný. 

Nově instalované zařízení je mobilní, a podle 
potřeb radnice se bude přesouvat na další mís-
ta. První údaje ze sčítače přineseme v příštím 
vydání NJR. -rt-

Sčítač rozezná i auto na cyklostezce

Zabrala MHD zdarma? A bere někdo 
Den bez aut vážně? Možná ne, možná 
ano, jednoznačnou odpověď by přines-
lo dlouhodobější sledování. Nicméně 
letos na Den bez aut provoz určitě po-
klesl. Ukazuje to statistika průjezdů z 
křižovatky Znojemská – Hradební ze 
Dne bez aut (červená čára) a z „běžné“ 
středy 19.9. (zelená čára). Pokles na 
hodnotu 0 v úterý o půl osmé je tech-
nická chyba sčítače.  -rt-

Byl o Dni bez aut menší provoz?
úterý 18.9.2012 DBA
středa 19.9.2012
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Družstvo složené ze žáků a žákyň 
ZŠ Rošického vybojovalo v repub-
likovém fi nále OVOV (odznak vše-
strannosti olympijských vítězů) 5. 
místo v konkurenci 30 dalších základ-
ních škol.

Projekt OVOV připravili olympijští 
vítězové v desetiboji Roman Šebrle 
s Robertem Změlíkem, a jejich hlav-
ním cílem bylo přimět děti k větší po-
hybové aktivitě s pomocí jimi zvole-
ných disciplín. 

Žáci a žákyně základních škol a os-
miletých gymnázií poměřují síly v 

10 disciplinách, které jsou zaměřeny 
především na sílu, rychlost a vytrva-
lost. Jedná se o disciplíny atletické, 
plavecké, gymnastické, herní, a testy 
výbušné a dynamické síly. Soutěží se 
v družstvech, která tvoří 4 dívky a 4 
chlapci stejné školy dané věkové kate-
gorie. Dále lze soutěžit i mezi jednot-
livci.

Finále proběhlo v Praze ve dnech od 
20. do 23. září 2012. V rámci fi nále 
proběhla i motivační soutěži učitelů, 
a závodili i kantoři ZŠ Rošického: Jo-
natan Hána a Alena Šmahelová.  -lm-

ZŠ Rošického pátá

DRUŽSTVO složené ze žáků a žákyň ZŠ Rošického v republikovém fi nále od-
znaku všestrannosti olympijských vítězů skvěle reprezentovalo Jihlavu. Horní 
řada (zleva): Alena Šmahelová (učitelka), Martin Řezáč, Adam Daňhel, Pa-
trik Svoboda, patron družstva (voják), Miroslav Wendl, Jonatan Hána (učitel), 
Vendula Dubová, Kateřina Novotná, Kristýna Veselá. Dolní řada (zleva): Lenka 
Vaňková, Tereza Jirků, Natálie Kráčmarová, Kateřina Prosecká, Viktorie Čejko-
vá, Daniel Dan. Foto: archiv MMJ

Obyvatelé a sportovní nadšenci z Jihlavy 
a okolí měli jedinečnou možnost sledovat 
sportovní výkony našich předních  cyklistů a 
sami se aktivně zúčastnit sportovního klání. 
Ve městě se konala říjnová „Velká cena Jihla-
vy“ – silniční kritérium. Tyto městské okru-
hy jsou jistou novinkou, nicméně novinkou 
všude v Evropě běžnou a divácky tudíž velmi 
atraktivní. 

Kostkový 700 m dlouhý okruh dokonale 
prověřil schopnosti jezdců, kteří jej absolvo-
vali 50krát. Nejvíce sil měl nakonec Zdeněk 
Mlynář (FOCUS cycling team Znojmo), 
před silným týmem Sparty a Dukly Praha.

Celý závod odstartoval místopředseda Se-
nátu PČR Přemysl Sobotka, který převzal 
spolu s primátorem Jihlavy Jaroslavem Vy-
mazalem nad „Velkou cenou“ záštitu. -lm,tz-  

VELKÁ cena Jihlavy – silniční kritérium na 35 km dokonale prověřilo 
připravenost našich předních cyklistů. Foto: archiv NJR

V centru Jihlavy triumfoval Mlynář
V Základní škole Otokara Březiny 

v Jihlavě se 21. listopadu 2012 usku-
teční jubilejní 20. Veletrh zdraví. 

Veletrh zdraví letos probíhá v rámci 
projektu KOŠ aneb Každoroční Oži-
vení Školy, který je podpořen z dotace 
rozpočtu Kraje Vysočina na podpo-
ru naplňování a propagace principů 
místní Agendy 21 a Zdraví 21. 

Je tradičně zaměřen na motivaci ke 
zdravému životnímu stylu. Žáci ško-
ly si budou vybírat z rozmanité na-
bídky aktivit, které souvisí s výcho-
vou ke zdraví. 

Škola na zajištění veletrhu spolu-
pracuje s celou řadou středních škol 
a ostatních partnerů. 

Kromě výše zmíněných aktivit pro-
běhne ve škole diskuzní fórum, a 
kulturní a sportovní vystoupení žáků 
pro rodiče a veřejnost. Návštěvníci si 
zde mohou nechat změřit krevní tlak 
a cholesterol. Bližší informace nalez-
nete na www.zsobreziny.cz.  -lm-

Veletrh zdraví 
v ZŠ Otokara Březiny

Odhadem na 132 tisíc korun při-
jdou opravy v sektoru vyhrazeném 
pro fanoušky hostujícího klubu na 
fotbalovém stadionu v Jiráskově uli-
ci po zápase FC Vysočina Jihlava a 
AC Sparta Praha (21.10.). Bude po-
třeba opravit plot, doplnit 30 zniče-
ných sedadel, odpadkové koše, na 
sociálním zařízení nahradit osmery 

Fanoušci Sparty ničili stadion
dveře, opravit tři vysklená okna, 
tři vodovodní baterie vytrhané ze 
zdi, utržená prkénka a vrchní ke-
ramické prvky záchodových mís, 
a bude potřeba opravit elektroin-
stalaci (vytržená osvětlovací těle-
sa, vypínače). 

Stadion je v majetku města, ná-
jemcem je FC Vysočina Jihlava, 
a.s., který má předmět nájmu na 
vandalismus pojištěn. Nájemce 
(FC) bude vzniklou škodu uplat-
ňovat v rámci pojistky a dále na 
hostujícím celku, jehož fanoušci 
škodu způsobili. -rt,lm-

JAKO divoká zvěř se chovali někteří fanoušci Sparty na jihlavském stadionu.
 Foto: archiv MMJ
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Usnesení č. 358/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– zvýšení příjmové i výdajové části 
rozpočtu o přijaté dotace:

- na projekt Revitalizace sídlišť na 
území města Jihlavy – Královský vr-
šek ve výši 2.147.007,31 Kč

- na projekt Regenerace a rozvoj 
dětských hřišť v Jihlavě - II. etapa ve 
výši 3.263,39 Kč

a převod částky 2.150 tis. Kč do 
Fondu kofi nancování evropských 
projektů dle zdůvodnění.

Provede: EOTermín: ihned

Usnesení č. 359/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– snížení příjmové i výdajové části 
rozpočtu o částku 12.527 tis. Kč na 
základě proúčtování daně z příjmů 
právnických osob za obce dle zdů-
vodnění.

Usnesení č. 360/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
snížení tř. 8 Financování
pol. 8123 Dlouhodobé přijaté půj-

čené prostředky - 70.000 tis. Kč
snížení tř. 5 a 6 Projekty
projekt Veřejné sportoviště pro 

lední sporty, Tyršova ul. - 70.000 
Tis. Kč

dle zdůvodnění.
Provede: EO Termín: ihned

Usnesení č. 361/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
zvýšení tř. 5 a 6 Projekty
projekt Veřejné sportoviště pro led-

ní sporty, Tyršova ul. +15.800 tis. Kč
snížení tř. 5 Běžné výdaje
projekt Veřejné sportoviště pro 

lední sporty, Tyršova ul. – DPH - 
15.800 tis. Kč

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 362/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
zvýšení tř. 8 Financování o částku 

45.000 tis. Kč – zapojení fi nančních 
prostředků z Fondu kofi nancování 
evropských projektů

a zvýšení tř. 5 a 6 Projekty (odbor 
rozvoje města):

Výstavba dopravního terminálu 
– městské nádraží Jihlava o částku 
25.500 tis. Kč 

Sportovně relaxační centrum Čes-
ký mlýn o částku 11.000 tis. Kč

Revitalizace části parku malý Heu-
los – II. etapa o částku 11.000 tis. Kč

a snížení tř. 5 a 6 Projekty (odbor 
rozvoje města)

ZOO pěti kontinentů o částku 
2.500 tis. Kč 

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 363/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun v rámci schváleného roz-
počtu:

zvýšení výdajové části rozpočtu 
2 082 tis. Kč

tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor roz-
voje města) 

Cyklostezka R03 Staré Hory – R. 
Havelky - 4 899 tis. Kč

Rekonstrukce objektu Křižíkova - 
100 tis. Kč

Dům dětí a mládeže Brněnská ul. – 
rekonstrukce 4 000 tis. Kč

Zřízení zastávek MHD Okrajová 
200 tis. Kč

Úprava zastávek MHD S. K. Neu-
manna 200 tis. Kč

Kanalizace a chodník Hruškovy 
Dvory – II. etapa, 1. část - 4 762 tis. 
Kč

Rekonstrukce kanalizace a zřízení 
chodníku a VO Hruškovy Dvory – 

II. etapa, 2. část 7 000 tis. Kč
MŠ Mozaika, Březinova 30 – re-

konstrukce 250 tis. Kč
Chodník a cyklostezka – průmys-

lový park, Jihlava 164 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor škol-

ství, kultury a tělovýchovy)
Dům dětí a mládeže Brněnská ul. 

rekonstrukce - 4 000 tis. Kč
tř. 5 a 6 Projekty (odbor rozvoje 

města)
Cyklostezka R03 Staré Hory – R. 

Havelky 4 899 tis. Kč
tř. 5 Běžné výdaje (odbor rozvoje 

města)
akce Most U Jánů, ul. Havlíčkova - 

870 tis. Kč
zvýšení příjmové části rozpočtu 

2 082 tis. Kč
tř. 3 Kapitálové příjmy
§ 3612 Bytové hospodářství
příjmy z prodeje ostatních nemovi-

tostí 2 082 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 364/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – 

přesun v rámci schváleného kapitálo-
vého rozpočtu:

tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor roz-
voje města)

Rekonstrukce objektu Křižíkova - 
100 tis. Kč

tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy)

Pamětní deska do kostela sv. Kříže 
+100 tis. Kč

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 365/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – 

přesun v rámci schváleného rozpoč-
tu a zvýšení příjmové i výdajové části 
rozpočtu:

výdajová část rozpočtu
tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor sprá-

vy realit)
Rybník Pod vsí +1.934 tis. Kč
Generel kanalizace - 94 tis. Kč

Zastupitelé prominuli Vysočanu milion
Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města ze dne 11. 9. 2012

tř. 5 Běžné výdaje
§ 2321 Odvádění a čištění odpad-

ních vod a nakládání s kaly
poradenské a právní služby, oceně-

ní majetku Kanalizace Neznámého 
Vlastníka (KNV)

 - 840 tis. Kč
příjmová část rozpočtu
tř. 3 Kapitálové příjmy
§ 3639 Komunální služby a územní 

rozvoj +1.000 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 366/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– zvýšení příjmové o výdajové části 
rozpočtu:

tř. 3 Kapitálové příjmy
§ 3612 Bytové hospodářství
příjmy z prodeje ostatních nemovi-

tostí +980 tis. Kč
tř. 5 Běžné výdaje
§ 3639 Komunální služby a územní 

rozvoj
provozní výdaje (majetkový od-

bor) +980 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 367/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun v rámci schváleného roz-
počtu:

tř. 5 Běžné výdaje
§ 3421 Využití volného času dětí a 

mládeže
dětská hřiště a sportoviště (odbor 

správy realit) +100 tis. Kč
tř. 5 Běžné výdaje
§ 2321 Odvádění a čištění odpad-

ních vod a nakládání s kaly
poradenské a právní služby, oceně-

ní majetku Kanalizace Neznámého 
Vlastníka (KNV)

 - 100 tis. Kč.
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 369/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– převod 1 mil. Kč z § 2219 Ostatní 

záležitosti pozemních komunikací 
na § 2212 Silnice dle zdůvodnění.

Usnesení č. 370/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun v rámci schváleného roz-
počtu rozvoje města.

tř. 6 Kapitálové výdaje
Rekonstrukce uličky propojující 

Masarykovo nám. a ul. Lazebnickou 
+600 tis. Kč

tř. 5 a 6 Projekty
Rekonstrukce a rozvoj Základní 

umělecké školy - 600 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 372/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
p o v o l u j e
prominutí odvodu za porušení roz-

počtové kázně ve výši 1 178 457 Kč 
občanskému sdružení Horácký sou-
bor písní a tanců Vysočan, Jana Ma-
saryka 1598/26, 586 01 Jihlava dle 
žádosti č.j.: MMJ/EO/3284/2012.

