
Primátor města zve občany na
novoroční svařák na Masarykově náměstí 

od 17 hod. a následně od 17.30 na slavnostní ohňostroj. 

Veřejné zasedání městského zastupitelstva 
se bude konat 29. ledna ve 13 hod. 

ve velké zasedací místnosti magistrátu. 
Jednání je přístupné veřejnosti a bude opět přenášeno on-line 

na webu města.

Vážení spoluobčané, 
rok 2012 se do dějin města Jihlavy zřejmě nezapíše jako zvlášť výjimečný. Nebyl 

to například rok dokončení mimořádně velkých investic. Přesto je v kalendáři za-
znamenáno mnoho událostí, které mají svůj význam pro přítomnost i pro mnoho 
budoucích let. 

Do plného provozu byl uveden Domov seniorů Stříbrné Terasy, byla komplet-
ně zrekonstruována Kollárova ulice, radnici se podařilo podstatně navýšit počet 
míst v mateřských školách, veřejnosti opět slouží zrenovovaný secesní most U Já-
nů, proběhla řada vydařených kulturních akcí pořádaných městem nebo městem 
podporovaných, dokončily se revitalizace sídliště Královský vršek a Pávova, zvý-
šila se bezpečnost dalších přechodů pro chodce a investovaly se nemalé prostřed-
ky do oprav chodníků, nebývalým způsobem se úřadu podařilo zapojit veřejnost 
do diskuse nad novým územním plánem atp.

Rok 2012 byl ovšem také obdobím, ve kterém se udělalo mnoho nenápadné 
práce, jejíž výsledky budou hmatatelné až v budoucnosti. Nikoliv ale v budouc-
nosti vzdálené. Už v roce 2013 by měla začít druhá etapa revitalizace lesopar-
ku Malý Heulos, budování sportovně-relaxačního centra Český mlýn, výstavba 
dopravního terminálu u městského vlakového nádraží, začne revitalizace Bře-
zinek, největšího sídliště ve městě, konečně dojde i na dlouho oddalovanou re-
konstrukci Brněnské ulice. Před dokončením je sportoviště pro lední sporty na 
Tyršově ulici, rekonstrukce ZUŠ Jihlava, rozšíření mateřinky v Resslově ulici atd. 
Výsledky by měly přinést kroky ve věci převzetí kontroly nad městskými vodovo-
dy a kanalizacemi. Jen z tohoto krátkého přehledu je zřejmé, že Jihlava před se-
bou má hodně rušný rok. 

Do následujících dvanácti měsíců roku 2013 vám všem přejeme hodně sil, dob-
ré vůle, zdraví a štěstí. 

 Jaroslav Vymazal, primátor 
 Rudolf Chloupek, Petr Pospíchal, Josef Kodet a František Zelníček, 
 náměstci primátora

ZATÍMCO tradiční hlasité odpočítávání předcházelo rozsvícení jihlavského 
vánočního stromu, sborový výdech zaplněného Masarykova náměstí provázel 
rozsvícení dvou kilometrů světelných řetězů, vpletených do korun lip. Radnice tak 
připravila vedle vánočního stromu další nepřehlédnutelnou dominantu centra 
města. Foto: Radek Tulis

Prosincové městské zastupi-
telstvo schválilo rozpočet města 
pro rok 2013. Město proinvestuje 
1.151 milionů při předpokláda-
ném příjmu 841 milionů. Z roku 
2012 převádí dalších 376 milio-
nů. Proto se dá hovořit o vyrov-
naném rozpočtu.

Zastupitelé hlasovali pro rozpočet 
v poměru 33 pro z 35 přítomných. 
Znamená to, že byl rozpočet přijat 
i opozičními poslanci bez větších 
problémů.

Běžné výdaje přitom „spolykají“ 
723 milionů, největšími položkami 
jsou výdaje do údržby silnic za 28 
milionů, 57 milionů jde na doprav-
ní obslužnost, 23 milionů je vyčle-
něno na údržbu bytového hospo-
dářství, 71 milionů na školství, 54 
milionů na kulturu a tělovýchovu, 
37 milionů jde na odpadové hos-
podářství, 35 milionů na veřejnou 
zeleň, 175 milionů nás stojí činnost 
místní správy.

„Z  kapitálových výdajů jdou nej-
větší investice do komunikace ulice 
Buková – Jihlava ve výši 31 milionů, 
rekonstrukce kanalizace, chodníku 
atd. na ulici Brněnská, Křižíkova má 
stát 35 milionů a také další desetimi-
lionové investice půjdou do kanaliza-

Město proinvestuje 
příští rok 1,2 miliardy

ce. Z toho je zřejmé, jakou zátěží pro 
město historická kanalizace je. Při-
tom jde o problém, který se musí řešit, 
protože jde o základní podmínku fun-
gování krajského města,“ řekl k roz-
počtu primátor Jaroslav Vymazal. 

Nemalé investice jsou určeny do 
projektů jako Zoo pěti kontinentů 
– 50 milionů, veřejné sportoviště 
pro lední sporty v Tyršově ulici –19 
milionů, výstavba dopravního ter-
minálu – 41 milionů, rekonstrukce 
ZUŠ – 17 milionů, atd. Další inves-
tice město potřebuje na komuni-
kační infrastrukturu – 35 milionů, 
na digitální povodňový plán „pad-
ne“ 19 milionů.

Z letošního roku se na rok 2013 
převádí fi nanční prostředky na do-
končení kapitálových výdajů odbo-
ru rozvoje města ve výši 45 milio-
nů, odboru správy realit ve výši 56 
milionů, na dokončení projektů je 
vyčleněno 251 milionů.  

V únorovém vydání NJR se k roz-
počtu města vrátíme a přineseme 
podrobnější přehled akcí, které bu-
dou ovlivňovat dění v našem kraj-
ském městě. -lm-

Vyrovnaný rozpočet



Přihlášeno:
Narozeno:
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Absolutní úbytek:

Sňatků:
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Město Jihlava má k 30. 11. 2012 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.141 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci listopadu 2012
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Valná hromada dobrovolného Svazu vodovodů a 
kanalizací Jihlavsko (SVAK) rozhodla o navýšení 
vodného a stočného pro rok 2013. Cena bude o 6,9 
procenta vyšší než v roce 2012, nově tedy 81,32 ko-
run za metr krychlový (cena je včetně DPH). 

Svazek cenu musel navýšit z důvodu, že čerpá dota-
ci ze Státního fondu životního prostředí, kde jednou z 
podmínek dotace je i každoroční navýšení nájemného a 
ceny vodného a stočného. „Dokud Jihlava nebude mít vy-
daný majetek od svazku, musí tuto cenu respektovat. Čím 
dříve se podaří majetek převést, tím dříve bude o výši ceny 
rozhodovat sama Jihlava. Po převzetí vodohospodářské in-
fr astruktury do rukou města budeme usilovat o snížení ceny 
minimálně na úroveň roku 2012,“ vyslovil se primátor Ja-
roslav Vymazal. Vše bude záležet na výsledku výběrové-
ho řízení.

Jihlava se už v roce 2009 rozhodla z dobrovolného 
svazku obcí vystoupit. Nyní valná hromada SVAKu to-
to rozhodnutí jihlavských zastupitelů konečně uznala 
jako neměnné. Od 1. ledna 2013 tedy bude zajišťovat 
zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpad-
ních vod stávající provozovatel, kterým je Vodárenská 
akciová společnost, a.s., a to až do vydání majetku Jih-
lavě SVAKem.  Na budoucího provozovatele je vypsáno 
koncesní řízení.

Zároveň se otevřela konstruktivní diskuse o majetko-
vém vypořádání. Jihlava má ve SVAKu majetek v hod-
notě asi dvou miliard korun, který pro úplné osamostat-

nění potřebuje převést do svého majetku a správy. Valná 
hromada přijala zásady vyrovnání v souladu s návrhem 
města Jihlavy k spokojenosti obou stran, kromě několi-
ka položek. 

Nově bude město Jihlava od 1. ledna 2013 mít nárok 
na podíl z nájemného ve výši asi 50 milionů korun roč-
ně. 

Důvodem pro odchod Jihlavy ze SVAKu je zájem měs-
ta samostatně hospodařit s vlastním vodohospodářským 
majetkem a mít pod kontrolou i příjmy z jeho nájmu. 
„Našim cílem není rozbíjet svazek nebo nějak ochromo-
vat jeho činnost. Nicméně naše představy o hospodárnosti 
provozování sítě a správě majetku se s praxí svazku dlou-
hodobě rozcházejí,“ vysvětluje motivaci pro odchod ze 
SVAKu primátor Jaroslav Vymazal. Odchod ze  SVA-
Ku město ohlásilo v roce 2009, radnice nyní se svazkem 
jedná o vydání majetku, který náleží městu. 

Převzetí vodovodů a kanalizací do vlastní správy ta-
ké městu umožní provést potřebné rekonstrukce, které 
SVAK dlouhodobě v Jihlavě nezajišťoval. Zkrachoval 
například rozsáhlý projekt s rozpočtem půl miliardy ko-
run, na který měl SVAK získat významnou evropskou 
dotaci, ale jako jediný z několika desítek podobných 
projektů v České republice ani nezačal. Jihlava nyní 
podala novou žádost o dotaci a projekt bude realizovat 
postupně sama. „Odchod ze svazku městu umožní lépe 
zacházet s vlastním majetkem a žádat dotace na náročné 
rekonstrukce stárnoucích sítí“, dodal primátor. -rt-

SVAK navýšil cenu vody, 
Jihlava ji bude chtít snížit

Město Jihlava získalo v letošním ro-
ce v mezinárodní soutěži LivCom 3. 
místo a zlatou cenu v kategorii měst 
mezi 20 a 75 tisíci obyvateli, dále zla-
tou cenu za plnění kritéria „Strategic-
ké plánování“ a bronzovou cenu za 
přihlášený projekt Centrum environ-
mentální výchovy.