Usnesení č. 373/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
p o v o l u j e
prominutí penále z odvodu za po-

rušení rozpočtové kázně ve výši 6 
906,60 Kč občanskému sdružení 
,,Sdružení Romů a národnostních 
menšin vČeské republice“, Ctiboro-
va 3091, 272 01 Kladno dle žádosti 
č.j.: MMJ/EO/3512/2012.

Usnesení č. 374/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z Fondu pro 

opravy domů na obnovu vnějších 
povrchů nemovitostí a ostatních 
ploch poškozených sprejery v celko-
vé výši 5 390 Kč těmto žadatelům: 

Střední škola stavební Jihlava, Žiž-
kova 20, Jihlava 3 500 Kč

Družstvo Pavlovova, Zátopkova 2, 
Jihlava 1 890 Kč

 Ing. Jaroslav Vymazal
 primátor města 
 František Zelníček 
  náměstek primátora
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Mezinárodní kampaň Evropský týden mobi-
lity, zaměřená na podporu šetrných forem do-
pravy, začíná každý rok 16. září a vrcholí 22. 
září Evropským dnem bez aut. 

Letošní ročník kampaně, do níž se pravidelně 
zapojují desítky měst, obcí a regionů z České re-
publiky, proběhl pod heslem „Pohyb správným 
směrem“. Cílem kampaně bylo ukázat možnosti 
udržitelné městské mobility s výrazným zastou-
pením veřejné dopravy, cyklistické a pěší dopravy. 

Pohybové aktivity, podpora pěší chůze, cyklis-
tiky, ale i ukázky dalších způsobů přepravy, jako 
je jízda na bruslích či koloběžkách, tvoří tradiční 
součást doprovodných aktivit Evropského týdne 
mobility. 

Letošní téma kampaně v sobě zahrnovalo také 
postupné systémové změny, pohyb k udržitel-
ným formám dopravy ve městech. Kampaň Ev-
ropský týden mobility je příležitostí prezentovat 
občanům trvalá a vzájemně provázaná opatření 
pro zklidnění dopravy. Podpora hromadné do-
pravy, bezbariérová řešení či budování cykloste-
zek tvoří mozaiku opatření, která přispívají k cel-
kovému zvyšování kvality prostředí ve městech a 
obcích.

V Jihlavě byl Evropský týden mobility zahájen v 
neděli 16. září procházkou po plánované naučné 
pivovarské stezce. Účastníci se prošli místy, kte-
rá jsou spojena s historií sladovnictví a pivovar-
nictví v Jihlavě. Procházka s odborným výkladem 
byla zakončena exkurzí v pivovaru. 

Další větší akcí, která se v rámci Evropského 
týdne mobility konala, byl Den bez aut. Den bez 
aut proběhl v Jihlavě v úterý 18. září a nabízel 
kromě odpoledního doprovodného programu 
možnost jezdit MHD po celý den zdarma. Od-
polední program v areálu Pivovarské restaurace 
lákal na zábavné atrakce nejen pro děti, a to v re-
žii Promoteamu Hitrádia Vysočina, ale na své si 
přišli i dospělí návštěvníci, kteří si mohli vyzkou-
šet skákací boty, projet se na elektrokole či elek-
troskútru, shlédnout in-line a skate show a otes-
tovat znalosti týkající se cyklistického desatera. 
Na akci obstála i známá slibující věta: „Možná 
přijde i kouzelník“, který opravdu přišel a svým 
uměním očaroval malé i velké diváky. Na závěr 
akce se uskutečnila in-line jízda za účasti primá-
tora města Jaroslava Vymazala.

Na čtvrtek 20. září připravilo Zdravé město Jih-
lava a pracovníci Státního zdravotního ústavu 
Jihlavský den zdraví, který má v Jihlavě již něko-
likaletou tradici. Součástí programu bylo měření 
cholesterolu, krevního tlaku, tělesného tuku, gly-
kémie, BMI, fyzické zdatnosti, hodnocení kar-

Ohlédnutí za Evropským týdnem mobility

diovaskulárních rizik, dále poradna zdravého 
životního stylu, vyšetření spirometrem a body-
statem, ukázky první pomoci, nabídka zdravot-
něvýchovných materiálů, prohlídka sanitního a 
hasičského vozu, fresbee worshop a taneční a 
sportovní vystoupení. 

Hasičský záchranný sbor a Zdravotnická zá-
chranná služba předvedly ukázky své práce v 
terénu. V průběhu akce bylo na náměstí k dis-
pozici pojízdné centrum ústní hygieny, kde po-
skytovala dentální hygienistka informace, jak 
správně pečovat o umělý chrup. 

V pátek proběhla na dopravním hřišti soutěž 
pro žáky ZŠ „Do přírody kolo - pěšky“. Soutěž 
probíhala ve 2 kategoriích – žáci 2. třídy a žáci 
3. třídy. V teoretické části soutěže prokázali žá-
ci vědomosti a znalosti o přírodě a v praktické 
části předváděli jízdu zručnosti na koloběžce a 
první pomoc.

Evropský týden mobility byl zakončen v so-
botu 22. září večerním lampiónovým průvo-
dem. Během průvodu plnily děti úkoly, které 
pro ně nachystalo DDM Jihlava. Na konci ces-
ty čekala na statečné děti drobná odměna.

 (Stránku připravil 
 dle podkladů magistrátu –lm-)

16. září - 22. září 
Evropský týden mobility
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do 30. 11. 
ZHMOTNIT SEN V BÁSEŇ
Výstava básní - obrazů Ralfa Mošta 
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 30. 11. 
SÍLA SLOVA
Koláže pacientů Psychiatrické léčeb-

ny Jihlava. Bez obav, prodejní galerie a 
výtvarná dílna Denního a týdenního 
stacionáře Jihlava, Husova 16

do 30. 11. 
EVROPA OČIMA TEENAGERA 
Fotografi e Denisy Poukarové.
Kavárna Dena, Fibichova 28

do 7. 12. 
LUCIE KREJČOVÁ 
- FOTOGRA FIE
Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22

do 30. 12. 
OSTRA VSKÝ SuPrPuch 
Ostrava, napůl schovaná v zemi, na-

půl čnící ze země, je městem obrov-
ských exhalací huťařských megapod-
niků, smogových kalamit a především 
jedinečné alternativní kultury a výtvar-
ného umění. Svérázný ostravský genius 
loci tu dal vzniknout generaci výtvarní-
ků a umění syrovému a chladnému, ale 
silně působivému. Kultura tu vzniklá 
však bohužel nemá příliš prostoru pro 
svou prezentaci a do předních galerií 
má poměrně daleko... 

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

do 31. 12. 
JAPONSKÝ MIX: HONSHU 
A SHIKOKU VE FOTOGRA FII 
Autorka fotografi í Radka Švejno-

hová přestavuje velkoměsta, vesnice i 
národních parky na japonských ostro-
vech Honshu a Shikoku. Každodenní 
život Japonců, disciplinovaně bezsta-
rostné děti, precizně upravené parky 
a zahrady, procházky Maiko maleb-
nými Kjótskými uličkami, starobylé 
pagody...to jsou motivy, jejichž cílem 
je zachytit tuto supermoderní zemi v 
nehektické a neuspěchané podobě. 
Výstava podporuje rozvojové projek-
ty v Keni (www.adopceafrika.cz).

Infocentrum jihlavské zoo (míst-
nosti za pokladnou hlavního vstupní-
ho areálu). 

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 31. 12. 
IRENA FILA WAGNEROVÁ: 
DIVADELNÍ PLAKÁTY
LBBW BANK, Masarykovo náměs-

tí 17

do 31. 12. 
CO TĚ V HLAVĚ NAPADNE 

Výtvarné práce klientů Denního a 
týdenního pobytu v Jihlavě. 

DNK - foyer a Violka.
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatrická 

léčebna, Brněnská 54

listopad
„ZVINO VA AFRICA“
Výstava afrických dřevěných skulp-

tur ze Zimbabwe.
Zoo Jihlava, Africká vesnice Maton-

go, areál.

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

go, škola. 
(Možnost prohlídky pouze po před-

běžné telefonické domluvě).

3. 11. - 28. 12. 
DAVID BARTOŇ - NOVÉ OB-

RA ZY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

5. 11. - 31. 12. 
KRTEČEK OČIMA DĚTÍ
Obrázky dětí z výstavy o Krtečkovi 

„Zdeněk Miler dětem“.
Brána Matky Boží, Turistické infor-

mační centrum, Věžní 1

8. 11. - 15. 11. 
VÝROČÍ DNE VÁLEČNÝCH 
VETERÁNŮ
Ukázky vojenské výstroje a fotodo-

kumentace. 
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1

9. 11. - 25. 11. 
BIENÁLE SVĚTLÁ NAD 
SÁZAVOU 2012
Ve čtvrtek 8. 11. 2012 v 17.00 hod. 

proběhne vernisáž další části putovní 
výstavy Bienále Světlá nad Sázavou 
2012. Prezentována budou díla stu-
dentů a pedagogů Uměleckoprůmys-
lové akademie ve Světlé nad Sázavou 
z ateliérů skla, kamene, keramiky, ko-
vu, průmyslového designu a designu 
interiérů. 

OGV, Komenského 10

Komenského 20

do 2. 11. 
LADISLAV NOVÁK 
- FROASÁŽE
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 6. 11. 
16TH JIHLAVA INTERNATI-

ONAL DOCUMENTARY FILM 
FESTIVAL

Hala Městského informačního cent-
ra a MHD

do 9. 11. 
REGION PRESS FOTO 2012
Představeno bude více než 80 foto-

grafi í z deníků s redakcí v Kraji Vysoči-
na, týdeníků, nebo novin vydávaných 
městy našeho kraje, případně odbor-
ného tisku. 

Organizátorem výstavy je Územní 
sdružení syndikátu novinářů Vysoči-
na. 

Foyer budovy B sídla Kraje Vysoči-
na. 

Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 
57

do 11. 11.
120 LET MUZEA VYSOČINY 
JIHLAVA
Výstava představující minulost a sou-

časnost Muzea Vysočiny Jihlava a jeho 
poboček v Telči, Třešti a hrad Roštejn

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 11. 11. 
MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA 
VÁS ZVE ...
aneb pozvánky a plakáty z historie i 

současnosti muzea
Muzejní vizuální komunikace v mi-

nulosti a dnes.
Kavárna Muzeum, Masarykovo nám. 

55

do 15. 11.
EDEN - obrazy Alice Waisserové
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 18. 11. 
ŠOA. JIHLAVA 1939 - 1945
Výstava mapující osudy židovských 

obětí nacismu. 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 18. 11. 
ZMIZELÍ SOUSEDÉ - Pocta 
dětským obětem holocaustu
Výstava výsledků bádání žáků zá-

kladních škol z celé ČR dokumentující 
osudy obětí holocaustu, vzniklá v rám-
ci projektu Židovského muzea v Praze 
a o. s. Zapomenutí

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 23. 11. 
JIŘÍ  SAMEK -  „SNĚHOVÉ 
INSPIRA CE“ - nová grafi ka 
M+K galerie, Čajkovského 33

do 23. 11. 
JINAKOSTI
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VELKÁ SCÉNA
1. 11. v 17.00
L. Stroupežnický:  Naši furianti
Realistické drama s podtitulem „Ob-

raz života v české vesnici o čtyřech děj-
stvích“. V idylické jihočeské vesničce 
bublají vášně, nenávist i ambice, ale ta-
ké nevděk k těm, kteří nasazovali svůj 
život ve válce. Začíná se psát latinkou 
namísto kurentem, kdosi neznámý 
hrozí žhářstvím a ve vesnici zuří boj o 
ponocenský kožich. Místní zastupitel-
stvo je v rozkolu, jeden je pytlák, druhý 
karbaník... Otázka, kdo má větší grunt, 
se po více než sto letech stala věčnou 
otázkou českého veřejného života.

mimo předpl.

2. 11. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
Podobenství o střetu lidské individu-

ality s autoritativním režimem, který je 
zde prezentován na konfl iktu pacienta 
McMurphyho a absolutistické vlád-
kyně psychiatrického ústavu, vrchní 
sestry Ratchedové, přerůstá v reálný 
protest proti neomezené moci a ome-
zování každého člověka. Román pro-
slavil svým nadčasovým stejnojmen-
ným fi lmem oceněným pěti Oscary 
Miloš Forman. 

R /1/

3. 11. v 19.00
A. Nicolaj:  Tři na lavičce
Touha po dobrodružství je v každém 

z nás, bez ohledu na věk. Bručoun Sil-
vestr a rezignovaný Luigi se chystají ja-
ko za klukovských let na dlouhou ces-
tu, hlavně daleko od domova. A pak 
se jednoho dne na scéně objeví slečna 
Ambra.Tak začíná hra, která je z auto-
rovy tvorby snad nejtypičtější pro jeho 
umění dialogu   a zaznamenala největší 
úspěch a širokou odezvu. Je v ní zne-
pokojivé světlo velké mravní myšlenky. 
Aby se stárnoucí člověk dokázal udržet 
člověkem, je to těžká a vysilující vojna, 
kdy prakticky ztrácí zdraví, paměť  a  
autoritu.  Bojuje,  aby  si  udržel  mís-
to  na výsluní svých nejbližších, a když 
ne lásku, tak aspoň trochu pozornosti, 
porozumění a ohledů..... Přitom osa-
mělost starých, jejich úzkosti a někdy 
i chudoba se týkají především genera-
ce nastupující, neboť takové stáří, jaké 
vytvářejí děti pro své rodiče dnes, čeká 
zítra i je.

X /2/

5. 11. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
A /2/

8. 11. v 17.00
R. Cooney: Rodina je základ státu
Když už lhát, tak nehorázně a hlavně 

všem! To je zásada MUDr. Mortimera, 
kterou dodržuje, když se mu události 
vymknou z rukou. A důvod má oprav-
du zásadní. Dozvědět se před důleži-
tou vědeckou přednáškou, že má osm-
náctiletého syna, to by vyvedlo z míry 
každého trochu zodpovědného muže, 
obzvlášť když hrozí, že se jeho zákoni-
tá manželka může každou vteřinu se-
tkat s bývalou milenkou a matkou oné 
nečekané vánoční nadílky. 

mimo předpl.

9. 11. v 18.30
R. Cooney: Rodina je základ státu
zadáno

10. 11. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
G /2/
12. 11. v 10.00
L. Carroll:  
Alenka v říši za zrcadlem
mimo předpl.

13. 11. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
J /2/

14. 11. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
KV/2/

15. 11. od 08.00-16.30
Konference porodních asistentek
pronájem

16. 11. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
K /2/

20. 11. v 17.00
K. Kesey - D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
M /2/

21. 11.v 17.00
T. Pratchett  - S. Briggs:  
Soudné sestry
Pratchett ovy příběhy, oplývající vy-

nikajícím smyslem pro sarkastický 
humor a drama, nás přivádějí na „Ze-
měplochu“, která je placatá a putuje 
vesmírem na zádech obrovské želvy. 
Jeho díla jsou parodií na současný svět 
a Soudné sestry jsou vlastně parodií 
na Shakespearovu tragédii Mackbeth, 
s jehož postavami se v díle setkáváme. 
V této nepředstavitelné a neodolatelné 
komedii se však do královské politiky 
Zeměplochy zamíchají tři hodné ča-
rodějky, které chtějí, aby na trůn usedl 
ten správný král...

mimo předpl.

22. 11. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
L /2/

23. 11. v 19.00
B. Comden - A. Green:  
Zpívání v dešti 
Dějištěm této bláznivé, optimistic-

ké i romantické komedie o počátcích 
zvukového fi lmu, kdy mnohá fi lmová 
studia hledala způsob, jak zachránit ka-
riéru svých odporně pištících a špatně 
mluvících hvězd němého fi lmu, je Hol-
lywood druhé poloviny dvacátých let. 
Výtečné swingové melodie a brilantní 
stepařská čísla jsou základním staveb-
ním kamenem této hudební show.

mimo předpl.

28. 11. v 19.00
L. Stroupežnický:  Naši furianti
O /2/

29. 11. v 10.00
L. Carroll:  
Alenka v říši za zrcadlem
Koho nezajímá, co se opravdu skrývá 

za zrcadlem? Co když je tam úplně jiný 
svět než ten, ve kterém stojíme? Dů-
ležité je nebát se a tiše s Alenkou pro-
stoupit tím zrcadlem... A hned zjistíme, 
že ten svět „tam“ je trochu převrácený 
vzhůru nohama a žijí tam bytosti, kte-
ré se občas objeví v našich snech. Kam 
taky jinam by mizely. Mají tam sice jiná 
pravidla i čas tam běží trochu jinak, ale 
to pochopí každý, kdo trochu sní. 

mimo předpl.
30. 11. v 19.00  
K. Kesey - D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
C /2/

MALÁ SCÉNA
19. 11. v 9.00 a 10.30
M. Junášek: Trpaslíci a Sněhurka
Rozverná adaptace klasické pohádky 

okořeněná půvabnými písničkami má 
všechny předpoklady být příjemným 
představením nabízejícím dostatek ra-
dosti a potěšení dětem i dospělým.                 

mimo předpl.

DIVADELNÍ KLUB
3. 11. v 19.00
Cyklus autorských čtení básníků: 
PETR ČICHOŇ
Petr Čichoň vstoupil do literatury v 

polovině 90. let minulého století sbír-
kou Chilia - knihou lyrické poezie spi-
rituálního jádra a rázně stylizovaného 
výrazu; sbírkou básní-písní, jíž se při-
hlásil k širšímu okruhu ve stejné či pří-
buzné tónině laděných a křesťanskou 
tradicí inspirovaných tvůrců, sdruže-
ných kolem moravských nakladatel-
ství Votobia a Vetus Via (J. E. Frič a J. 
Kuběna), a zejména Host (P. Kolmač-
ka, P. Petr, M. J. Stöhr...)  

(vstupné dobrovolné).

Komenského

do 2. 11. 
VÝSTAVA PRA CÍ ČLENŮ 
SVAZU DŮCHODCŮ JIHLAVA

5. 11. v 17.00
Richard Pachman 
- MISTR JAN HUS 
hudebně scénický pořad. Oratorium 

Mistr Jan Hus představuje sugestivní 
kombinaci hudby a mluveného slov.

8. 11. v 17.00
SPOKOJENÁ DUŠE 
A ZDRA VÁ MYSL  
Ájurvéda s Ivanou Georgievovou - 

přednáška, vstupné 70 Kč.

15. 11. v 17.00
ISLAND 
Cestopisná přednáška s promítáním 

geografa Pavla Svobody. 

22. 11. v 17.00
JÍDLEM KE ZDRA VÍ   
Začátek kurzu Ájurvéda s Ivanou 

Georgievovou, a 29. 11. ve čtvrtek v 
17.00 dokončení kurzu.

23. 11. v 17.00
SCÉNICKÉ ČTENÍ
Tentokrát z románu Emila Hakla: 

Intimní schránka Sabriny Black.  
Román z poloviny 90. let, kdy se 

začalo v Čechách rozjíždět podni-
kání. Účinkují: Lukáš Hejlík, Pavel 
Oubram a Věra Hollá.

Městská knihovna, Hluboká 1

9. 11. - 30. 11. 
VENDULA KRA MÁŘOVÁ 
Vernisáž 8. 11. v 18.00 hodin.
Galerie Půda, Joštova 27

13. 11. - 6. 1. 
KONEC SVĚTA S OBLOHOU 
aneb nevydařená apokalypsa 
na deset způsobů
Výstava připravená ve spolupráci 

s Jihlavskou astronomickou společ-
ností.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

23. 11. - 6. 1. 
ZA DLOUHÝCH ZIMNÍCH 
VEČERŮ
Výstava představující zvyky, obyče-

je, řemesla a činnosti, kterým se dří-
ve lidé věnovali v zimním čase, ver-
nisáž výstavy se koná 22. 11. v 17.00 
hodin.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58.

25. 11. - 7. 12. 
TOMÁŠ KYPTA: KOSTÝM 
& NAHOTA  
Vernisáž výstavy 24. 11. ve 20.00 

hodin za účasti autora uvede Zdeněk 
Stejskal, herec Horáckého divadla. 

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

28. 11. - 26. 1. 
BÍLÉ VÁNOCE
Hanuš Lamr - šperky. Zlatka 

Lamrová - textilní brouci.
Doplněné o fotografi e prací obou 

autorů od Ivany Matějkové a Andrey 
Lhotákové.

V bílé vánoční instalaci se bude-
te moci projít po krajině Vysočiny a 
najít si v ní své šperky...a mimo jiné 
uvidíte, kam se schovávají brouci na 
zimu...

Vernisáž 27. 11. v 17.00 hodin.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 

4

29. 11. - 3. 1. 
CHUNQING HUANG - kolekce 
obrazů čínské umělkyně
K výstavě bude vydán katalog 

umělkyně, který vychází za podpory 
Kraje Vysočina.

M+K galerie, Čajkovského 33

30. 11. - 27. 1. 
120 LET SOKOLA JIHLAVA
Historie a současnost této organi-

zace. 
Vernisáž výstavy se koná 29. 11. v 

17.00 hodin.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58.

1. 12. - 27. 1. 
PHOTOGRA PHIA NATURA  
2012
IX. ročník soutěže, tentokrát na té-

ma Houby - hubky - houbičky.
Vernisáž výstavy se koná 30. 11. v 

17.00 hodin.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

Komenského 20
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3. 11. v 10.00
ENTENTÝKY DVA ŠPALÍKY...
Zábavné představení plné soutěží a 

písniček. 

10. 11. v 10.00
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Pohádkové písničky a soutěže pro 

malé i velké.

17. 11. v 10.00
POJĎTE S NÁMI... 
Tentokrát za zvířátky. 

Jarní 22 (areál MŠ), 
Jihlava - Horní Kosov

2. 11. v 19.30
ANTONÍN HUVAR
Činohra, dle skutečné události. 
Inscenace je věnována památce An-

tonína Huvara a nespravedlivě stíha-
ných věřících. „Žít, přežít a pomáhat, 
aby i jiní dovedli stejně statečně, ba 
frajersky prožít dobu jim Pánem Bo-
hem danou - třeba i s rozbitými údy.“

BURA NTEATR, Vstup 150/80 Kč.

3. 11. v 15.00
ZPÍVÁME A TANČÍME 
S MÍŠOU
Minidiskotéka Míši Růžičkové. 

Vstup 120 Kč.

3. 11. ve 20.00
BENEFIČNÍ CARIBIC PARTY
Hudba, vášnivý tanec, dobré pití.
Kapela Mariachi Espuelas (Boskovi-

ce) a DJ Ondra, tančit budou skupiny 
College Salseros a TS Bonzana. Vý-
těžek z akce přispěje Oblastní charitě 
Jihlava na pořízení elektrického polo-
hovacího lůžka pro nemocné.

4. 11. v 16.00
MIKULKOVINY - PREMIÉRA 
Pohádka s písničkami z knížek A. 

Mikulky.
Dva pytle plné příběhů a písniček z 

knížek Aloise Mikulky. Sáhněte do-
vnitř a vytáhněte je na světlo. My čte-
me, hrajeme, zpíváme. Vy se díváte a 
můžete nám klidně pomoct. Blázni-
vé představení, ve kterém je pokaždé 
všechno úplně jinak: jiné příběhy, jiné 
písničky, jiní herci. Prostě: četba, hud-
ba, pantomima, improvizace a zpěv! 
De Facto Mimo. Vstup 50 Kč.

5. 11. ve 20.00
OZMA JAZZ BAND
Jazz, album Peacemaker, htt p://oz-

mawebsite.wix.com/accueil
OZMA čistě, bezelstně a přímočaře 

mísí a spojuje nejrůznější vlivy i na-
prosto odlišných stylů, jako je grunge, 
současný agnlosaský pop-rock, seve-
roevropský jazz a svět kinematografi e. 

Koncert je součástí festivalu Fran-
couzských aliancí a v Jihlavě jej zaš-
tiťuje Francouzský klub pod Sdruže-
ním „Slunce“. Vstup 100 Kč.

7. 11. v 19.30
Mario Gelardi: ZLOMATKA 
Činohra, drama, nevhodné pro děti
Hra Zlomatka nás zavádí do součas-

né Itálie. Matka, svázaná konvencemi, 
odmítá přijmout homosexualitu své-
ho syna jako nevyhnutelný fakt. 

Rozhodne se, že jej z této „nemoci“ 
vyléčí stůj co stůj. Divák sleduje boj 
matky se synem, její vnitřní boj, ale 
i marné pokusy učinit ze syna opět 
„hodného a normálního chlapce“. DS 
Zmatkaři, vstup 60 Kč.

9. 11. v 19.30
DIVOKÝ MADAGASKA R 
Cestovatelská live multimedia show. 

Nejnovější fotografi cko-fi lmová dia-
show Kateřiny a Miloše MOTANI o 
velmi náročné terénní cestě plné ne-
sčetných nástrah, jedinečné přírodě, 
roztomilých lemurech a obyčejných 
lidech s úsměvem na tváři. O ostrově, 
který nenechá člověka ani na chvíli 
vydechnout.

Kateřina a Miloš Motani, vstup 100 
Kč.

14. 11. v 17.00
MYSTERIUM SVĚT
One man show o „cirkusu svět“. Pí-

še se rok 1969. 20. července ve 22:15 
centrálního amerického času Neil 
Armstrong spatří z povrchu Měsí-
ce planetu Zemi a z reproduktorů se 
ozve: „Z Měsíce se svět podobá cir-
kusové manéži.“ O úžasném „Cirkusu 
Svět“, kde program právě začíná a jen 
na nás záleží, jaký doopravdy bude, 
vypráví JAKUB ŠKRDLA. T.E.J.P. 

Vstup 80/60 Kč.