Finále soutěže LivCom (Th e Inter-
national Awards for Liveable Com-
munities), která je světovou olympiá-
dou měst, proběhlo koncem listopadu 
ve Spojených arabských emirátech ve 
městě Al Ain. Zástupci měst z celého 
světa zde soutěžili v disciplínách sou-
visejících se zlepšováním životního 
prostředí a zvyšováním kvality života 
svých obyvatel. Název celé soutěže lze 
volně přeložit jako „Město, ve kterém 
stojí za to žít“. 

V rámci soutěže se hodnotí přístup 
měst a obcí k jednotlivým kritériím 
udržitelného rozvoje, kterými jsou: 
podpora přírodní i uměle vytvoře-
né krajiny, umění, kultura a dědictví, 
nejlepší environmentální postupy, 
zapojení obce a její pravomoci, zdra-
vý životní styl a strategické plánování.
 -lm-

Jihlava opět úspěšná 
v mezinárodní soutěži LivCom

VE SPOJENÝCH arabských emirátech převzala jihlavská delegace, vedená pri-
mátorem Jaroslavem Vymazalem (druhý zprava), ceny v soutěži LivCom. 
 Foto: archiv MMJ

Město bude dál 
sledovat kvalitu 

ovzduší 
Rada města Jihlavy uvolnila z eko-

logického fondu města částku 250 
tisíc korun, která je určena na po-
kračování měření kvality ovzduší ve 
městě. Měření probíhá celoročně 24 
hodin denně od roku 2009. Dlou-
hodobý monitoring kvality ovzduší 
v Jihlavě je společný projekt města 
Jihlavy a Kraje Vysočina.

Dosud studie opakovaně potvr-
dila, že hlavní podíl na znečištění 
má doprava, zejména dálnice D1. 
Druhým významným znečišťova-
telem ovzduší jsou tzv. lokální to-
peniště (kotle, kamna), negativní 
vliv na kvalitu má zejména spalová-
ní nekvalitních paliv nebo odpadů. 
Výsledky za uplynulý rok jihlavský 
magistrát pravidelně zveřejňuje v 
polovině února.

Měření imisí v rámci odborné stu-
die „Vyhodnocení kvality ovzduší 
průmyslové zóny města Jihlavy a z 
něho vyplývajících zdravotních ri-
zik“ se provádí v areálu společnos-
ti Automotive Lighting v Jihlavě 
v místě s naměřenými nejvyššími 
koncentracemi škodlivin. 

Zjištěné hodnoty měření se po-
rovnávají s pozaďovými stanicemi 
Českého hydrometeorologického 
ústavu – stanice AIM v areálu ZŠ 
Demlova v Jihlavě a stanice ČR v 
Košeticích. -rt-

Rybník v Herolticích se bude 
opravovat. Jihlavští radní schválili 
zadání výběrového řízení na opravu 
rybníka Pod Vsí v Jihlavě – Herol-
ticích. Bude se rozšiřovat hráz, po 
které bude moci jezdit technika, vy-
buduje se nový přepad a čep a scho-
dy ke kádišti, z návodní strany hráze 
bude vlnolam z lomového kamene. 
„Náklady se odhadují asi na 4,5 mi-
lionu korun, defi nitivní částka vzejde 
z výběrového řízení,“ uvedl náměstek 
primátora Petr Pospíchal.

Jihlavští radní vypsali výběrové řízení na provozovatele kina Dukla. Budova 
prošla v roce 2008 rekonstrukcí, v roce 2012 se doplnila nejmodernější digitál-
ní promítací technologie včetně projekcí v 3D. Kino má nový pokladní a rezer-
vační systém spojený s novými internetovými stránkami www.kinodukla.cz. „Po 
digitalizaci kina Dukla uvádí aktuálnější tituly, což se pozitivně projevilo na vyšší di-
vácké návštěvnosti a také na zvýšení zájmu o provozování kina. Aktuálně víme o čty-
řech zájemcích,“ uvedl náměstek primátora pro oblast kultury Rudolf Chloupek. 
Podrobnosti provozování kina jsou na webu města či na odboru školství, kultury 
a tělovýchovy a na odboru správy realit. „Na nabídky zájemců bude úřad čekat do 
16. ledna 2013. Nový provozovatel bude znám v březnu nebo dubnu 2013,“ uvedl 
vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Tomáš Koukal. -lm-

Hledá se provozovatel kina

Augustu nahradí Málek. V dozorčí 
radě Dukly Jihlava nahradí místo Jo-
sefa Augusty, který odstoupil v září 
na vlastní žádost, městský zastupitel 
Martin Málek. Původně navrhova-
ného Jana Tesaře zastupitelstvo měs-
ta neschválilo.  -lm- 
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Občané města a instituce mohou 
vedení města navrhnout kandidáty 
na udělení Ceny města Jihlavy. Ze 
zásad, uvedených na webu města, 
uvádíme:

Návrhy je možno podat v průběhu 
měsíce ledna 2013 na odbor školství, 
kultury a tělovýchovy magistrátu na 
předepsaném formuláři prostřednic-
tvím podatelny.

Cena města Jihlavy může být udě-
lena těm, kteří významným způso-
bem ovlivnili veřejné dění ve měs-
tě Jihlava, a to především v kultuře, 
vzdělání, sportu, podnikání, péči o 
životní prostředí a dalších oblastech 
veřejného života, případně se vý-
znamně zasloužili o propagaci města 
Jihlavy v celostátním nebo meziná-
rodním měřítku.

Cenu města Jihlavy uděluje za-
stupitelstvo města v termínu stano-
veném radou města. V souvislosti 
s udělením této ceny upozorňujeme 
na možnost předložení návrhu na 

udělení Ceny Rady města Jihlavy. 
Tato je udělována radou města kdy-
koliv v průběhu kalendářního roku v 
termínu stanoveném radou. Návrhy 
mohou předkládat občané a institu-
ce na již zmiňovaný odbor kultury, 
školství a tělovýchovy prostřednic-
tvím podatelny magistrátu.

Cena Rady města Jihlavy může být 
udělena fyzickým či právnickým oso-
bám za výrazný podíl při rozvoji města 
nebo jeho propagaci, za ekonomický 
přínos, u příležitosti životního jubilea, 
za činnost v mezinárodním měřítku, za 
významné ovlivnění veřejného dění, 
čestným návštěvám města, za výrazný 
počin v roce 2012 apod.

Formuláře jsou k dispozici na 
Městském informačním centru, na 
příslušném odboru magistrátu nebo 
na webových stránkách města www.
jihlava.cz /magistrát - dokumenty ke 
stažení- OŠKT/. 

 (Dle podkladů magistrátu 
 připravil -lm-)

Výzva k Cenám města
Jihlavští zastupitelé se rozhodli, že 

město nebude čerpat úvěr 100 mi-
lionů korun na stavbu parkovacího 
domu. Projekt se zatím odkládá. 

„Ve městě vznikají nová parkoviště 
a ještě je možnost parkování ve městě 
přeorganizovat,“ uvedl důvody k pře-
hodnocení situace primátor Jaroslav 
Vymazal. 

V letošním roce se otevřelo nové 
soukromé parkoviště v Křížové ulici, 
180 aut se vejde na nové parkoviště v 
areálu Stříbrných Teras (bývalá Tes-
la), před dokončením je sportoviště 
pro lední sporty v Tyršově ulici, kde 

je podzemní parkoviště s kapacitou 70 
míst. 

„Další desítky parkovacích míst vznik-
nou u Domu kultury. V rozpočtu jsou 
připraveny peníze na projekt parkoviště 
ve Fibichově ulici,“ doplnil náměstek pri-
mátora pro dopravu Josef Kodet. Připo-
mněl ale, že podle aktuální studie chybí v 
centru města více než dva tisíce parkova-
cích míst: „Dříve nebo později se všechny 
rezervy pro vznik nových parkovacích 
míst vyčerpají a parkovací dům v centru 
města bude potřeba.“ Služby města Jih-
lavy aktuálně připravují nové parkoviš-
tě u nemocnice. -rt,lm-

Parkovací dům bude později

ZAKARPATSKÁ UKRAJINA DOSUD V DOBRÉM VZPOMÍNÁ NA DOBU, 
KDY TOTO ÚZEMÍ PATŘILO K ČESKOSLOVENSKU. Svědčí o tom událost z 
partnerského města Užhorodu. Tamní zastupitelstvo pojmenovalo most přes řeku 
Už po prvním československém prezidentovi – Most TGM. Vrátili mu tak pojme-
nování, které most nesl do roku 1938. Užhorod je po německém Heidenheimu a 
nizozemském Purmerendu třetím, „nejmladším“ partnerským městem Jihlavy.

 Foto: archiv MMJ

V Užhorodu je most TGM

Kino Dukla spustilo nové internetové stránky www.kinodukla.cz. Vedle 
úplně nové grafi ky je novinkou rezervační systém míst v kinosálech. 

„Rezervační systém je propojený s novým pokladním systémem kina. Využili 
jsme nabídku zřízení nového webu, rezervačního a pokladního systému v ceně ne-
dávno provedené digitalizace kina,“ uvedla Iveta Nechvátalová z odboru škol-
ství, kultury a tělovýchovy. Web nově zobrazuje také fotografi e a ukázky z 
promítaných fi lmů. 

Po digitalizaci kina Dukla je možné uvádět aktuálnější tituly, což se pozitiv-
ně projevilo na vyšší divácké návštěvnosti a také na zvýšení zájmu o provo-
zování kina. Po odchodu posledního provozovatele v roce 2009 totiž město 
Jihlava provozuje kino samo. „Připravujeme výběrové řízení, nový provozovatel 
by měl být znám v dubnu 2013,“ uvedl vedoucí odboru školství, kultury a tě-
lovýchovy Tomáš Koukal. -lm-

Kino Dukla má nový web

VSTUPENKY do kina Dukla je nyní možno rezervovat na webových stránkách 
kina. Repro: archiv MMJ

Dvacet let nikdo nevstoupil do pro-
storu pod kaplí Olivetská hora v sou-
sedství kostela sv. Jakuba v Jihlavě. 

„Zabetonovaný vstup byl nyní ote-
vřen pro potřeby stavebního průzkumu 
před rekonstrukcí kaple, kterou projek-
tově připravujeme,“ vysvětlil důvody 
pro vstup do útrob stavby Ondřej 
Stránský z Magistrátu města Jihlavy, 
který do krypty po letech vstoupil 
jako první. 

Vandaly a zubem času poničenou 
kapli chce jihlavská radnice uvést do 
původního stavu v roce 2013 nákla-
dem asi dvou milionů korun. 

Podle očekávání se pod podlahou 
památky žádné překvapení nekonalo. 
„V minulosti byl prostor vyklizen, pro-
to jsme nečekali žádné vzácné nálezy, 
naopak jsme čekali zhruba to, co jsme 
dole opravdu našli, tedy hromadu suti, 
sklo, větve, papíry, polystyreny a rozbi-
tou židli. Nepořádek se tam asi dostal 

v době před tím, než byl horní vstup 
zabetonován,“ uvedl Ondřej Stránský 
z odboru správy realit.

Se záměrem rekonstrukce kaple se 
objevila myšlenka obnovení vstupu 
pod kapli z parkánu. „Na hradební 
zdi je patrné, kde byl původní vstup 
do krypty z parkánu. Technicky by by-
lo proveditelné vstup obnovit, opatřit 
mříží a vnitřek nasvítit. Mohla by to 
být další drobná atrakce při procházce 
městem,“ uvažoval nad přípravou re-
konstrukce Ondřej Stránský. 

Původní Olivetská kaple byla vy-
stavěna koncem 17. století nákladem 
jihlavského měšťana Filipa Jungma-
yera z Hofu. Na přelomu 19. a 20. 
století byla tato starší stavba zboře-
na a nahrazena v letech 1912-1913 
novostavbou ve stylu secese s histo-
rizujícími prvky. Kaple byla osazena 
středověkým sousoším Krista a apo-
štolů. -lm,rt-

Krypta se otevřela po 20 letech

PRA COVNÍCI magistrátu odkryli kryptu pod kaplí Olivetská hora v blízkosti 
kostela sv.Jakuba. Foto: archiv MMJ
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Většina měst a obcí koncem roku rozhoduje o 
velikosti poplatku za svoz komunálního odpadu, 
který radnice musí stále více dotovat ze svých roz-
počtů. 

„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 životního prostředí Rudolf 
Chloupek. Na tuto situaci reaguje novela zákona, 
která městům umožňuje poplatek navýšit ze sou-
časných 500 korun až na 1.000 korun za jednu 
osobu na rok. 

Jihlavané už několik let platí poplatek 500 korun 
za osobu, skutečné náklady jsou však asi 750 ko-
run, rozdíl 250 korun za každého občana doplácí 
radnice, což v součtu znamená 12,5 milionu ko-
run ročně, které město hradí z rozpočtu.  

Zastupitelstvo rozhodlo o změně vyhlášky o 
svozu odpadu, která zahrnuje právě i poplatek za 
svoz. Schválilo navýšení poplatku na 700 korun za 
občana a rok. Celkové náklady města na nakládání 
s odpady v roce 2011 činily 36.340.000 korun.

Mnozí občané na tento návrh reagují tak, že po 
navýšení poplatku nemá smysl třídit odpad. „Chtěl 
bych tento mýtus vyvrátit. Vytříděný odpad se prodá-

vá a peníze se vrací městu zpět do systému nakládání 
s odpady. Kdyby občané tak dobře netřídili, návrh na 
navýšení poplatku by musel být vyšší. Čím více se bu-
de třídit, tím nižší mohou být poplatky za svoz odpa-
du,“ vysvětlil náměstek primátora Rudolf Chlou-
pek.

Spolu se změnou poplatku se podle návrhu rozši-
řuje i okruh poplatníků. Dosud nebylo možné zpo-
platnit odpad cizincům, dlouhodobě pobývajícím 
na území města, a také vlastníkům nemovitostí, 
kteří svou nemovitost pronajímají osobám bez tr-
valého pobytu, kteří rovněž produkují odpad, služ-
bu svozu odpadu užívají, ale poplatek nehradí. -lm-

Platí:
 Fyzické osoby, které mají v Jihlavě trvalý pobyt
 Cizinci, kteří mají povolen trvalý nebo přechodný pobyt nebo na území 
města pobývají déle než 3 měsíce
 Osoby, kterým byl udělen azyl
 Vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných 
domů, ve kterém není k trvalému pobytu nikdo hlášen

Sazbu poplatku tvoří:
 Částka až 148 Kč na osobu a kalendářní rok 
(horní hranice sazby 250 Kč)
 Částka stanovená na základě skutečných nákladů roku 2011 na sběr 
a svoz netříděného komunálního odpadu 552 Kč za osobu a kalendářní 
rok (horní hranice sazby až 750 Kč)

Za odpad 700 Kč, i to vyžaduje dotaci

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů



STRANA     6 Události měsíce NJR - LEDEN  2013

 Stránku připravil -lm-

PLAKETY ZA KREV. V gotické síni jihlavské radnice proběhl slavnostní aktiv 
dárců krve, spojený s předáním Zlatých plaket prof. MUDr. Jana Janského za 40 
odběrů krve, oceněno bylo 45 dárců. Za město poděkovali a blahopřáli primátor 
Jaroslav Vymazal, náměstek primátora Josef Kodet a předsedkyně Komise Rady 
města Jihlavy pro občanské záležitosti Renata Fehérová. Akci organizoval Český 
červený kříž ve spolupráci s Magistrátem města Jihlavy.

NÁVŠTĚVA Z TCHAJWANU. Jihlavu navštívila Christine M. Y. Hsueh, ředitelka 
Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře TECO. Do Jihlavy s ní přijel man-
žel Yuan-Chieh Jen, ředitel ekonomické divize TECO Robert Y. G. Ho a druhý 
tajemník ekonomické divize Dominic Chen. V prezidentském salónku návštěvu 
přijal primátor Jaroslav Vymazal a náměstek primátora Josef Kodet. Po prohlíd-
ce historické radnice hosté pokračovali prohlídkou kostela sv. Jakuba, následovalo 
přijetí u hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a návštěva muzea a nemocni-
ce v Pelhřimově.

STARONOVÁ ULIČKA. Po dlouhých letech se pro běžný provoz otevřela ulice 
Malá Lazebnická, nenápadná úzká ulička spojující Masarykovo náměstí a La-
zebnickou mezi budovami ZUŠ Jihlava a sousední banky.  Ulice prošla nákladem 
půl milionu korun rekonstrukcí, kovanými brankami průchozí prostor má novou 
dlažbu, odvodnění, veřejné osvětlení, bezpečnostní kamery a ze strany rekonstruo-
vané základní umělecké školy také úplně novou fasádu. 

RADNIČNÍ VÝSTAVA. Děti jihlavských MŠ a ZŠ vyzdobily vestibul magistrátu 
vánoční výzdobou. Ukázaly tím svoji zručnost a k vidění jsou opravdu různorodé 
nápady od ztvárnění Mikuláše, čerta a andělů až po vánoční stromeček. Navodily 
tím důstojnou atmosféru konce roku. 

VÁNOCE NA RADNICI. Gotická síň jihlavské historické radnice se v čase adven-
tu opět plnila návštěvníky bohatého koncertního programu. V něm se představily 
desítky účinkujících, například žáci a pedagogové jihlavské ZUŠky, místní i přes-
polní sbory i velká jména, jako například Alfr éd Strejček. Na snímku dívčí pěvec-
ký sbor Cancioneta Praga, který vystoupil v programu prvního adventního kon-
certu pod vedením sbormistra Lukáše Jindřicha.
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Služby města Jihlavy (SMJ) 
připravují nový sběrný dvůr Na 
Slunci. SMJ se tak snaží dále roz-
víjet odpadové hospodářství ve 
městě Jihlavě tak, aby pro občany 
bylo co nejjednodušší zbavit se 
odpadů. 

Samotná výstavba by měla pro-
běhnout v roce 2013, ale nezbytnou 
součástí je zhotovení projektové do-
kumentace pro stavební povolení. 
„Tuto projektovou dokumentaci jsme 
zadali odborné fi rmě, která zpraco-
vala potřebné podklady. Náklady na 
zhotovení projektové dokumentace 
dosáhly 50.400 korun. Na fi nancová-
ní se výrazně podílel Fond ASEKOL, 
který přispěl částkou 40.320 korun,“ 
řekl mluvčí SMJ Martin Málek.  

Dalším navazujícím krokem bude 
změna územního plánu. Následovat 
bude stavební řízení a v jarních mě-
sících 2013 výstavba tohoto dalšího 
potřebného zařízení. Následně tak 
vznikne v pořadí již čtvrtý sběrný 
dvůr, který bude sloužit široké ve-
řejnosti v Jihlavě. Sběrný dvůr na 
Brtnické ulici bude mít otevírací 
dobu od pondělí do pátku. 