14. 11. v 19.30
ZEPPO
Pohyb, akrobacie, stínohra. Diva-

delní fantazie, která vypráví pohy-
bem, tancem, akrobacií a stínohrou 
o cestě jednoho komedianta za svým 
osudem. Zeppo je komediant, který 
chodí po světě s kufrem plným loutek 
a vypravuje příběh „O Elfovi, krásné 
Víle a zlém Čaroději „.

T.E.J.P., vstup 150/80/60 Kč.

16. 11. v 15.00
ON AIR
Komedie, závěsná akrobacie.
Visutá klaunerie s užitím masek, po-

zemní akrobacie a cirkusové hrazdy. 
„Hollywoodská story z Vysočiny“ vy-
práví s humorem a nadsázkou o dneš-
ním mediálním světě, o bulváru, který 
se dotýká celebrit, novinářů i „obyčej-
ných lidí“.  S nadhledem o soukromí 
jako obchodním artiklu.

T.E.J.P. Vstup 150/80/60 Kč.

16. 11. v 17.00
ON AIR

17. 11. v 19.30
BABYLON 
aneb Možná přijde i Japonec
Komedie, historický šerm. Předsta-

vení jihlavské skupiny historického 
šermu VIVAMUS nahlíží s humorem 
a nadsázkou do zákulisí středověkého 
turnaje, který se nakonec možná vů-
bec neuskuteční...

SHŠ VIVAMUS, vstup 80/80/50 
Kč.

18. 11. ve 14.00 - 17.00
VÁNOČNÍ FASHION MARKET
Vánoční rukodělný trh místních 

prodejců. Vyrábíte? Šijete? Plete-
te? Drátkujete? Prodejte to! Fashion 
Market dává možnost prodat vaše vý-
robky. Nabízíme 18 prodejních stolů 
a prostor jako stvořený pro nedělní 
nakupování originálních předmětů. 
Prodejci hlaste se produkci, nakupují-
cí těšte se na svátek originality.

21. 11. v 19.30
KLEŠTĚNEC Z PRA LESA
Komedie, činohra. Propletenec pěti 

komedií, který se pohybuje na hrani-
ci chaosu, přičemž ponechává vtip a 
různé končetiny trčet na všechny stra-

ny. Hustá směs humoru černého i rů-
žového, jemného i kruťáckého, potu-
telného i rozmarného, zejména však 
parodického. De Facto Mimo, vstup 
90/70/50 Kč.

23. 11. v 19.30
De Facto Mimochodník 13: 
NEPOTOPITELNÉ 
MANŽELKY
Netradiční, překvapivé, nečekané! 

Hudební a divadelní piškumpré z pře-
bytků a odřezků De Facto Mimo již po 
třinácté! Tentokrát jsou hlavním téma-
tem manželky, tak je přiveďte. Můžete 
jim namluvit, že se tam bude tančit, 
což je koneckonců pravda. Budou tam 
i jiné věci, ale to jim neříkejte.

De Facto Mimo, vstup 90/70/50 Kč.

24. 11. ve 20.00
VLASTA REDL
VLASTA REDL se svou novou ka-

pelou, 
Zpěvák, textař, skladatel a multiin-

strumentalista, který ve své tvorbě 
dokázal osobitě skloubit rock, bigbít, 
folk a lidovou hudbu. Vstup 250 Kč.

25. 11. v 16.00
V PEŘINÁCH NAD JIHLAVOU
Pohádka o uspávacích skřítcích. 

Hraje: Mikroskop op. 
Magická, lehce akrobatická pohád-

ka pro celou rodinu o uspávacích 
skřítcích, velikém přátelství, třeštění a 
naději odehrávající se na vysněné po-
steli. Příběh, bez kterého už nebudete 
chtít chrrrrrrrrr... Microscop op je re-
žijně dramaturgická iniciativa, kterou 
tvoří umělecká dvojice Michala Ha-
dušovská a Kateřina Molčíková.

Vstup 50 Kč.

28. 11. v 19.30
KOLIK VÁŽÍ VAŠE TOUHA? 
+ ZRNÍ
Tanečně-hudební projekt skupiny 

VerTeDance pro čtyři tanečnice a hu-
dební skupinu Zrní. Fascinace skry-
tou krásou. Fascinace silou přetvářky. 
Snaha dojít naplnění tam, kde chybí 
dno. Odhalit se, obnažit se, svléct se, 
odkrýt svoje city, dotknout se své-
ho těla, přiblížit se nitru. Co z toho 
je skutečně nebezpečné a naplněné 
rizikem? VerTeDance, Zrní, vstup 
150/80 Kč.

30. 11. v 17.00
SETKÁNÍ ČLENŮ 
A PŘÍZNIVCŮ JIHLAVSKÉHO
HAVÍŘSKÉHO PRŮVODU
Promítání fotografi í z činnosti. Širo-

ká veřejnost vítána! Přihlášky na příš-
tí havířský průvod v Jihlavě, htt p://
pruvod.rohozna.net

Tyršova 12

1. 11. v 19.00
KA REL PLÍHAL 
Koncert známého písničkáře pořá-

dá Pavel „Sampaj“ Solar Jihlava, www.
sampaj.cz

Vstupné v předprodeji 230 Kč, na 
místě 250 Kč. Předprodej: Ráj spán-
ku, Žižkova 10

2. 11. v 19.30
MIKI RYVOLA a Pavel Zajíc 
a Pavel Drengubák

7. 11. v 8.30 a 10.00
O MAŠINKÁCH 
Pohádkový příběh pro MŠ, ZŠ hraje 

Divadlo TRA MTARIE Olomouc.

8. 11. v 19.00
KA LIFORNIE - zlatý stát USA
Digitální diashow Martina Loewa.

14. 11. ve 13.30
ZPÍVÁNÍ NA KOPEČKU 2012 
Promítání záznamu z hudební show 

- pořad pro pacienty PL.

18. 11. v 15.00
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH 
MEDVÍDKŮ - veselé s písničkami.
Nevíte, jak se staví sněhulák? Jak 

se dělá bezinkový likér? A kde vlast-
ně bydlí Pučmeloud? Jak sladké jsou 
spadlé hrušky?

Hraje Divadlo KRA PET Praha.

21. 11. v 19.00
MILENCI Z BEDNY 
Divadelní představení podle L.Aške-

nazyho.

Pořádá a hraje DS INKOGNITO 
při SŠOS v Jihlavě.

24. 11. v 9.00
JIHLAVSKÝ SLAVÍK 
Pěvecká soutěž. Pořádá DDM Jihla-

va.

27. 11. ve 13.30
ZPÍVÁNKY 
- Posezení s písničkou. Pořad pro 

pacienty. 

Brněnská 54

15. 11. ve 20.00
BĚLORUSKÝ SEN 
- promítání dokumentu
„Nejkrásnějším obdobím v naší ze-

mi v posledních letech byl podzim 
2010,“ říká anonymní průvodce fi l-
mem a jeho slova ilustrují záběry z 
volebních setkání nezávislých prezi-
dentských kandidátů. Vypravěč spo-
lečně s řadou dalších doufá, že první 
svobodné volby po šestnácti letech 
ukončí v Bělorusku autoritativní re-
žim Alexandra Lukašenka. Veškeré 
naděje, posílené předvolebními prů-
zkumy, však ukončí vyhlášení voleb-
ních výsledků... 

(vstup zdarma)

24. 11. ve 20.00
TOMÁŠ KYPTA: KOSTÝM 
& NAHOTA - vernisáž výstavy
Vernisáž za účasti autora uvede Zde-

něk Stejskal, herec Horáckého diva-
dla. 

30. 11. v 18.00
Martin C. Putna: DUCHOVNÍ 
RÁM VYSOČINSKÝCH 
BÁSNÍKŮ
Martin C. Putna bude hovořit o li-

teratuře v regionu, o problémech vy-
sočinské identity, o hledání archetypu 
„vysočinského autora“ - zda a jak tam 
patří i Reynek, Hašek atd. 
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6. 11. v 17.00
BESEDA - VIDEOTRÉNINK 
INTERA KCÍ - POMOC 
RODIČŮM PŘI VÝCHOVĚ 
DĚTÍ: 
jak lépe komunikovat s dětmi a 

chápat jejich potřeby, jak může rodi-
čům pomáhat video při výchovných 
problémech i při rozvíjení dětí. Prak-
tické ukázky práce s videem. Předná-
ší: Mgr. Petra Antonů. 

8. 11. v 17.30 - 18.30
KERA MIKA  PRO DOSPĚLÉ 
na volné téma
Cena: 80 Kč, s sebou: přezutí a 

vhodný oděv.
Nutné se předem přihlásit: 731 604 

234, jakoubkova@centrumrodin.cz

NEPOSEDA
Otevíráme listopadové skupiny. 

Rodičovská skupina probíhá formou 
diskuze mezi rodiči a odborníky. 
Dětská skupina pro rodiče s dětmi - 
muzikoterapie, arteterapie a psycho-
motorické hry. 

Více informací: 734 435 372
Centrum pro rodinu Vysočina, 

Chlumova 3 

29. 10. - 9. 11. 
Pokračování vzdělávacího cyklu 
TOULKY JIHLAVSKOU 
MINULOSTÍ
Pro MŠ a ZŠ tentokrát v kostele sv. 

Ignáce.
Děti se seznámí s některými pojmy 

z oblasti barokního umění a poznají 
osobnost sv. Ignáce. 

Chlumova 3

Komenského 20
9. 11. ve 20.00
VEČER DESKOVÝCH HER
Osadníci, Bang, Transamerica, Ar-

cham/horror, Aktiviy aj.

18. 11. v 10.00
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI
a malým divadýlkem v klubu.

27. 11. v 18.00
FRA NTIŠEK BÍLEK 
A OTOKA R BŘEZINA: 
SOCHAŘ A BÁSNÍK
Přednáška Jiřího Šimánka s projek-

cí.

Út v 18.00
HODINKA  NAD BIBLÍ 
(Stálá akce)

celý listopad
ZVONEČEK PLNÝ 
PŘEKVAPENÍ
DDM JI, p. o. vyhlašuje keramic-

kou soutěž pro členy všech zájmo-
vých, keramických útvarů DDM JI 
(děti, mládež, dospělí). Technika 
zpracování a velikost je libovolná. 
Uzávěrka 30. 11. 2012 - sl. Melou-
nová, Brněnská 29, JI.

10. 11. v 8.00
„ O JIHLAVSKÝ KOLÁČ“
První z devíti turnajů Ligy mláde-

že Vysočiny, hraný jako přebor Kra-
je Vysočina mládeže v rapid šachu. 
Prezence 8.00-8.50 na DDM JI, Br-
něnská 29.

Startovné 40,-. Švýcarský systém 
na 9 kol (2x15 min. na partii). Nut-
no se přihlásit do 5. 11. na jir.ba-
jer@seznam.cz, tel. 607 774 669.

17. 11. v 9.00
TURNAJ TROJIC V CS
Od 9.00 hodin na Brněnské 29, JI 

turnaj v PC hře.
S sebou přezutí, případně svoji 

myš, sluchátka.
Startovné 30,- za člena týmů

17. 11. v 9.00
FLORBALOVÝ TURNAJ 
TROJIC

Brněnská 29

Amatérský turnaj trojic- kategorie 
starší i mladší.

Od 9.00 hod. v tělocvičně DDM 
JI, Brněnská ul. 29.

Startovné 30,-, možnost vlastní 
výstroje a výzbroje.

Nutno se přihlásit do 14. 11. na 
rychetsky@ddm.ji.cz nebo telefo-
nicky na DDM JI.

19. 11. v 16.00
SOUTĚŽ MLADÝCH 
CHOVATELŮ
Od 16.00 hodin v DDM JI, Br-

něnská 29; 2 kategorie - do 5. třídy 
a 6. - 9. třída. Nutno se přihlásit do 
14. 11. na tel. DDM JI, nebo rychet-
sky@ddm.ji.cz. Nutno s sebou psací 
potřeby a přezutí.

24. 11. v 9.00
JIHLAVSKÝ SLAVÍK 2012
Pěvecká a instrumentální soutěžní 

přehlídka všech hudebních žánrů. 
Hudební soutěž pro děti, mládež i 
dospělé - amatéry. Divadlo Na Ko-
pečku Jihlava pro širokou veřejnost 
od 9.00 hod. Nutno se přihlásit do 
9. 11. na přihlášce (www.ddm.ji.cz). 
Další informace na tel. DDM JI- 
Ing. Prokop nebo ddmjihlava@ji.cz.

Připravujeme: 
1. 12. - 2.12.
MIKULÁŠSKÝ 
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
20. ročník volejbalového amatér-

ského turnaje smíšených družstev. 
Šestičlenná družstva, min. 2 ženy 
na hřišti.

Prezence 8.00-8.30 hod. - hala SK 
JI (pod Březinkami).

Nutno se závazně přihlásit písem-
ně do 22. 11. 2012!

Více informací a přihlášky na 
www.ddm.ji.cz; Zdeněk Nápravník 
723204962 nebo napravnik@ddm.
ji.cz.