„Občané města Jihlavy zde budou 
moci v těchto dnech odevzdávat ne-
potřebný objemný odpad, nebezpečný 
odpad, bioodpad, plasty, papír, sklo, 
směsné kovy, hliník a bude zde také 
zajištěn zpětný odběr elektrovýrobků. 
Celá výstavba tohoto sběrného dvora 
vyjde SMJ zhruba na 3 miliony ko-
run,“ doplnil Málek. -lm-

Příprava nového sběrného 
dvoru v lokalitě Na Slunci

Od 1. ledna 2013 bude zubní pohotovostní služba na Jihlavsku poskytová-
na nově v ambulancích jednotlivých sloužících lékařů. Rozsah ordinačních 
hodin zůstává stejný, tj. 

ve všední dny od 15.00 hod. do 19.00 hodin, 
v sobotu, neděli a ve svátek od 8.00 hodin do 12.00 hodin.  
Rozpis služeb zubních lékařů bude uveřejněn na webových stránkách Kraje 

Vysočina (www.kr-vysocina.cz) a Nemocnice Jihlava (www.nemji.cz), bude 
průběžně uveřejňován v tisku, informace budou k dispozici také v informač-
ním centru Nemocnice Jihlava na telefonním čísle 567 157 221. 

Na tomto telefonním čísle zároveň pacienti před nutným ošetřením ještě 
ověří, který zubní lékař v požadovaný okamžik poskytuje pohotovostní služ-
bu, a to z důvodu možných změn původních rozpisů (např. z důvodu nemoci 
či jiných závažných situací). -tz-

Zubní pohotovostní služba 
na Jihlavsku od 1. ledna 2013

Od začátku roku 2009 nemají řidiči povin-
nost v řadě případů dopravní nehodu policii 
oznamovat. Na místě lze vyplnit pouze zá-
znam o dopravní nehodě, tzv. euro-formulář, 
a nehodu řešit prostřednictvím pojišťoven. 

Dopravní nehoda, kterou řidiči nemusí 
oznamovat policii:

 nedošlo při ní ke zranění nebo usmrcení osob 
 škoda na poškozených vozidlech a nákladu 

nepřesáhla zřejmě částku sto tisíc korun 
 účastníci dopravní nehody mohou sami bez 

vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obno-
vení provozu 

 při nehodě nedošlo k poškození nebo zničení 
komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo 
životního prostředí    

V zákoně je dále stanoveno, že řidič musí ozná-
mit dopravní nehodu, při které je způsobena ško-
da na majetku třetí osoby. To znamená, pokud 
dojde například ke škodě na nemovitosti či oplo-
cení. 

Je důležité upozornit na skutečnost, že se nejed-
ná o případy, kdy by byl třetí osobou myšlen ma-
jitel vozidla, které mělo na nehodě účast. Když je 
při nehodě poškozeno fi remní vozidlo, ještě to 
nutně neznamená, že dopravní nehodu musí ři-
dič oznamovat policii.

Pokud je policii oznámena nehoda, na níž se 
nevztahuje povinnost dopravní nehodu oznámit, 
policisté ji šetří jako událost v silničním provozu. 
Policisté skupiny dopravních nehod vyjedou na 
místo, provedou šetření a zadokumentování. U 
účastníků nehody provedou dechovou zkoušku, 
zda nejsou pod vlivem alkoholu. 

Dále zjistí viníka nehody a za spáchaný přestu-

pek mu uloží blokovou pokutu nebo přestupek 
oznámí k projednání správnímu orgánu.

 
Rady řidičům, jak postupovat při nehodě, 

kterou není nutné oznamovat
Řidiči mají povinnost prokázat si navzájem svo-

ji totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo 
účast na dopravní nehodě. Dále řidiči sepíší spo-
lečný záznam o dopravní nehodě (euro-formu-
lář). Tento záznam musí obsahovat identifi kaci 
místa dopravní nehody, čas, kdy k ní došlo, údaje 
o účastnících a vozidlech. Musí zde být popsána 
příčina, průběh a následky nehody. Doporučuje-
me do záznamu uvést i svědky a telefonický kon-
takt na ostatní řidiče. Každý z účastníků si poté 
ponechá jedno vyhotovení formuláře, které po-
depíší všichni účastníci dopravní nehody. Tento 
záznam poté neprodleně předají pojistiteli.

Formulář je vhodné vozit ve vozidle, lze si jej 
opatřit na kterékoliv pojišťovně nebo na interne-
tu. Pokud jeden z řidičů odmítne prokázat svoji 
totožnost nebo odmítne podepsat záznam o ne-
hodě, tzv. euro-formulář, dopouští se přestupku 
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na po-
zemních komunikacích. Za tento přestupek lze 
uložit blokovou pokutu do dvou tisíc korun, ve 
správním řízení hrozí pokuta až 2 500 korun. Je 
nutné zmínit, že podpisem na záznamu se řidič 
nedoznává k vině na dopravní nehodě, ale po-
tvrzuje, že veškeré údaje, které v záznamu uvedl, 
jsou pravdivé.

 
Rady řidičům, jak postupovat při vážnějších 

dopravních nehodách (nehody, které mají ři-
diči povinnost oznámit)

Je nutné nepropadnout panice. Bezprostředně 
po střetu je téměř každý řidič a případná osádka 
vozidla ve velkém stresu. Je důležité se co možná 
nejrychleji zklidnit.  Po dopravní nehodě je ři-
dič povinen vozidlo neprodleně zastavit. Dále je 
nutné označit a zajistit místo nehody, aby nebyla 
ohrožena bezpečnost dalších osob, a zabezpečit 
havarovaná vozidla proti požáru, převrácení nebo 
nekontrolovanému pohybu. 

Mezi důležitou povinnost všech účastníků do-
pravní nehody patří v případě zranění osoby po-
skytnout jí podle svých schopností první pomoc a 
přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Pokud 
to nevyžaduje bezpečnost silničního provozu, ne-
přemísťovat vozidla, která měla na nehodě účast. 

Když má k přemístění těchto vozidel v zájmu bez-
pečnosti silničního provozu dojít, musí účastník 
nehody původní situaci vyznačit. Řidič nesmí do 
příjezdu policistů požívat alkohol a jiné návykové 
látky. Dále má povinnost na místě nehody setrvat a 
spolupracovat při zjišťování skutkového stavu, po-
kud tomu nebrání jiné odůvodněné skutečnosti.

Pokud mají řidiči pochybnosti, mohou o ra-
du zavolat policistům

V případě, že mají řidiči pochybnost o tom, jak 
při dopravní nehodě postupovat nebo zda neho-
du, které jsou účastníkem, oznamovat, můžou 
zatelefonovat na linku 158, kde jim policisté po-
třebné informace rádi poskytnou. 

 nprap. Martin Dušek
 KRA JSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 
 KRA JE VYSOČINA
 Preventivně informační skupina Jihlava

Policie radí řidičům

Rady, jak postupovat při dopravní nehodě
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Prezidentské volby 
za městské peníze

Zatím jen 20 tisíc korun obdržel 
Magistrát města Jihlavy od státu na 
zajištění lednových prezidentských 
voleb. Aby mohly být volby zajiště-
ny, musela Rada města Jihlavy uvol-
nit sto tisíc korun z městské kasy. 
„Peníze od státu přijdou, ale až bě-
hem roku 2013. Ale volby proběhnout 
musí, musíme je zajistit, my jsme za 
to zodpovědní,“ vyjádřil se tajemník 
úřadu Lubomír Dohnal. Magistrát 
do každých voleb musí zapojit a or-
ganizovat desítky lidí, výpočetní a 
komunikační techniku, automobily, 
zajistit vybavení volebních místností 
a volebních komisí atp. -lm-

Magistrát města Jihlavy, odbor do-
pravy, začal vydávat rezidentské a 
předplatitelské parkovací karty na 
rok 2013. Parkovací karty se vydávají 
do tří zón městské památkové rezer-
vace a tří přilehlých ulic Tyršovy, Le-
gionářů a Bezručovy. Karty je mož-
né vyzvedávat v úředních hodinách 
v budově odboru v Tyršově ulici. 

Rezidentská parkovací karta za 
120 korun za měsíc je určena pro 
fyzické osoby, které mají ve vyme-
zené oblasti trvalý pobyt anebo tam 
vlastní nemovitost, za druhou rezi-
dentskou kartu se hradí 360 korun 
za měsíc. Tzv. předplatitelská karta 
je určena pro právnické osoby pro 
parkování např. u fi rmy, její cena je 
840 korun za měsíc, každá další je 
2.400 korun. Ročně úřad vydá asi 
680 karet. -lm-

Parkovací karty 
pro rok 2013 jsou 

k dispoziciRovnou stovku slaví paní Božena 
Kalná z Jihlavy. K významnému ži-
votnímu jubileu jí poblahopřál za 
město Jihlavu náměstek primátora 
Josef Kodet a předsedkyně Komise 
Rady města Jihlavy pro občanské zá-
ležitosti Renata Fehérová. 

Návštěva z radnice přinesla oslaven-
kyni dárkový koš, květiny a pamětní 
list. Rodačka z Řehořova, která vyrůs-
tala v Jersíně, oslavila sté narozeniny v 
plné duševní svěžesti. Bývalé učitelce 
už moc neslouží sluch a nohy, zato 
paměť má velmi dobrou, rodině i hos-
tům vypráví vzpomínky včetně jmen, 
zná stovky básniček a písniček. 

„Pamatuji si všechny chalupy a oby-
vatele v Jersíně. V poslední době si stá-
le více vzpomínám hlavně na ty staré, 
hodně staré lidi,“ vyprávěla hostům 
z radnice. Detailně si vybavuje na-
příklad i tragické válečné události ve 
Velkém Meziříčí, ale i hraběte Harra-
cha a zámecké svatby. „Šaty družiček 
byly jako nebe, bílé a blankytně modré. 
Viděli jsme, jak se vdávají princezny. To 
bylo opravdu jak v pohádce,“ vzpomí-
nala s úsměvem stoletá dáma.

Jako učitelka obešla několik škol i 
ve velkých vzdálenostech od bydliš-
tě, po válce se dostala do pohraničí, 
v závěru praxe působila v Jihlavě. V 
posledních několika letech žije v péči 
příbuzných a profesionálních pečova-

Návod na dlouhý život? Kafe! 

BOŽENA Kalná z Jihlavy oslavila 100. výročí svého narození. Foto: archiv MMJ

telek. Dlouhověkost má oslavenkyně 
po mamince, která se dožila dvaade-
vadesáti let. „Kafe,“ bez váhání od-
pověděla Božena Kalná na dotaz na 
recept pro dlouhý život. Po operaci 

očí si oslavenkyně čte noviny a kni-
hy, sleduje televizi a dění za oknem 
na zahradě a vzkazuje: „Žádnej ať se 
netrápí s bolavýma očima, operace mi 
moc pomohla.“ -lm-

Celkem 43 obyvatel jihlavských do-
movů pro seniory se zapojilo do ak-
cí Rotopedtours a Pěškotours 2012. 
Z Domova seniorů Stříbrné terasy 
účastníci ušli počet kilometrů odpoví-
dající vzdálenosti do Vídně a ujeli na 
rotopedech vzdálenost do Pardubic. 
V Lesnově „došli“ do Amsterdamu a 
„dojeli“ do Bernu. V Lesnově je ná-
pad chytil natolik, že v chození a po-
čítání kilometrů pokračují i po skon-
čení projektu. Na Vysočině se celkem 
zúčastnilo 176 seniorů, kteří ujeli 
3.447.570 m a nachodili 77.954.710 
m. Akci organizuje občanské sdružení 
Zdravá Vysočina. -lm-

Senioři došli do Amsterodamu

SENIOŘI v domovech seniorů sportují. Módou je dojít například do Amsteroda-
mu pěšky pomocí rotopedů. Foto: archiv MMJ

Na zimní údržbu je v rozpočtu 
města připravena částka 15 milionů 
korun. Od ledna 2012 je vyčerpa-
ných 14 milionů korun, zbývající 1 
milion korun byla rezerva cca do 17. 
prosince (faktury z následujících dní 
se hradí už z rozpočtu 2013). 

V případě, že je 100procentně vy-
tížený personál a technika správce 
komunikací a smluvních dodavatelů 
(viz níže), je denní čerpání asi 110 
tisíc korun. Maximální čerpání je 
spíše výjimečné – po větších příva-
lech sněhu. Jihlava prostřednictvím 
správce komunikací (Služby města 
Jihlavy - SMJ) udržuje 181 km silnic 
( v pořadí podle vyhlášky: 56 I. po-
řadí, 24 II. pořadí, 101 III. pořadí) a 
135 km chodníků (+ 20 km se neu-
držuje).

Vlastní prostředky SMJ:
 od 28. 11. nonstop 1x dispečer + 

2x řidiči (ostatní na zavolání = 7 řidi-

čů + 15 pracovníků na ruční odklíze-
ní sněhu)

 3x sypač velký (2x MB, 1x Liaz) 
 5x multicar M 26
 1x traktor
 2x nakladač na posypový materiál 
 15  pracovníků na ruční 
odklízení sněhu

 1.300 tun soli, 400 tun drtě 
(frakce 2-4) a 400 tun písku

 130 kontejnerů na posypový 
materiál rozmístěných po městě

Nasmlouváno:
 10 traktorů s radlicemi
 2x multicar
 2x čtyřkolky
 5x valník a 2x nakladač na odvoz
sněhu

 8 ručních pracovníků

SUS na zimní údržbu směr Vysoká, 
Popice a Heroltice (nově převzaté sil-
nice statutárním městem v délce cca 
10 km – I. pořadí). -lm-

Zimní údržba za 15 milionů

SKI BAR NA ŠACBERKU. Na lyžař-
ské sjezdovce Šacberk v Jihlavě je do-
končena výstavba zázemí pro lyžaře. 
V hodnotě čtyř milionů zde byl po-
staven Ski Bar pro lyžaře, kteří si tak 
mohou zpříjemnit zimní sezónu.

 -lm-  
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Zápis do 1. tříd pro školní rok 
2013/2014 proběhne na základních 
školách zřizovaných městem Jihlava 
ve dnech 25. a 26. ledna 2013

Školské obvody spádových  základ-
ních škol zřizovaných statutárním 
městem Jihlava se stanovují takto:

1. Školský obvod Základní školy T. 
G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50

tvoří:
Ulice města:
Bratří Čapků od ul. Žižkova k ul. 

Seifertova, Filipa Bartáka, Jiráskova 
od ul. Fritzova po ul. Dvořákova, Ke 
Skalce od ul. Seifertova k ul. Žižkova, 
Mahenova, Mahlerova, Malátova, Na 
Hliništi, Rantířovská od ul. Lípová k 
ul. Žižkova, Sukova, Štefánikovo ná-
městí, U Cvičiště, U Hřbitova, Vrch-
lického od ul. 17. listopadu k ul. Jirás-
kova, Wolkerova od ul. Seifertova k 
ul. Žižkova,  Za Prachárnou, Žižkova.

2. Školský obvod Základní školy 
Jihlava, Demlova 32 a Základní ško-
ly Otokara Březiny, Jihlava, Demlo-
va 34

tvoří:
a)Ulice města:
Arbesova, Brněnská od ul. Dlou-

há stezka k ul. Okružní, Březinova, 
Dělnická, Demlova, Družstevní, Hál-
kova, Hauptova, Helenínská, Hůlo-
vá, Chelčického, Kmochova, Lesní, 
Na Člunku, Na Kalvárii, Na Kopci, 
Na Samotě, Nad Řekou, Okružní, 
Osvobození, Purkyňova, Stará cesta,    
Stavbařů, Šrámkova, U Břízek.

b) Části města:
Helenín, Henčov, Kosov.

3. Školský obvod Základní školy 
Jihlava, Havlíčkova 71

tvoří:
a) Ulice města:
Gorkého, Halounova, Havlíčkova 

od ul. U Skály k ul. Fritzova, Chod-
ská, Jánská od ul. U Hraničníku k ul. 
Královský vršek, Jaroslava Haška,  
Královský vršek, Mlýnská, Mostecká, 
Nad Přejezdem, Peckova, Pod Ján-
ským kopečkem, Polenská, Pražská, 
Rokycanova, Romana Havelky  od  
dálničního přivaděče (směr dálni-
ce D1) k ul. Fritzova, Rovná, Soko-
lovská od ul. Jaroslava Haška k sídlu 
Hasičského záchranného sboru kra-
je Vysočina (územní odbor Jihlava), 
Srázná od ul. Třebízského k  Úvozu,  
Strmá, U Pražského mostu, U Ská-
ly, U Viaduktu, Úvoz, V Zahrádkách, 
Václavkova.

b) Části města:
Heroltice, Hruškové Dvory.

4. Školský obvod Základní školy 
Jihlava, Kollárova 30

tvoří:
a) Ulice města:
Alšova, Fűgnerova, Havlíčkova od 

ul. U Skály k železniční stanici Jih-
lava, Heroltická, Jánská     od ul. So-
kolovská k ul. U Hraničníku, Jiřího z 
Poděbrad, Jungmannova, Kollárova, 
Kosárkova, Krátká, Lomená, Luční, 
Máchova, Mánesova, Na Hranici, Na 
Růžku, Na Stráni, Na Vyhlídce, No-
vá, Pávovská, Pod Rozhlednou, Po-
šumavská, Příční, Reindlerův dvůr, 
Resslova, Riegrova, Sládkova,  Slavíč-
kova, Smrčenská, Sokolovská, Stami-
cova, Šafaříkova, Široká, Školní, Špá-
lova, U Cihelny, U Hlavního nádraží, 
U Hraničníku, U Rybníka, Údolní, 
Zrzavého, 5. května, 8. března.

b) Části města:
Antonínův Důl, Červený Kříž, Pá-

vov, Zborná.

5. Školský obvod Základní školy 
Jihlava, Křížová 33

tvoří:
Ulice města:

Benešova, Bezručova, Brněnská k 
ul. Dlouhá stezka, Březinovy sady, 
Čajkovského, Divadelní, Dominikán-
ská, Farní, Fritzova od ul. Jiráskova k  
třídě Legionářů, Havířská, Havlíčko-
va od ul. Fritzova k náměstí Svobody, 
Hluboká, Husova, Chlumova, Jakub-
ské náměstí, Jana Masaryka, Joštova, 
Komenského, Kosmákova, Křivá, 
Křížová, Lazebnická, Majakovského, 
Masarykovo náměstí, Matky Boží, 
Minoritské náměstí, Mrštíkova, Na 
Stoupách, náměstí Svobody,  Neru-
dova, Palackého, Plukovníka Švece, 
Slepá, Smetanova, Srázná od ul. Tře-
bízského k náměstí Svobody, Škréto-
va, Tolstého, Třebízského, třída Legi-
onářů, Tyršova, U Brány, U Kasáren, 
U Mincovny, Úlehlova, Úprkova, Úz-
ká, Věžní, Znojemská od Masarykova 
náměstí ke křižovatce ul. Hradební a 
ul. Brněnská, Židovská.