NA www.ddm.ji.cz NAJDETE 
KOMLPETNÍ NABÍDKU VŠECH 
VZDĚLÁVACÍCH ZÁJMOVÝCH 
ÚTVARŮ, které nabízíme ve škol-
ním roce 2012/2013. I V MĚSÍCI 
LISTOPADU JE MOŽNO SE PŘI-
HLÁSIT DO KROUŽKŮ, KTERÉ 
JEŠTĚ NEJSOU OBSAZENY!!!

BLIŽŠÍ INFORMACE O AK-
CÍCH A ČINOSTI DDM JIHLA-
VA NA:  www.ddm.ji.cz

9. 11. ve 14.15
„JAK BÝT NÁPOMOCEN 
LIDEM SE ZRA KOVÝM 
POSTIŽENÍM“
Vzdělávací seminář pro zájemce o 

oblast doprovázení lidí se zrakovým 
postižením, ve spolupráci s Tyfl o Vy-
sočina Jihlava, o. p. s.

23. 11. v 16.00 - 18.00
„TVOŘÍME PRO RA DOST 
SOBĚ I TOBĚ“
Tvorba drobných dárků pro pacien-

ty Nemocnice Jihlava nebo seniory.
K dispozici bude hned několik ná-

padů, materiál, dostatek prostoru, 
ochoty k vysvětlení i povzbuzení. 
Jsou zváni i ti, kteří se necítí být dis-
ponováni pro výtvarnou tvorbu, a 
naopak lidé s tvořivým potenciálem 
se nemusí obávat být svázáni před-
lohami. Vytvořené práce budou pře-
dány jako drobné pozornosti v rámci 
Roku aktivního stárnutí a mezigene-
račního dialogu na odpovídajících 
místech v předvánočním čase, či po-
slouží jiným za dobrovolný příspě-
vek, z něhož se zakoupí bubínky k 
muzikoterapii pro ODN Nemocnice 
Jihlava.

„JSOU LIDÉ, KTEŘÍ POTŘE-
BUJÍ NAŠI POMOC?“

Úvodní semináře pro zájemce o 
dobrovolnickou činnost nebo o in-
formace z oblasti dobrovolnictví se 
budou konat: 

v úterý 6. listopadu 2012 od 15.30 
hod., 

ve středu 7. listopadu 2012 od 
16.30 hod., 

v úterý 13. listopadu 2012 od 16.00 
hod.,

ve středu 14. listopadu 2012 od 
16.30 hod.,

nebo na základě osobní domluvy.

2. 11. v 18.00
Hotch-Potch: 
JAK TEN ČAS LETÍ
Celovečerní představení jednotli-

vých složek tanečního klubu Hotch-
potch, tentokrát na písně Václava Ne-
ckáře. Vstupné 50 Kč.

4. 11. v 19.00
Miro Gavran: VŠE O MUŽÍCH
Příběh o tom, jak muži vidí sami se-

be, za co se nestydí a stydí. Aneb jak 
to dopadá, když se testosteron smíchá 
s city a striptýzem. Tragikomedie o 
mužích pro ženy, aby je opět nepo-
chopily...  Hrají: Maroš Kramár, Filip 
Blažek a Michal Slaný 

Režie: Jana Janěková. Divadelní sál 
DKO Jihlava v 19.00 hodin.

9. 11. v 8.00 - 18.00
PŘEHLÍDKA  STŘEDNÍCH 
ŠKOL VYSOČINY 2012
16. přehlídka středních škol se v 

DKO Jihlava uskuteční v pátek 9. lis-
topadu 2012 od 8 do 18 hodin v pro-
storách Domu kultury. 

V Jihlavě se pravidelně schází na 50 
škol různého typu a zaměření, aby 
mohly prezentovat své nabídky. Jako 
součást přehlídky bude vydán Kata-
log, ve kterém budou uvedeny kon-
takty na jednotlivé školy i jejich struč-
ná charakteristika. 

Pořadatelé srdečně zvou žáky i jejich 
rodiče. 

9. 11. v 19.00
DVA NA SMETIŠTI
Hudební komedie. Hrají: Lidmila 

Forétková, Jiří Vobecký, Jan Kuchař.
Režie: Vlasta Hartlová j. h. Hraje 

Divadlo Silesia Ostrava, www.diva-
dlosilesia.cz

Vstupenky v předprodeji DKO od 
4. 9. Vstupné: v předprodeji 90 Kč a 
před začátkem 100 Kč. Malá scéna 
DKO Jihlava.

13. 11. v 19.30
BUCHTY A LOUTKY: 
PSYCHO RELOADED
Netradiční loutkové představení. Z 

projektu Malá scéna žije dál.
Buchty a loutky jsou divadelní se-

skupení působící ve Švandově divadle 
v Praze. Jejich talent jste mohli vidět 
ve fi lmu Jana Svěráka „Kuky se vrací“, 
na kterém spolupracovali. Jsme potě-
šeni, že přijali naše pozvání a můžete 
je tak vidět na Malé scéně, a to v před-
stavení pro dospělé Psycho Reloaded 
na motivy známého hororu Alfreda 
Hitchcocka, které vzbuzuje v hledišti 
od začátku více smíchu než bázně. 

Hrají: Marek Bečka, Vít Brukner a 
Radek Beran. 

Scénář a režie: Radek Beran. Malá 
scéna DKO Jihlava.

23. 11. v 19.00
HANA ZAGOROVÁ 
a PETR REZEK 
se skupinou Jiřího Dvořáka
Divadelní sál DKO Jihlava.

25. 11. v 19.00
Filharmonie G. Mahlera: 
SLAVNÉ (nejen fi lmové) 
MELODIE    
4. orchestrální abonentní koncert v 

roce 2012.
Účinkuje: FILHARMONIE G. 

MAHLERA , Jiří Jakeš - dirigent, Na-
ďa Urbánková - poprvé se symfonic-
kým orchestrem, Jiří Juránek (jako 
Elvis Presley).

Předprodej: DKO Jihlava. Vstupné: 
150 Kč / 120 Kč (senioři, děti a stu-
denti do 26 let, ZTP) Divadelní sál 
DKO Jihlava 

27. 11. v 19.30
LÉTAJÍCÍ RA BÍN
Pětičlenný ansámbl hrající klezmer 

- instrumentální hudbu východoev-
ropských Židů. V rámci projektu Ma-
lá scéna žije dál.

Malá scéna DKO Jihlava v 19.30 ho-
din

30. 11. v 19.00
JAKUB SMOLÍK
Tradiční koncert v tradičním čase - 

Vánoce se blíží...
Divadelní sál DKO Jihlava v 19.00 

hodin

Tolstého 2

10. 11. v 10.00
ZAPOMENUTÁ POHÁDKA 
Hudební pohádka se spoustou zná-

mých dětských písniček a pohádko-
vých překvapení. Divadlo Paravánek 
- Brno.

Malá scéna DDM, Brněnská 46

24. 11. v 10.00
HRA JEME SI NA DIVADLO 
S KRTEČKEM A MYŠKOU      
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5. 11. v 17.00
ROVNOVÁHA MEZI CITEM 
A ROZUMEM -  Zdenka Blechová 
Poznáte, v čem se skrývá váš strach 

a jak se ho zbavit. Povíme si, jak si 
udělat mandalu pro vyplnění našeho 
přání, rozebereme rodinné vztahy 
prostřednictvím automatické kresby. 

8. 11. ve 14.00
ŠAMANSKÁ LÉČBA 
V JIHLAVĚ 
- Mgr. Marta Pejchalová 
Šamanské léčby se datují tisíce let 

zpět. Zaměřují pozornost na duši, 
ducha i tělo každé živé bytosti. Ob-
novují energetickou rovnováhu a 
napomáhají k celistvosti a zdraví, po-
máhají vracet sílu a nalézt i potřeb-
nou jasnost potřebnou k řešení urči-
té situace.  

9. 11. v 17.00
V RYTMU BUBNŮ 
- Mgr. Marek Mertl 
Rytmické hry a improvizace. Po-

nořte se do světa rytmu svého těla. 
Do rytmu bubnů a okolních zvuků. 
Akce bude obsahovat různé hry s 
rytmem využitelné i při práci s dět-
mi, ale i hraní a techniku hry na bu-
ben (djembe). 

10. 11. v 15.00
FILIPÍNSKÉ LÉČENÍ 
S LÉČITELEM PAULEM 
ALTESINGEM  
Samotnému léčení předchází pro-

mluva k pacientům a k veřejnosti, 
požehnání a posvěcení přinesených 
věcí s praktickou ukázkou léčení. Ta-
to úvodní část je pro všechny přícho-
zí zdarma 

13. 11. v 18.00
KVĚT ŽIVOTA - tanec, cvičení 
a meditace pro ženy: 
Alena Roháčková 
Prostřednictvím jednoduchých cvi-

ků a masážních technik lze nejenom 
podpořit naši celkovou vitalitu, ale i 
sebeléčící procesy díky obnovování 
přirozeného toku energií. Nedílnou 
součástí je i tanec a meditace, jež na-
pomohou nalézt vlastní střed - (zno-
vu) objevit vlastní možnosti, nalézt 
klid, sílu, radost i lásku v srdci. 

14. 11. v 17.00
HARMONIZAČNÍ SESTAVA 
- 2. část - cvičení na jednotlivé 
meridiány: Štěpánka Čermáková  
Praktický seminář, kde se naučíte 

cviky pro udržení zdraví. (S sebou 
volný oděv, papír, tužku). Vhodné i 
pro nově příchozí. 

17. 11. - 18. 11. v 9.00
MALOVÁNÍ PRA VOU 
MOZKOVOU HEMISFÉROU 
- Olga Lazárková  
Pomocí specifi ckých nenásilných 

technik se naučíte využívat i pravou 
mozkovou hemisféru. Kreslení pra-
vou mozkovou hemisférou umožní 
každému z vás znovu objevit svůj 
tvůrčí talent. Tato terapie vyvolává 
touhu po znovuobjevení vlastní při-
rozenosti. Je to skvělé odreagování 

i zdroj motivace pro všechny, kteří 
hledají relaxaci, meditaci, sebevědo-
mí. 

19. 11. v 17.00
Posílení ozdravných procesů 
v každodenní péči o tělo 
z pohledu tradiční čínské 
medicíny - Olena Sydoruk 
Využití prvků tradiční čínské me-

dicíny v kosmetologii a každodenní 
péči o tělo s praktickými ukázkami 
procedur od fi rmy TianDe. 

20. 11. v 17.00
ŠAMANSKÉ METODY 
A POSTUPY V LÉČENÍ 
- Mgr. Marta Pejchalová 
Setkáte se s ženou, která se šama-

nismem zabývá a rozvíjí ho v čes-
kých podmínkách jako jedna z kruhu 
lidí vzdělávajících se v šamanismu a 
jeho metodách. 

21. 11. v 18.00
UMĚLCOVA CESTA 
- Monika Pelcová
Ochutnávku ke kurzu „Umělcova 

cesta“
V tomto kurzu se naučíme, jak 

přijmout svoji tvořivost, jak si udr-
žet tuto sílu den po dni. Je to ces-
ta od oběti k umělci, na které po-
užíváme praktické nástroje. Pokud 
tedy hledáte to, co vás baví, chcete 
smysluplnější práci, či najít klíč k 
pocitu naplnění a vlastnímu sebe-
vyjádření, vstupte dál. 

22. 11. v 17.00
ROZVOJ MYŠLENÍ 
VODNÁŘSKÉHO VĚKU 
- Květa Franclová
Obklopuje nás mnoho druhů ener-

gií a my máme možnost s nimi sou-
znít. Každý člověk má svoji osobní 
databanku, do které už nahlíží, nebo 
teprve začne. Dostává se nám jedi-
nečné možnosti, kterou naši prarodi-
če a rodiče neměli. 

24. 11. v 10.15
ENJOYING - nekompromisní
štěstí v životě: 
Mgr. Jiří Hamerský  
Jak se cítit dobře navzdory nepříz-

nivým okolnostem a jak nasměrovat 
svůj život teď hned k lepšímu. O tom 
bude intenzivní prožitkový seminář s 
psychologem a autorem knihy Sedm 
poselství Mgr. Jiřím Hamerským. Ví-
ce o enjoyingu na www.enjoying.cz  

25. 11. v 9.30
VNITŘNÍ ÚSMĚV - volné 
pokračování - prožitkový 
seminář Květy Franclové 
Vhodné i pro nově příchozí. Po-

máhá zlepšit náladu, rozpustit oba-
vy, strachy, a také dostat odpovědi na 
otázky o vztahu k rodičům, dětem, 
partnerovi, nadřízenému, penězům... 
Rozvíjí toleranci, lásku a něhu uvnitř 
nás. K tomu nám pomůže meditace 
pohybová i statická. S sebou pohodl-
né oblečení. 

26. 11. v 18.00
DUCHOVNÍ LÉČENÍ 
METODOU SRT a SPR 
- Radmila Treterová 
Očista negativních programů ve 

vědomí, podvědomí, duši i těle člo-
věka, odstranění komplikovaných 
bloků, odhalení negací, kterých si 
člověk není vědom. 

29. 10. - 14. 11. 
KINO DUKLA Z DŮVODU 
DIGITALIZACE ZAVŘENO

15. 11. v 17.30
Madagaskar 3   3D
USA 2012, animovaná komedie, 

český dabing, cca 92 min.
Aby se dostali domů, byli ochot-

ní hodně riskovat. Například letěli v 
letadle řízeném tučňáky. Přesto hrdi-
nové Madagaskaru dosud do pelíšků 
v newyorské zoo nedorazili. Podaří 
se jim to tentokrát?

Hrají hlasy: Filip Blažek, Miroslava 
Pleštilová, Filip Švarc ad.

Režie: Eric Darnell, Tom McGrath
Přístupný / Vstupné 140 Kč, kino-

sál Reform

15. - 16. 11. v 17.00
Twilight sága: Rozbřesk - 2. část
USA 2012, fantasy/romance/thril-

ler, titulky, cca 115 min.
Poslední díl úspěšné série.
Hrají: Robert Patt inson, Kristen 

Stewart, Taylor Lautner ad.
Režie: Bill Condon
Přístupný od 12 let / Vstupné 110 

Kč, kinosál Edison

15. - 18. 11. v 19.30
Twilight sága: Rozbřesk - 2. část

15. 11. ve 20.00
Avengers  3D
USA 2012, akční/dobrodružný, 

český dabing, cca 137 min.
Super hrdinský tým všech dob 

Avengers, ve kterém se představí iko-
ničtí super hrdinové - Iron Man, Ne-
uvěřitelný Hulk, Th or, Captain Ame-
rica, Hawkeye a Black Widow.

Hrají: Robert Downey Jr., Chris 
Evans, Mark Ruff alo, Scarlett  Johans-
son ad.

Režie: Joss Whedon
Přístupný od 12 let / Vstupné 130 

Kč, kinosál Reform

16. 11. v 17.30
Doba ledová: Země v pohybu  
3D
USA 2012, animovaná komedie, 

český dabing, cca 94 min.
Nejoblíbenější zvířecí partička na 

světě je konečně zpět!
Hrají hlasy: Ota Jirák, Jiří Lábus, 

Zdeněk Mahdal ad.
Režie: Steve Martino, Mike Th ur-

meier
Přístupný / Vstupné 140 Kč, kino-

sál Reform

16. 11. ve 20.00
Avatar  3D
USA 2009, akční sci-fi , titulky, cca 

161 min.
Vítejte v novém světě za hranicí 

vaší fantazie.
Hrají: Sam Worthington, Zoe Sal-

dana, Sigourney Weaver ad.
Scénář a režie: James Cameron
Přístupný / Vstupné 80 Kč, kino-

sál Reform

17. - 18. 11. v 17.30
Hotel Transylvánie  3D
USA 2012, animovaný, český da-

bing, cca 91 min.
Málokdo o Drákulovi ví, že ne-

ní jen princem temnoty, ale také 
vlastníkem stylového Hotelu Tran-
sylvánie - luxusního pětihvězdičko-
vého resortu, kde se mohou všech-
na monstra světa dostat daleko od 
všech a být jen sama sebou v bez-
pečném prostředí bez lidí.

V českém znění: Petr Rychlý, Lu-
cie Vondráčková, Ondřej Brzobo-
hatý ad.

Režie: Genndy Tartakovsky
Přístupný / Vstupné 130 Kč, kino-

sál Reform.

17. - 18. 11. ve 20.00
Muži v černém 3   3D
USA 2012, širokoúhlá akční sci-fi  

komedie, titulky, cca 104 min.
Ve fi lmu Muži v černém 3 jsou 

známí agenti J (Will Smith) a K 
(Tommy Lee Jones) zpět... A opět 
včas.

Hrají: Will Smith, Josh Brolin, 
Tommy Lee Jones, Alice Eve ad.

Režie: Barry Sonnenfeld
Přístupný / Vstupné 130 Kč, kino-

sál Reform

19. 11. v 17.30
Th e amazing Spider-man  3D
USA 2012, akční/dobrodružný, 

český dabing, 137 min.
Jedna z nejoblíbenějších postav 

na světě se vrací na fi lmová plátna 
a odhaluje novou kapitolu ze svého 
života.

Hrají: Andrew Garfi eld, Emma 
Stone, Rhys Ifans, Sally Field ad.

Režie: Marc Webb
Přístupný / Vstupné 130 Kč, kino-

sál Reform

19. 11. ve 20.00
Cesta do lesa
ČR 2012, romantická komedie, 

cca 120 min.
Film je oslavou české krajiny.
Hrají: Tomáš Vorel ml., Anna Lin-

hartová, Tomáš Hanák, Boleslav Po-
lívka, Eva Holubová ad.

Režie: Tomáš Vorel
Přístupný / Vstupné 80 Kč, kino-

sál Edison

27. 11. v 18.00
KVĚT ŽIVOTA - tanec, cvičení 
a meditace pro ženy: 
Alena Roháčková
Prostřednictvím jednoduchých cvi-

ků a masážních technik lze nejenom 
podpořit naši celkovou vitalitu, ale i 
sebeléčící procesy díky obnovování 
přirozeného toku energií. Nedílnou 
součástí je i tanec a meditace, jež na-
pomohou nalézt vlastní střed - (zno-
vu) objevit vlastní možnosti, nalézt 
klid, sílu, radost i lásku v srdci. 

28. 11. v 19.00
ÚPLŇKOVÁ MEDITACE 
s Mgr. Lucií Polákovou  
Úplňková meditace za Lásku, Svět-

lo a rozšíření božských energií na 
planetě Zemi. 

29. 11. v 18.00
MUŽSKÝ KRUH
- Václav Němeček: 
Večerní workshop pro muže
Mužská síla potřebuje pravidelné 

„tankování“ neboli doplňování. To 
se může dít skrze mužské společen-
ství, kde panuje důvěra, vzájemný 
respekt a úcta. Setkání v mužském 
kruhu tváří v tvář se stalo pro mnohé 
muže zažitým rituálem a skvělou pří-
ležitostí, jak na sobě pracovat.
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20. - 21. 11. v 19.30
Cesta do lesa
ČR 2012, romantická komedie, cca 

120 min.
Film je oslavou české krajiny.
Hrají: Tomáš Vorel ml., Anna Lin-

hartová, Tomáš Hanák, Boleslav Po-
lívka, Eva Holubová ad.

Režie: Tomáš Vorel
Přístupný / Vstupné 80 Kč, kinosál 

Edison

20. 11. v 17.30
Hugo a jeho velký objev  3D
USA 2011, dobrodružný, titulky, 

cca 126 min.
Jeden z nejslavnějších režisérů naší 

éry vás zve na úžasnou výpravu.
Hrají: Asa Butt erfi eld, Chloe Grace 

Moretz, Ben Kingsley ad.
Režie: Martin Scorsese
Přístupný / Vstupné 130 Kč, kino-

sál Reform

20. 11. v 20.00
Hněv Titánů  3D
USA 2012, akční/fantasy, titulky, 

cca 99 min.
Síla a moc titánů je stále větší, zato 

Diovi jeho božská síla dochází a na 
zemi se rozpoutá peklo.

Hrají: Sam Worhington, Liam Ne-
eson, Édgar Ramirez ad.

Režie: Jonathan Liebesman
Přístupný od 12 let / Vstupné 70 

Kč, kinosál Reform

21. 11. v 17.30
Asterix a Obelix ve službách 
Jejího Veličenstva 
Francie/Španělsko/Itálie/Maďar-

sko 2012, dobrodružná komedie/
rodinný/ fantasy, český dabing, cca 
125 min.

Hrají: Gérard Depardieu, Edouard 
Baer, Fabrice Luchini, Catherine De-
neuve, Dany Boon ad.

Režie: Laurent Tirard
Přístupný / Vstupné 90 Kč, kinosál 

Edison

22. - 23. 11. v 17.30
Norman a duchové  3D
USA 2012, animovaná komedie, 

český dabing, cca 93 min.
Zplna hrdla vpřed!
Hrají v českém znění: Jiří Köhler, 

Martin Draxler, Otakar Brousek ml. 
ad.

Režie: Chris Butler, Sam Fell
Přístupný / Vstupné 140 Kč, kino-

sál Reform

22. 11. ve 20.00
Do Říma s láskou
USA/Itálie/Španělsko 2012, ko-

medie, titulky, cca 102 min.
Režisér Woody Allen při své cestě 

po Evropě tentokrát doputoval do 
hlavního města Itálie, kde si zahrál s 
osudy několika různých lidí. Film je 
složen ze čtyř povídek.

Hrají: Jesse Eisenberg, Ellen Page, 
Woody Allen, Penélope Gruz ad.

Režie: Woody Allen
Přístupný / Vstupné 90 Kč, kinosál 

Edison

23. 11. v 19.30
Do Říma s láskou
USA/Itálie/Španělsko 2012, ko-

medie, titulky, cca 102 min.
Režisér Woody Allen při své cestě 

po Evropě tentokrát doputoval do 
hlavního města Itálie, kde si zahrál s 
osudy několika různých lidí. Film je 
složen ze čtyř povídek.

Hrají: Jesse Eisenberg, Ellen Page, 
Woody Allen, Penélope Gruz ad.

Režie: Woody Allen
Přístupný / Vstupné 90 Kč, kinosál 

Edison

23. 11. ve 20.00
Let‘s dance: Revolution  3D
USA 2012, hudební romantické 

drama, titulky, cca 93 min.
Stačí krok a svět se změní.
Hrají: Adam G. Sevani, Kathryn 

McCormick, Ryan Guzman ad.
Režie: Scott  Speer
Přístupný od 12 let / Vstupné 140 

Kč, kinosál Reform

24. - 25. 11. v 17.30
Zvonilka: Tajemství křídel  3D
USA 2012, animovaný, český da-

bing, cca 76 min.
Pohádka o velkém dobrodružství 

víly Zvonilky, která se s přáteli vy-
dá do zakázaného světa tajemných 
Zimních lesů.

V českém znění: Marika Šoposká, 
Bára Šedivá, Eliška Balzerová ad.

Režie: Ryan Rowe
Přístupný / Vstupné 130 Kč, kino-

sál Reform

24. - 25. 11. v 19.30
Temný rytíř povstal
USA/VB 2012, akční/krimi/dra-

ma/thriller, český dabing, cca 165 
min.

Batmanova trilogie končí. Temný 
rytíř dokázal dostat komiksové fi lmy 
na novou úroveň. Dokonalý závěr!

Hrají: Christian Bale, Gary Old-
man, Tom Hardy, Joseph Gordon-
Levitt  ad.

Režie: Christopher Nolan
Přístupný od 12 let / Vstupné 70 

Kč, kinosál Edison

24. 11. ve 20.00
Prometheus  3D
USA 2012, akční/sci-fi /horor, ti-

tulky, cca 124 min.
Hledání našeho počátku může zna-

menat náš konec.
Hrají: Noomi Rapace, Logan Mar-

shall-Green, Charlize Th eron ad.
Režie: Ridley Scott 
Přístupný od 15 let / Vstupné 130 

Kč, kinosál Reform

25. 11. ve 20.00
Návrat do Silent Hill  3D
USA 2012, horor, titulky, cca 95 

min.
Když její otec zmizí, Heather Ma-

son je vtáhnuta do děsivé dimenze, 
která zná vysvětlení podivných noč-
ních můr, jež jí provázejí celé dětství.

Hrají: Sean Bean, Radha Mitchell, 
Carrie-Anne Moss ad.

Režie: Michael J. Bassett 
Přístupný od 15 let / Vstupné 130 

Kč, kinosál Reform

26. - 28. 11. v 17.30
Vrásky z lásky
ČR 2012, komedie, cca 101 min.
O tom, že v každém věku lze najít 

něco či někoho, pro co má smysl žít.  
Hrají: Jiřina Bohdalová, Radoslav 

Brzobohatý, Ivan Trojan ad.
Režie: Jiří Strach
Přístupný / Vstupné 90 Kč, kinosál 

Reform

26. 11. ve 20.00
Th e words
USA 2012, drama, titulky, cca 102 

min.
Je více než jeden způsob, jak něko-

mu vzít život.
Hrají: Bradley Cooper, Jeremy 

Irons, Dennis Quaid ad.
Scénář a režie: Brian Klugman, 

Lee Stemthal
Přístupný od 12 let / Vstupné 100 

Kč, kinosál Edison

27. - 28. 11. v 19.30
Th e words
USA 2012, drama, titulky, cca 102 

min.
Je více než jeden způsob, jak něko-

mu vzít život.
Hrají: Bradley Cooper, Jeremy 

Irons, Dennis Quaid ad.
Scénář a režie: Brian Klugman, 

Lee Stemthal
Přístupný od 12 let / Vstupné 100 

Kč, kinosál Edison

27. - 28. 11. ve 20.00
Resident evil: Odveta  3D
USA 2012, horor, titulky, cca 95 

min.
Velmi úspěšná fi lmová adaptace 

ságy, která se vrací ve svém pátém 
pokračování.