6. Školský obvod Základní školy 
Jihlava, Nad Plovárnou 5

tvoří:
a) Ulice města:
Brtnická, Dlouhá stezka, Hany Kva-

pilové, Holíkova, K Pančavě, Kosov-
ská, Krajní,  Křižíkova,  Lidická kolo-
nie, Musilova, Mošnova, Na Valech, 
Na Vrchu, Nad Jihlávkou, Nad Plo-
várnou,  Nezvalova, Polní, Škroupo-
va, Tovární, Tylova, U Dlouhé stěny, 
U Rybníčků, U Slunce, V Ráji, Voja-
nova, Znojemská od křižovatky ul. 
Hradební a ul. Brněnská, Ztracená.

b) Části města:
Sasov.

7. Školský obvod Základní školy 
Jihlava, E. Rošického 2

tvoří:
a) Ulice města:
Boženy Němcové, Buková, Červené 

domky, Dlouhá, Dr. Jiřího Procházky, 
Dusíkova, Dykova, Erbenova, Evže-

na Rošického, F. X. Šaldy, Halaso-
va, Hamerníkova, Hellerova, Horní, 
Humpolecká, Hybrálecká, Jabloňová, 
Jarní, Jasanová, Jasmínová, Jeřabino-
vá, Jiráskova od ul. Fritzova k ul. Na 
Dolech, Kainarova, Kamenná, Karo-
liny Světlé, Kaštanová, Kolmá, Kpt. 
Jaroše, Kpt. Nálepky,  Květnová, La-
dova, Leoše Janáčka, Letní, Lípová, 
Na Dolech, Na Vrchovině, Nad Spla-
vem, Náhorní, Nové sady, Okrajová, 
Olbrachtova, Ortenova, Pavlovova, 
Pod Školou, Poláčková,  Prostřední, 
Přední, Rantířovská od ul. Lípová k 
obci Rantířov, Rejchova, Romana 
Havelky od ul. Humpolecká k dálnič-
nímu přivaděči (směr dálnice D1), 
Sadová, S. K. Neumanna, Sluneční, 
Spojovací, Strojírenská, Stříbrná, Šíp-
ková, Štursova, Tomáškova, Trnková, 
U Boroviny, U Městského nádraží, U 
Pískovny, U Studně, U Tunelu, V Zá-
tiší, Vančurova, Ve Vilách, Vlasty Ja-
vořické, Vrchlického od ul. Dr. Jiřího 
Procházky k ul. 17. listopadu, Za Le-
sem, Za Poštou, Zátopkova, Zborov-
ská, Zelená, Zimní, 17. listopadu.

b) Části města:
Hosov. 
     
8. Školský obvod Základní školy 

Jihlava, Seifertova 5
tvoří:
a) Ulice města:
Bratří Čapků od ul. Seifertova k  ul. 

Telečská, Dvořákova, Fibichova, Hra-
dební, Ke Skalce od ul. Seifertova k 
ul. Telečská, Na Bělidle, Na Sádkách, 
Pod Příkopem, Seifertova, Svatoplu-
ka Čecha, Telečská, U Dvora, U Ko-
želuhů,  U Pivovaru, U Větrníku, V 
Důlkách, Wolkerova od ul. Seifertova 
k ul. Telečská, Zahradní.

b) Části města:
Pístov, Popice, Vysoká.
 (Dle podkladu magistrátu 
 zpracoval  -lm-)

Zápisy do Základních škol v Jihlavě

Základní škola Jihlava, Demlova 32
Moderně vybavená sídlištní škola s 370 žáky umístěná v klidném pro-

středí. Snažíme se o vytváření „rodinného prostředí školy“, o práci v po-
hodové atmosféře s individuálním přístupem k dětem. 

VÝUKA 
 Kvalitní technické zázemí – 2 počítačové učebny
 Moderní výukové pomůcky – interaktivní tabule ve všech třídách, 
on-line podpora výuky Moodle
 Odborné učebny – hudební a výtvarná výchova, kuchyňka, fyzika, 
přírodopis, jazyky, dějepis, zeměpis, informační centrum
 Bohatá nabídka volitelných a nepovinných předmětů a kroužků
 Projektové vyučování, exkurze, výlety, netradiční školní akce, besedy, 
ročníkové dny
 Elektronická žákovská knížka, on-line docházka

JAZYKY
 Kvalitní výuka anglického jazyka od 1.ročníku
 Druhý cizí jazyk nabízíme v 7. ročníku

SPORT
 Prostorná tělocvična, bazén, venkovní hřiště s umělým povrchem 
 Sportovní výlety – lanové centrum, outdoorový kurz, lyžařský, 
snowboardový a vodácký kurz
 Školní volejbalový klub – účast v celostátních soutěžích

ŽÁCI
 Rodinné prostředí školy 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD SE NA NAŠÍ ŠKOLE USKUTEČNÍ:
v pátek 25. 1. 2013 od 13.30 – 17 hod.
v sobotu 26. 1. 2013 od 8.30 – 11 hod.

 Rozvoj osobnosti dítěte – individuální přístup 
 Integrace dětí se speciálními výukovými potřebami – speciální třídy

ZÁZEMÍ
 Provoz školní družiny dle potřeb rodičů
 Informační centrum
 Relaxační místnost 
 Divadelní sál s kapacitou 120 míst
 Posilovna

KROUŽKY A KLUB
 Zdravotní výchova, jazyky, keramika, informatika, hra na zobcovou 
fl étnu, plavání, dramatická výchova, fl orbal, vaření, míčové hry, volejbal, 
plavání, turistika

ÚSPĚCHY
 Ocenění školního časopisu Všímálek
 Úspěchy žáků v celostátních výtvarných soutěžích
 Regionální akce pro děti se speciálními potřebami Hrátky 
 1. liga ve volejbalu – kadetky a juniorky
 Bezproblémový přechod žáků na střední školy

www.zs-demlova.ji.cz
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Základní škola speciál-
ní a Praktická škola Jih-
lava poskytuje základní a 
střední vzdělávání žákům 
a studentům se speciál-
ními vzdělávacími potře-
bami z Jihlavy a okolí. O 
děti se stará tým vysoce 
kvalifi kovaných speciál-
ních pedagogů, vychova-
telů a asistentů pedagoga. 

Vzdělávání probíhá v 
nových prostorách školy, která je jednou z nejmoderněji zařízených škol v 
ČR.  Žáci mají k dispozici tělocvičnu, hřiště s umělým povrchem, relaxační 
místnost, keramickou dílnu, víceúčelovou dílnu, cvičnou kuchyň a byt, učeb-
nu informačních technologií a centrum pro fyzioterapii. 

Škola se specializuje zejména na vzdělávání žáků s poruchami autistické-
ho spektra, kterým nabízí strukturované vyučování a programy na podpo-
ru komunikace a sociálního chování. Žáci s mentálním postižením se naučí 
číst, psát, počítat, pracovat s PC, získají základy zeměpisu, přírodopisu, dě-
jepisu, občanské nauky, fyziky, chemie. Pro alternativní komunikaci a výuku 
jsou využívány tablety iPad. V hodinách tělesné výchovy se zaměřujeme na 
rehabilitaci, prevenci vadného držení těla a obezity dětí. Pro žáky s těžkým 
mentálním postižením má stěžejní místo ve vzdělávacím programu nácvik 
komunikace s okolím, rozvoj sebeobslužných dovedností, rozvoj smyslového 
vnímání a emočního prožívání. 

Žáci se pravidelně účastní a získávají ocenění ve výtvarných, sportovních a 
hudebních soutěžích pořádaných městem Jihlava, ale často i státními a mezi-
národními organizacemi. Ve škole působí hudební skupina Raraši, která vy-
stupuje na veřejnosti a sklízí velké úspěchy.

V rámci speciálních terapií nabízíme žákům: arteterapii, muzikoterapii, 
hydroterapii, canisterapii, trampolining, bazální stimulaci a orofaciální sti-
mulace. Žáci chodí celoročně jednou týdně plavat.

Škola nabízí žákům v rámci odpolední zájmové činnosti zájmové kroužky: 
hudební, výtvarný, počítačový, speciální cyklistiku, bocciu, plavání, moderní 
gymnastiku a stolní tenis. 

Absolventi školy mohou pokračovat  v Základní škole speciální a Praktické 
škole Jihlava ve studiu na střední škole v oboru „praktická škola“. 

Pro zájemce o celoživotní vzdělávání organizuje škola „Aktivační cent-
rum“, které mohou navštěvovat zdarma účastníci s mentálním postižením 
do 26 let. V kurzech se prakticky seznámí s lidovými řemesly, pěstitelskými a 
chovatelskými aktivitami, technickými pracemi. Naučí se pracovat s fotoapa-
ráty, počítači, navigací a další technikou. 

Zápis do Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava proběhne v pá-
tek 25. ledna 2013 od 14 do 17 hodin. Informace o aktuálním dění ve škole 
získáte také na www.pomskola.cz

Těšíme se na všechny, kteří projeví o vzdělávání v naší škole zájem.

Základní škola speciální a Praktická 
škola Jihlava, příspěvková organizace

ZŠ T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50
www.zstgm.ji.cz

Na naší škole se žáci vzdělávají pod 
vedením zkušených a trpělivých pe-
dagogů. 

Je pro nás samozřejmostí: 
 poskytovat žákům to nejlepší 
možné vzdělání
 umožňovat přístup k informacím
 vést výuku s přihlédnutím 
k individuálním potřebám 
každého jednotlivce
 rozvíjet talent a nadání v širokém
spektru dovedností
 vytvořit příjemné a nekonfl iktní 
prostředí pro děti
 pracovat v moderně vybavených 
učebnách
 pravidelně komunikovat s rodiči
 být zapojeni do projektů 
a soutěží a dosahovat v nich
výborných výsledků
 dávat žákům prostor pro vyjádření
svých myšlenek, nápadů 
a připomínek
 vést dialog učitel-žák na úrovni
vzájemné slušnosti a respektu

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel 
vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nej-
lepší učitel inspiruje.“     Artemus Ward

Staňme se navzájem inspirací v kaž-
dodenním životě a dokažme, že ote-
vřenost, praktičnost a slušnost jsou 
nejenom mott em naší školy.