Hrají: Milla Jovovich, Ali Larter, 
Spencer Locke, Wentworth Miller 
ad.

Scénář a režie: Paul W.S. Ander-
son

Přístupný od 12 let / Vstupné 130 
Kč, kinosál Edison                          

29. - 30. 11. v 17.30
Až vyjde měsíc
USA 2012, komedie/drama/ro-

mance, titulky, cca 94 min.
Pátraní po dvou uprchlých dětech 

může být zábavnější, než si myslí-
te...

Hrají: Bruce Willis, Edward Nor-
ton, Tilda Swinton, Bill Murray ad.

Režie: Wes Anderson
Přístupný od 12 let / Vstupné 90 

Kč, kinosál Reform

29. - 30. 11. v 19.30
Temné stíny
USA 2012, komedie/fantasy, titul-

ky, cca 113 min.
Každý skrývá své temné tajemství.
Hrají: Johnny Depp, Michelle 

Pfeiff er, Helena Bonham Carter ad.
Režie: Tim Burton
Přístupný od 12 let / Vstupné 70 

Kč, kinosál Edison

29. - 30. 11. ve 20.00
Ve stínu
ČR/SR/Polsko 2012, detektivka, 

cca 96 min.
Kriminální drama z 50. let.
Hrají: Ivan Trojan, Sebastian 

Koch, Soňa Norisová, Jiří Štěpnič-
ka ad.

Režie: David Ondříček
Přístupný / Vstupné 100 Kč, kino-

sál Reform                              

1. - 2. 12. ve 20.00
Ve stínu

1. - 2. 12. v 17.30
Druhá šance
USA 2012, komedie/drama, titul-

ky, cca 100 min.
13. září se znovu zamilujete.
Hrají: Meryl Streep, Tommy Lee 

Jones, Steve Carell ad.
Režie: David Frankel
Přístupný od 12 let / Vstupné 80 

Kč, kinosál Edison

BIJÁSEK 
- KINO DUKLA DĚTEM 

17. - 18. 11. v 16.30
Rebelka  2D
USA 2012, animovaný/dobro-

družný/rodinný, český dabing, cca 
100 min.

Ve Skotsku se vyprávějí legendy o 
hrdinských činech. Legenda o od-
vážné princezně Meridě, která se 
vzepřela tradici a vzala svůj osud do 
vlastních rukou. Musela zlomit dě-
sivou kletbu a zachránit zem.

V českém znění: Barbora Šedivá, 
Simona Postlerová, Karel Heřmá-
nek, Ljuba Skořepová ad.

Režie: Mark Andrews, Brenda 
Chapman.

Vstupné 90 Kč, kinosál Reform

24. - 25. 11. v 16.30
Kozí příběh se sýrem  2D 
ČR 2012, animovaný, cca 82 min.
Největší pohádkové dobrodruž-

ství letošního podzimu.
Hrají hlasy: Jiří Lábus, Karel Heř-

mánek, Michal Dlouhý ad.
Režie: Jan Tománek
Vstupné 110 Kč, kinosál Edison  

BIO RÁJ 
- KINO DUKLA PROMÍTÁ 

SENIORŮM - kinosál Edison
Vstupné na všechny projekce: 
- pro seniory 50 Kč (na vyžádání 

doložit platným průkazem totož-
nosti)

- ostatní návštěvníci dle vstupné-
ho

21. 11. v 10.00
Cesta do lesa
ČR 2012, romantická komedie, 

cca 120 min.
Film je oslavou české krajiny.
Hrají: Tomáš Vorel ml., Anna Lin-

hartová, Tomáš Hanák, Boleslav Po-
lívka, Eva Holubová ad.

Režie: Tomáš Vorel
Přístupný / Vstupné 80 Kč, kino-

sál Edison

28. 11. v 10.00
Vrásky z lásky
ČR 2012, komedie, cca 101 min.
O tom, že v každém věku lze najít 

něco či někoho, pro co má smysl žít.  
Hrají: Jiřina Bohdalová, Radoslav 

Brzobohatý, Ivan Trojan ad.
Režie: Jiří Strach
Přístupný / Vstupné 90 Kč, kino-

sál Edison

FILMOVÝ KLUB KINA DUKLA 
/ VSTUPNÉ PRO ČLENY 

FK 40 KČ - sál Reform
Cena vstupného pro členy FK: 40 

Kč, pro nečleny: 70 Kč. 

19. 11. v 19.30
Konečná uprostřed cesty
Německo/Francie 2011, drama, 

titulky, cca 110 min.
Dojemný fi lm, který se vám na-

vždy vryje do paměti.
Hrají: Milan Peschel, Steffi   Küh-

nert, Talisa Lilli Lemke ad.
Scénář a režie: Andreas Dresen
Přístupný od 12 let, kinosál Re-

form
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2. 11. v 19.30
PĚVECKÝ RECITÁL - Richard 
Pekárek + Andrea Hauerová
Vstupné 130 Kč. Vstupenky je mož-

né zakoupit v recepci hotelu.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

2. 11. ve 21.00
ABDE & SHARLOTA LIVE 
SHOW
DO RÁNA TOUR. 
Živé vystoupení, podpisy a focení 

ABDEho a SHARLOTY. GOGO ta-
nečnice. 

3. 11. 
GRILOVAČKA  s Heinekenem
DJ RUDYS (REZIDENT).
Na téhle jedineční grilovačce pří-

mo v hale klubu poteče pivo Heine-
ken přímo proudem.

Křižíkova 17

2. 11. 
LIPSTICK R´N´B PARTY 
feat. Poeta / Strejda Filí
Další, již v řadě 9. díl největších 

R´N´B parties na Vysočině! 
Tentokrát přijal pozvání Poeta.

6. 11. 
DISCONNECTION 
a HOMOGURU live v Soulu!
Homoguru je kapela, která v aktu-

álním složení hraje od února roku 
2011

7. 11. 
Grafk a Party
Další díl večerů, které mají na sta-

rosti studenti Střední umělecké ško-
ly grafi cké, tentokrát na téma Galerie 
aneb postavy z obrazů.

9. 11. 
DJ WICH / EKTOR / JAMES 
COLE / LA4 / MIKE TRA FIK 
- Tetris/Nadzemí tour
Na Tetris / Nadzemí tour uslyší-

te zcela nový společný projekt dvou 
velkých jmen, která zní Dj Wich a 
Ektor. 

10. 11. 
AlternanivaPro Prize 2012
Soutěž amatérských kapel, která 

si dala za úkol každoročně mapovat 
muzikantské dění a vybírat z něj nej-
lepší nadějné skupiny či jednotlivce. 
V chystaném pátém ročníku, který 
bude probíhat od 1.října do 10. listo-
padu, kdy proběhne fi nálový večer v 
Soulu, se utkají kapely a hudebníci z 
celého regionu Vysočina.

14. 11. 
Stužkování příšer 
z obludného ŠECRu
Hlavní náplní večera je korunovace 

12ti nových přírůstků do věhlasné-
ho Obludária, ta se ovšem odehrává 
v soukromí. Brány Obludária se ote-
vřou ve 21 hodin a uvítají vás hrůzo-
strašnou atmosférou. 

Vstup: s maskou zdarma / bez mas-
ky 30,-

16. 11. 
Latinské Rytmy v Soulu!
V řadě již 3. noc plná latinsko-ame-

rických rytmů, moderního taneční-
ho jazzu a swingu, podpořená živou 
perkusí..

DJ´s: LiquidA / Faces / Live Ro-
land perkuse: EF BEAT / Výuka 
Salsy / Předtančení od College Sal-
seros/

17. 11. 
KA I-CORE IV.
Hardcore-crossoverovej večer pro 

vyznavače tohoto žánru! 

Žižkova 15

Live vystoupí 5 kapel v 1 večer: 
Carrera Kai (hardcore Jihlava) / 

PSI (hardcore Veliny) / JET STRE-
AM (crossover Jihlava) / RA ISE-
DEAD (hardcore Praha) / COCA-
CORECOMPANY (crossover Havl. 
Brod)

21. 11. 
SOULDIERS CREW
Tato středa patří nové taneční sku-

pině, která nás poprosila o záštitu. 
Podporujeme a respektujeme lidi, 
kteří něco dělají, a proto jsme je uví-
tali v naší soulové partě. 

22. 11. 
BRUNO FERRA RI 
- Vaudeville live!
Generační šansoniér, dekadentní 

šoumen, bonviván a světec, ojedině-
lá postava obskurního českého hu-
debního šoubyznysu zavítá ve čtvr-
tek 22. listopadu na naše trsátkové 
pódium v Soulu.

23. 11. 
120 UP TO 200 BPM 
Prosím POZOR! To tu ještě neby-

lo! V pátek 23.11.2012 se klub Soul 
rozezní v trošku temnějších rytmech, 
než je zvykem. O zážitek se postará 
hudební frakce SWAMP, která před-
vede svůj um formou Deejay´s, Live 
actu a celovečerního Visualu by vi-
zualizeros.

SWAMP / DEEJAYS / LIVE / VI-
ZUALIZEROS / AUTIOLAB / LI-
VE / WTG / FDM FREAX / 

24. 11. 
Soultrain special feat. 
MONKEY BUSINESS live!
Speciální díl funky večerů Soul-

train, tentokrát se vzácnou kapelou 
- Matěj Ruppert, Tonya Graves, Ro-
man Holý, Ondřej Brousek, Pavel 
Mrázek, Oldřich Krejčoves, Martin 
Houdek - tak to jsou, dámy a páno-
vé, Monkey Business! Tahle přední 
česká hudební a koncertní skupina 
hrající pop a funk vám přijede na tr-
sátkové pódium do Soulu zahrát hity 
jako Piece of My life, Monkey Town 
nebo My Friends! + aft erparty s DJ 
DelFunk (Pio Squad). 

2. 11. 
DEKOLT 
Host - PRODLEVA

9. 11. 
TAM 
- KONCERT PRA ŽSKÉ 
ROCKOVÉ LEGENDY

10. 11. 
ROCKOVÁ PÍPA RÁDIA BEAT
Koncert kapely LIDOPOP

16. 11. 
MORČATA NA ÚTĚKU 
- KONCERT

22. 11. 
ROMAN DRA GOUN 
a MILOŠ ŠVEC                                            

23. 11. 
MILOŠ DODO DOLEŽAL 
- KONCERT

24. 11. 
Punk´s not dead - 19

Mostecká 10
1. 11. v 18.00
PODMOŘSKÝ SVĚT
Klubový večer v listopadu předsta-

ví rozsáhlé korálové útesy tropických 
oblastí celého světa. Tyto „ostrůvky 
života“ jsou plné rozmanitých živo-
čichů, ale většina z nich zůstává ne-
pozornému divákovi dobře skryta. 
Tajemství těchto zajímavých obyva-
tel naší planety nám pomůže pood-
halit potápěčka, bioložka a fotograf-
ka Martina Balzarová.

PodpoVRCH (vedle hlavní poklad-
ny u parkoviště zoo), vstupné 40 Kč 

6. 11. 
SETKÁNÍ 
S ARCHEOLOGICKÝM 
ODDĚLENÍM
Setkání s kolegy, přáteli a širokou 

veřejností při příležitosti 120. Výro-
čí jihlavského muzea. Muzeum Vy-
sočiny 

8. 11. v 17.00
K HISTORII MUZEA 
VYSOČINY V JIHLAVĚ
Přednáší PhDr. Renata Pisková.
Malovaný sál Muzea Vysočiny, Ma-

sarykovo nám. 55 

4. 11. v 18.00   
METANOON
Koncert v rámci akce Nedělní noc 

s Karlem, htt p://nocskarlem.cz
Sportbar Hatt rick, Březinova 144

11. 11. v 19.00
KOMORNÍ ORCHESTR 
FILHARMONIE G. MAHLERA 
6. komorní koncert 2012. Jiří Jakeš 

- dirigent.
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč (děti, 

studenti do 26 let, senioři, ZTP). 
Dům fi lharmonie-hudby, Kosmá-

kova 9 

13. 11. ve 21.00
DRUNK MACHINE 
(rockalternative / Tel Aviv / Israel)
Je libo o něco tvrdší nářez s příměsí 

exotiky?
Vstup 100 Kč. Café bar Chilli, Ma-

sarykovo nám. 24 

20. 11. v 19.00
VÁNOČNÍ KONCERT
- IRENA BUDWEISEROVÁ
Irenu Budweiserovou doprovodí 

skupina Fade In ve složení - Miro-
slav Linka - akustická kytara, Jaroslav 
Šindler - elektrická kytara a Vít Fiala 
- kontrabas.

Vstupné: předprodej 150 Kč, na 
místě 200 Kč. Předprodej: Inzer-
ce Jihlavských listů, Vinotéka Song, 
Knihkupectví Jitka. 