Základní škola Jihlava, Kollárova 30
 Kde nás najdete? 

- v klidné části Jihlavy – část Bedřichov
- dobrá dostupnost městskou dopravou 

– trolejbusovou i autobusovou
- v blízkosti hlavního vlakového nádraží

 Jak děti učíme?
- podle programu – Ze střípků poznání skládáme 

barevnou mozaiku života
- součástí školy je samostatná přípravná třída (Pokračování na str. 20)
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Základní škola Jihlava, Kollárova 30

(Dokončení ze str. 14)
- čtení se učí genetickou metodou – je to skvělé, přirozené, 

ověřené – budete se divit rychlým pokrokům svého dítěte
- používáme moderní didaktické pomůcky, interaktivní tabule, počítače, 

internet, ale i klasické obrázky, mapy, modely, praktické ukázky atd.
- ve třídách je průměrně 21 žáků

 Jaké prostory používáme?
- klidné prostředí samostatné budovy pro první třídy a přípravnou třídu
- pro děti od prvních tříd samostatné uzamykatelné šatní skříňky
- učebny zcela nově vybavené nábytkem a keramickými tabulemi
- zrekonstruovanou školní jídelnu a kuchyň, z které se rozváží obědy

i do dvou okolních škol
- prostornou tělocvičnu
- nově zrekonstruované školní hřiště – umělá tráva na malou kopanou, 

umělý povrch na víceúčelovém hřišti a běžecké dráze, nové doskočiště
- dětské hřiště se sadou prolézaček a skluzavek

 Co děláme pro děti v době mimo vyučování? 
- školní družina s provozem od 5:45 hod. do 16:45 hod.
- možnost přihlášení každého zájemce do školní družiny – provoz 

je zajištěn v samostatných prostorách včetně sportovní herny 
či počítačové pracovny

více informací: www.odpadyjihlavy.cz  |  tel.: 567 167 728, 567 167 721, 567 167 710

Sběrný dvůr Havlíčkova (vchod z ulice 

Úvoz)  |  otevřeno: po–pá 6.00–19.00  |  

so 7.30–12.00  |  odevzdat lze: objemný 

odpad  |  nebezpečný odpad  |  biologicky 

rozložitelný odpad  |  kovy  |  papír  |  

plast  |   sklo  |  elektrozařízení, na které 

se vztahuje povinnost zpětného odběru  

|  pneumatiky 

Sběrný dvůr Rantířovská  |  otevřeno: 

po–pá 9.00–17.00  |  odevzdat lze: 

objemný odpad  |  biologicky rozložitelný 

odpad  |  kovy  |  papír  |  plast  |  sklo  |  

elektrozařízení, na které se vztahuje po-

vinnost zpětného odběru  |   pneumatiky

Sběrný dvůr U Hlavního nádraží  |  otevře-

no: po–pá 9.00–18.00  |  so 8.00–12.00  

|  odevzdat lze: objemný odpad  |  nebez-

pečný odpad  |  biologicky rozložitelný 

odpad  |  kovy  |  papír  |  plast  |  sklo  |  

elektrozařízení, na které se vztahuje povin-

nost zpětného odběru  |  pneumatiky

- každý rok je připraveno pro žáky nejméně 40 zájmových kroužků 
(sportovní, cizí jazyky, výtvarné, umělecké, hra na fl étnu, kytaru, 
loutkářský, dramatický a další)

- možnost logopedické péče a individuální práce s žáky se specifi ckými 
poruchami učení

- pořádání lyžařských kurzů, jednodenních lyžařských výjezdů
- organizace exkurzí a jiných kulturních akcí
- adaptační pobytové kurzy šestých ročníků
- vodácký kurz pro žáky devátých ročníků – Vltava
- školní výlety pro všechny třídy

 Jak se na to vše připravujeme?
- jsme řešiteli vlastního projektu z Evropských sociálních fondů: Moderní 

škola
- máme vyškolen početný tým učitelů v preventivním projektu: 

Minimalizace šikany
- účastníme se řady vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky

 Na čem si zakládáme?
Jsme si vědomi některých negativních vlivů, které přináší současná hektic-

ká doba a které se projevují i u mládeže. Nepřehlížíme je, ani je netajíme před 
rodiči či veřejností. Snažíme se jim předcházet a jsme připraveni je řešit. A to 
buď prostřednictvím kvalitně proškolených pedagogů, nebo ve spolupráci s 
příslušnými orgány.

 Kde se o nás dozvíte více?
- přijďte se kdykoli podívat do školy, rádi Vás provedeme, podíváte se 

do hodin, zodpovíme všechny Vaše dotazy
- navštivte Dny otevřených dveří 11. 1. 2013 (8:00-18:00) a 12. 1. 2013 

(8:00-12:00)
- zavolejte na telefonní čísla 567563571 nebo 567563572
- navštivte naše stránky www.zskol.ji.cz 
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Informace o době, místě a průběhu 
konání volby prezidenta České republiky
Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volební okrsky
Rozpis jednotlivých volebních okrsků podle 

domů najdete na úřední desce Magistrátu města 
Jihlavy v prostorách ul. Hluboká, na internetové 
úřední desce magistrátu htt p://www.jihlava.cz/
uredni-deska/2/p1=49357 nebo na stránkách 
jihlavského magistrátu v sekci volby htt p://www.
jihlava.cz/volby/ds-54323, a to od 27. prosince 
2012.

Prokázání totožnosti
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-

káže svoji totožnost a státní občanství České re-
publiky (platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem) nebo platným občanským 
průkazem České republiky. Neprokáže-li volič 
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebu-
de mu hlasování umožněno. Vzory platných do-
kladů naleznete na htt p://www.jihlava.cz/volby/
ds-54323

Hlasovací lístky 
Hlasovací lístky budou voliči dodány 3 dny pře-

de dnem konání voleb. V den volby prezidenta 
republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

Voliči s trvalým pobytem 
Masarykovo nám. 97/1

Voliči s trvalým pobytem Masarykovo nám. 
97/1, Jihlava (úřední adresa) volí ve volebním 
okrsku č. 21 - volební místnost Oblastní charity 
Jihlava, Joštova 3/3. Vzhledem k nemožnosti do-
ručení hlasovacích lístků si občané s úřední adre-
sou mohou vyzvednout hlasovací lístky od 2. led-
na 2013 na informačním centru Magistrátu města 
Jihlavy v ul. Hluboká nebo ve vchodu z Masary-
kova nám.  

Voličům, kteří mají zaregistrovanou doručovací 
adresu, zašleme hlasovací lístky poštou. 

Vyřízení voličského průkazu
V případě, že volič se ve dnech voleb nebude 

nacházet v místě svého trvalého pobytu (např. 
předpokládaná dovolená, studium apod.), se je-

ví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, 
na který volič může volit v jakékoliv volební míst-
nosti na území České republiky nebo v jakémko-
li volebním okrsku v zahraničí. Bližší informace 
o možnosti vydání voličském průkazu Vám podá 
pracoviště evidence obyvatel, Masarykovo nám. 
97/1, Jihlava, kancelář č. 12, II. patro, e-mail: ma-
rie.jirova@jihlava-city.cz, tel. 567 167 238, nebo 
je naleznete na odkazu  htt p://www.jihlava.cz/
volby/ds-54323

Pobyt ve zdravotnickém zařízení 
či v zařízení sociálních služeb apod. 

Při pobytu ve zdravotnickém zařízení, v zaříze-
ní sociálních služeb, školském zařízení pro výkon 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve 
školském zařízení pro preventivně výchovnou pé-
či nebo v jiném obdobném zařízení v obci může 
oprávněný volič za splnění podmínek zákona č. 
275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o 
změně některých zákonů (zákon o volbě prezi-
denta republiky), rovněž uplatnit své aktivní vo-
lební právo. V tomto případě má volič tři možnos-
ti, a to: 

· Volič má místo trvalého pobytu ve stejném vo-
lebním okrsku jako tato nemocnice či zařízení

V tomto případě lze využít ustanovení § 41 odst. 
8 zákona o volbě prezidenta republiky, na zákla-
dě kterého volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních důvodů obecní úřad nebo 
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. V ta-
kovém případě okrsková volební komise vyšle k 
voliči dva své členy s přenosnou volební schrán-
kou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

· Volič má místo trvalého pobytu v jiném voleb-
ním okrsku než nemocnice či podobná zařízení 

V případě, že volič neví, kde se přesně ve dny 
volby prezidenta bude nacházet (např. předpo-
kládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější 
vyřízení voličského průkazu, na který volič může 
volit v jakékoliv volební místnosti na území České 
republiky. Bližší informace o voličském průkazu 
Vám podá pracoviště evidence obyvatel, Masary-
kovo nám. 97/1, Jihlava, kancelář č. 12, II. patro, 

e-mail: marie.jirova@jihlava-city.cz, tel. 567 167 
238 nebo je naleznete na odkazu  htt p://www.jih-
lava.cz/volby/ds-54323

· Zapsání do zvláštního seznamu voličů 
Volič v případě pobytu ve zdravotnickém zaří-

zení či v zařízení sociálních služeb apod. požádá 
o zapsání do zvláštního seznamu voličů. V tomto 
případě musí kontaktovat pověřeného pracovníka 
tohoto zařízení. 