24. 11. v 19.00
Folklorní zpívánky s kapelou 
JAK CHCEŠ?!
Zazpívejte si společně s jihlavskou 

cimbálovou kapelou „Jak chceš?!“. V 
repertoáru nebudou chybět písnič-
ky z jihlavského, moravského a slo-
váckého folklóru a písničky na přání 
nejen od Čechomoru, Vlasty Redla 
nebo Hradišťanu. Vstupné 40 Kč (v 
ceně vstupného je zahrnutý 1 nápoj, 
tzn. pivo Ignác, nebo voda). Před-
prodej u obsluhy v Radniční restau-
raci!

30. 11. 
HUDBA PRA HA revival
Host:
Bluesový mág Václav BAHŇOUS 

Blábolil, který hraje na rezofonickou 
kytaru upravenou tak, že zvuk vy-
chází jak z kytarového, tak basového 
komba, k tomu se doprovází „řádně 
vyšťavenou“ foukací harmonikou a 
nohama ovládá téměř celou bicí sou-
pravu. Opravdu mohutný zvuk celé 
kapely, akorát že ho udělá sám

22. 11. v 19.30
Když kámen promluví
ČR 2010, dokumentární, cca 75 

min.
Film o Jaroslavu Duškovi není ty-

pickým portrétem známé osobnosti 
- jde spíše o zachycení jeho vnitřního 
života, jeho názorů a postojů k vě-
cem, které se dotýkají každé bytosti.

Hrají: Jaroslav Dušek, Iveta Duško-
vá, Vlasta Dušek, Eva Holubová ad.

Režie: Viliam Poltikovič
Přístupný, kinosál Reform

26. 11. v 19.30
Kočka na rozpálené 
plechové střeše
USA 1958, drama, titulky, cca 108 

min.
Rodina úspěšného plantážníka po-

řádá oslavu jeho narozenin, přičemž 
se během rostoucího napětí mezi je-
jími členy odkrývají všechna temná 
rodinná tajemství.

Hrají: Elizabeth Taylor, Paul New-
man, Burl Ives, Jack Carson ad.

Režie: Richard Brooks
Přístupný od 12 let, kinosál Re-

form

OSTATNÍ
11. 11. v 15.00
S Jihlavskými listy za pohádkou: 
KOCOUR V BOTÁCH
Hraje Divadlo Studna. Vstupné 60 

Kč.

25. 11. v 15.00
S Jihlavskými listy za pohádkou: 
O STRA ŠNĚ LÍNÉM 
HONZOVI
Hraje Divadýlko Andromeda. 

Vstupné 60 Kč.
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Zápas

Judo

Fotbal

Basketbal

Hokej

Kuželky

Změna programu vyhrazena!

3. 11. ve 13.00
DEN SOV A DRA VCŮ
Český svaz ochránců přírody Jihla-

va zve všechny zájemce v sobotu 3. 
listopadu od 13.00 do 16.00 hodin 
na Den sov a dravců v jihlavské zoo. 
Na programu budou přednášky v 
klubovně zoo, praktické ukázky sov a 
dravců i rukodělné aktivity pro děti.

6. 11. v 9.30
HRÁTKY PRO MALÉ DĚTI 
PodpoVRCHem
Od 6. listopadu každé úterý (pro 

děti 2-4 roky) a čtvrtek (pro děti 
3-5let) od 9.30 do 11.00 hodin. Zá-
žitkový program pro rodiče s dětmi 
ve vzdělávacím centru PodpoVRCH 
v jihlavské zoo. Během programu se 
střídají hry, básničky, písničky i po-
hybové a rukodělné aktivity. Nechy-
bí ani setkání s živým zvířetem. 

9. - 11. v 11. 
Radniční restaurace: 
SVATOMARTINSKÉ HODY
Radniční restaurace, Masarykovo 

nám. 66 

11. 11. v 11.11
Vinárna Vinové: 
SVATOMARTINSKÉ HODY
Vinárna Vinové, Bezručova 7.

11. 11. ve 14.00
Kavárna Muzeum: 
SVATOMARTINSKÉ HODY
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55.

11. 11. v 17.00
SVATÝ MARTIN V JIHLAVĚ
Od 16.30 hodin bude hrát na náměs-

tí mladá jihlavská kapela „Jak chceš?!“
Svatý Martin vyjede na bílém koni 

v 17.00 od Brány Matky Boží.
Po příjezdu Svatého Martina na 

Masarykovo náměstí bude následo-
vat komponovaný ohňostroj. 

16. 11. v 8.00
MARTINSKÝ JARMARK
Masarykovo náměstí 

19. 11. v 18.00
Kavárna KOUZEL
Kavárna Muzeum. Magic club Jih-

lava pro vás připravil další kouzelnic-
ké představení

20. 11. v 18.00
DIVOKÁ SKA NDINÁVIE
Listopadové promítání ekofi lmu 

představí jeden z vrcholů sedmidíl-
ného seriálu „Divoká Skandinávie“. 
Film ukazuje chování zvířat, které 
dosud nikdo nenafi lmoval: rysa ost-
rovida ve fi nské přírodě, zpomalené 
záběry kuřat hohola severního v HD 
kvalitě, vzrušující setkání medvědů a 
vlků a mnoho dalšího. PodpoVRCH 

22. 11. v 7.30
FARMÁŘSKÝ JARMARK
Nabídka produktů místních farmá-

řů a speciality z jiných krajů.
Masarykovo náměstí. 

24. 11. v 9.00
TERA  - AQUA - FLORA 
Jihlavské terarijní trhy, spojené s 

výměnou a prodejem.
Dělnický dům, Žižkova 15, od 9 - 

12 hodin (prodávající od 8.00).

FC VYSOČINA JIHLAVA 
– Gambrinus liga 2012/2013:

Pátek 2. 11. 2012:   
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– FK Baumit Jablonec

Pátek 16. 11. 2012: 
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– SK Dynamo České Budějovice

Hraje se v 18 hodin na fotbalovém 
stadionu v ulici Jiráskova v Jihlavě. 
Změna termínu vyhrazena kvůli tele-
vizním přenosům.

Kuželkářský klub PSJ Jihlava:
Pondělí 26. 11. 2012 
a středa 28. 11. 2012: 
Kvalifi kace na Mistrovství Jihla-

vy amatérů v kuželkách od 16.30 do 
22 hodin po oba dny v kuželně KK 
PSJ ve sportovní hale v ul. E. Rošic-
kého v Jihlavě.

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě 
– oddíl juda:

Sobota 10. 11. 2012:  Podzimní 
turnaj v judu pro mládež do 14 let, 
začátek v 11 hodin v sokolovně v 
Tyršově ul. v Jihlavě.

Sportovní klub Jihlava – oddíl 
zápasu:

Sobota 10. 11. 2012:  
Velká cena Jihlavy 
– zápas, začátek v 10 hodin v hale 

SK Jihlava v Okružní ul. v Jihlavě.

Plavání

Jihlavský plavecký klub AXIS:
Sobota 3. 11. 
a neděle 4. 11. 2012: 
AXIS CUP 2012
Začátek: v sobotu dopoledne 

v 9.30 hod., odpoledne v 15.30 hod., 
v neděli v 9 hod. v plaveckém bazénu 
v ulici E. Rošického 6 v Jihlavě.

Basketbalový klub Jihlava:
Extraliga U19:

Sobota 3. 11. 2012:    
BC Vysočina – BA Sparta 
v 17 hodin

Neděle 4. 11. 2012:   
BC Vysočina – Sokol Písek 
v 10 hodin

2. liga muži:
Sobota 24. 11. 2012:  
BC Vysočina – BSK Jičín 
v 10 hodin

Neděle 25. 11. 2012: 
BC Vysočina – BK Přelouč 
v 11 hodin

Všechny zápasy se hrají ve sportov-
ní hale nad bazénem v ul. E. Rošic-
kého v Jihlavě.

Středa 14. 11. 2012:  
HC Dukla Jihlava – HC Baník 
Most

Středa 21. 11. 2012:  
HC Dukla Jihlava – HK Hokej 
Šumperk 

Středa 28. 11. 2012:  
HC Dukla Jihlava – SK Kadaň

Všechny zápasy se hrají na Ho-
ráckém zimním stadionu v Jihlavě 
v 17.30 hod.

HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR:
Sobota 3. 11. 2012:   
HC Dukla Jihlava – BK Mladá 
Boleslav

Středa 7. 11. 2012:    
HC Dukla Jihlava – Medvědi 
Beroun 

27. 11. v 9.00
S ČERTY NEJSOU ŽERTY 
Obslouží vás čertík Janek, Angelí-

na, Adélka nebo Dorota Máchalová?
Pohádková obsluha po celý den 

(9-20), malování, soutěže, hry.
Kavárna-cukrárna Dena, Fibichova 

28

27. 11. 
PIVOVARSKÁ ZABÍJAČKA  
na Radniční

30. 11. - 2. 12. 
PEKLO V PODZEMÍ 2012 
Pekelné prohlídky:
Pátek: 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00 hodin 
Sobota: 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 17.00, 17.30,18.00, 18.30, 
19.00 hodin
Neděle: 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 17.00, 17.30,18.00 hodin
Pekelné ceny:
Malí hříšníci - děti do patnácti let 
30 Kč
Velcí hříšníci - všichni ostatní 
100 Kč
Vstupenky se prodávají v pokladně 

jihlavského podzemí (Hluboká 1).
Pokladna je otevřena ve čtvr-

tek před konáním pekla od 9.00 
do 18.00 hodin, v pátek od 9.00 do 
19.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 
11.00 hodin a od 12.30 do 19.00 ho-
din a v neděli od 9.00 do 11.00 ho-
din a od 12.30 do 18.00 hodin. 

V provozní době pokladny je mož-
no zakoupit v předprodeji vstupenky 
na kteroukoli prohlídku. Nabízíme i 
možnost rezervace vstupenek po te-
lefonu na telefonním čísle 567 167 
887, v uvedené provozní době po-
kladny, nebo email: 

jpodzemi@seznam.cz

8. 11. v 18.00
ROSTLINNÁ STRA VA
Nejnovější vědecké poznatky o stra-

vování. Fakta o naší stravě přímo od 
amerických biochemiků. Zařazení člo-
věka podle biologických znaků - frugi-
vor/plodožravec. Co se děje ve vašem 
těle, když jíte. Překyselení organismu. 
Detoxikace organismu syrovou rost-
linnou stravou. Civilizační choroby 
jako důsledek špatné stravy, čím se 
živí paraziti. Elektromagnetická ener-
gie jídla. Množství bílkovin, vápníku 
a železa v rostlinné stravě. Dopady ži-
vočišné výroby na životní prostředí. 
Naše zkušenosti s rostlinnou stravou 
- hubněte zdravě a s chutí.

Dům fi lharmonie - hudby, Kosmá-
kova 9.

14. 11. v 18.00
Cestovatelské promítání: 
MEXIKO
Pořádá: Katedra cestovního ruchu 

VŠPJ a cestovatelský klub JihlaVAN-
DR v posluchárně P3 Vysoké školy 
polytechnické Jihlava 

15. 11. v 17.00
Tělo a duše v Antarktidě, 
PŘEŽÍT! 
Vyprávění a promítání Jaroslava 

Pavlíčka, polárníka, cestovatele, ho-
rolezce, vedoucího kurzů přežití v 
drsné přírodě, českého zakladatele 
výzkumné polární multinacionál-
ní eko-stanice na ostrově Nelson v 
Antarktidě.

Cyklus témat z etiky pro veřejnost 
Gymnázium Jihlava, J. Masaryka 1.
19. 11. v 15.30
KURZ VÝROBY DRÁTOVANÉ 

MISKY
Lektorka Věra Studená 

21. 11. v 17.00
ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP 
„ŠETRNÉ DŘEVO“
Pro všechny, jimž není lhostejný 

původ dřeva a chtějí se je naučit roz-
poznávat, kteří plánují stavbu šetr-
ného dřevěného domu, kteří chtějí 
poznat nové lidi a příležitosti a kteří 
chtějí šetřit přírodu. 

Zoo Jihlava - PodpoVRCH 

27. 11. v 17.00
Ke zdraví jsem zrozen: 
STRA VA PODLE POČASÍ
Většina lidí konzumuje potraviny 

podle toho, co se naučili od rodičů. 
Časem, ve vlastním partnerství, se 
naše jídelníčky slučují. Vliv na sklad-
bu naší stravy má i reklama a prosa-
zování nových potravin nebo recep-
tů v zábavných pořadech.

V neposlední řadě nás ovlivňují 
módní vlivy diet, ať už v rámci zdra-
ví, nebo hubnutí. Málokdo ale pře-
mýšlí nad naší přirozeností.

Co se děje v těle při našich experi-
mentech s potravinami? Vnímá tělo 
rozdíl mezi létem a zimou - a jak to 
snáší? Dokáže se tělo přizpůsobovat 
změnám počasí, nebo je mu to jed-
no? Ubližujeme si svými snahami, 
nebo pomáháme? Nevědomost ne-
omlouvá. Vědět znamená být připra-
ven. Dělat méně chyb a být zdravěj-
ší. Tato přednáška vám otevře oči...

Přednese dietolog a životní trenér 
Sam Fujera
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