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mi-
mo území volebního okrsku, kde má volič trva-
lý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, 
tj. ode dne 9. ledna 2013, v případě druhého 
kola volby 21. ledna 2013, od 16.00 hodin, je 
tato skutečnost považována za faktickou pře-
kážku ve výkonu volebního práva.

Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném 
zdravotnickém zařízení a není zapsán ve zvláštním 
seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo 
nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice ne-
bo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže 
okrsková volební komise umožnit hlasování.

Zvolení prezidenta
Podle § 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě pre-

zidenta České republiky a o změně některých 
zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) je 
prezidentem zvolen ten kandidát, který získal 
nadpoloviční většinu z celkového počtu platných 
hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili 
a odevzdali platný hlas. 

Konání druhého kola volby prezidenta
Podle § 56 odst. 1 citovaného zákona v případě, 

že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný 
ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo vnitra, 
aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 
dnů po začátku prvního kola volby prezidenta. O 
případném konání druhého kola volby prezidenta 
budou voliči po skončení prvního kola volby pre-
zidenta informováni zveřejněním nové informace 
na úřední desce Magistrátu města Jihlavy. Hlaso-
vací lístky se v tomto případě voličům nedoručují 
a budou k dispozici až ve volební místnosti v dny 
II. kola volby prezidenta.
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Rádi vás provedeme školou a zodpovíme všechny vaše dotazy.

Těšíme se na Vás.
www.zsobreziny.czTel: 567 573 850

Zápis budoucích prvňáčků do tříd se uskuteční 

Základní školy Jihlava, 
Jungmannova 6, příspěvková org.

U zápisu je nutné předlo-
žit občanský průkaz rodiče, 
rodný list dítěte, doporuče-
ní - zprávu z SPC nebo PPP.

V rámci zápisu si budoucí 
prvňáčci projdou cestu po-
hádkovým světem, kde pro 
ně budou hravou formou 
připraveny jednoduché 
úkoly.  

Bližší informace získáte od 
1. 1. 2013 na našich nových 
webových stránkách 

www.jungzs.cz.
Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace vzdě-

lává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – zdravotním znevý-
hodněním. 

Dětem a jejich rodičům nabízíme:
 Bezbariérovou školu s přístupem na hřiště a na školní pozemek
- arboretum
 Zajištění dopravy žáků do školy autobusem v rámci města
 Provoz školní družiny, školního klubu – mnoho zájmových kroužků
 Stravování ve škole
 Individuální přístup k dětem
 Kvalitní výuku zajišťují speciální pedagogové, asistenti pedagoga
 Moderní vybavení školy – interaktivní tabule, PC pracovny, nově 
vybavené relaxační místnosti, cvičebna, pracovní dílny
 Poradenské služby – školní speciální pedagog, metodik prevence 
- preventivní programy
 Zapojení do mezinárodního programu sítě Ekoškol
 Zapojení do celostátního programu Recyklohraní
 Mnoho nových moderních aktivit, např. využití drumbenů ve výuce, 
trampoterapie, Kin - Ball…

Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 567 664 441 
nebo e-mailu malkovazsjung@seznam.cz

v pátek     25. 1. 2013  od 10:00 do 15:00 hodin
v sobotu  26. 1. 2013 od    9:00 do 11:00 hodin

Základní škola Jihlava, 
Seifertova 5

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
10. 1. 2013 od 15.00 do 18.00 hod.

Kromě prohlídky školy u nás získáte řadu dalších informací týkajících se zá-
pisu i školní docházky.

Těšíme se na Vás

Výběr z toho, co nabízíme:
 moderně vybavené třídy, informační a multimediální centrum, počítačo-

vé učebny, tři tělocvičny, keramická dílna, odborné učebny, kroužky (výtvar-
né, keramické, dramatické, fl étny, vaření, angličtina), sportovní oddíly (fl or-
bal, kopaná, vybíjená, tanec, moderní gymnastika, roztleskávačky, kobudo)

 kvalitní výuku s důrazem na informační technologie a cizí jazyky, moder-
ní výukové materiály (učebnice, interaktivní tabule), šikovné, vstřícné a pra-
covité učitele, mnoho školních akcí pro děti

 školní družina otevřena od 6 hod. do 17 hod.
 ve školní jídelně nabídka dvou obědů denně, pestrá a vyvážená strava

www.zsseifertova.ji.cz
Zápis do 1. tříd v pátek 25. 1. 14 – 18.hod. a v sobotu 26. 1. 9 – 11. hod.

Budova Základní umělecké školy 
v Jihlavě se mění před očima. Škola 
má hotovou novou přístavbu, fasá-
dy, dvůr, uvnitř objektu jsou hotové 
hrubé práce. 

„Jsou hotové hrubé omítky, podlahy, 
všechny rozvody sítí, v budově už fun-
guje topení a vzduchotechnika, jsou 
hotové obklady na sociálních zaříze-
ních, kde začínáme montovat oblož-
ky a dveře. Do konce roku umístíme 
vstupní dveře včetně hlavního vchodu,“ 

popsal Martin Urbánek, výrobní ře-
ditel fi rmy Podzimek a synové, která 
rekonstrukci ZUŠ Jihlavy dodává. 

Po Novém roce se budou dokon-
čovat vnitřní práce, tzn. defi nitivní 
povrchy podlah, výmalby, komple-
tování elektroinstalací atd. Celkové 
náklady rekonstrukce jsou asi 80 mi-
lionů korun. Předběžný termín pro 
ofi ciální otevření rozšířené a rekon-
struované školy je 1. červen 2013.
 -lm-

Rekonstrukce ZUŠ jde do cíle

ZAJÍMAVÉ vnitřní prostory ZUŠ v Jihlavě dávají tušit, že po rekonstrukci budo-
vy bude co obdivovat. Foto: archiv MMJ
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Prvoligoví hokejisté HC Dukla 
Jihlava sehráli od posledního vydání 
Novin jihlavské radnice sedm sou-
těžních utkání. V nich se jim příliš 
nedařilo. Získali v nich pouze pět bo-
dů a to za dvě výhry po prodloužení 
či samostatných nájezdech a jednu 
remízu v základní hrací době.

V tabulce soutěže jim patří po 32. 
kolech základní části sedmá příčka 
se ziskem 47 bodů. Oproti loňskému 
ročníku jde o manko čtrnácti bodů a 
propad v tabulce o tři místa.

V posledním listopadovém zápase 
hostila družina trenérů Petra Vlka a 
Patrika Augusty letošní překvapení – 
tým Kadaně. Severočeši jsou farmou 
extraligového Chomutova a v sesta-
vě disponují množstvím hráčů právě 
z loňského kádru Pirátů z Chomuto-
va.

Hosté vedli gólem z konce první 
třetiny, ale mladíček Malec na začát-
ku druhé části vyrovnal. Do závěreč-
né dvacetiminutovky tak vstupovaly 
oba celky za nerozhodného stavu. 
Ten vydržel do 47. minuty, kdy šli 
hosté podruhé v zápase do vedení. 
Domácí se snažili vyrovnat, ale ne-
podařilo se jim to ani v závěrečné 
power play, kdy naopak Severoče-
ši pečetili výhru gólem do prázdné 
branky – 1:3.

První prosincový den začala třetí 
čtvrtina dlouhodobé části. Na Ho-
ráckém zimním stadionu se předsta-
vil celek Královských lvů z Hradce 
Králové. Po bezbrankové první tře-
tině začaly padat góly ve druhé části. 
Domácí si vypracovali tříbrankový 
náskok, ale hosté krátce před druhou 
přestávku snížili. Výpadek domácích 
ve třetí části znamenal dvě branky 
v jihlavské kleci a muselo se prodlu-
žovat. V nastaveném čase rozhodl o 
zisku bodu navíc obránce Zadražil – 
4:3 p.

Třetím domácím zápasem v řadě 
bylo derby Vysočiny s Horáckou Sla-

JIHLAVA – Prvoligoví fotbalisté FC 
Vysočina znají jízdní řád zimní pří-
pravy. Po konci aktuální dovolené je 
čeká tvrdá práce. Ladění formy na 
jarní část Gambrinus ligy bude krát-
ké, ale velmi intenzivní a nahuštěné.

Do tréninku se hráči vrhnou už po 
Vánocích, kdy nasadí sportt estery a 
do 2. ledna budou plnit individuál-
ní plán. Všichni členové kádru by tak 
měli být perfektně připraveni na ost-
rý start zimního drilu, který 3. ledna 
odstartují diagnostickými a funkční-
mi testy na FTVS v Praze. Následu-
jící den je na programu první trénin-
ková jednotka a postupně se rozjede 
kolotoč dvoufázových tréninků a pří-
pravných utkání.

V tréninkovém procesu hodlá tre-
nérský štáb využívat haly, posilovny, 
lesních terénů, tartanového oválu a 
umělé trávy v areálu Na Stoupách, 
respektive v Lukách na Jihlavou. Nej-
větší kondiční dávky čekají fotbalisty 
v druhém týdnu přípravy v rámci 
soustředění (7. – 11. 1.). To proběh-
ne netradičně přímo v Jihlavě. Na 
druhé únorové zimní soustředění (2. 

Fotbalisty čeká náročná příprava

Hokejistům Dukly se příliš nedaří

MICHAL VELECKÝ se vrátil do sestavy Dukly po několikatýdenní pauze zaviněné zraněním v domácím utkání s Pískem. 
 Foto: Vladimír Šťastný

vií Třebíč. Utkání se vyvíjelo podob-
ně jako předchozí duel. Dukla vedla 
po dvou třetinách nejtěsnějším roz-
dílem 1:0. Ve třetí třetině se hostům 
podařilo vyrovnat a v závěru využili 
přesilovou hru ke vstřelení rozhodu-
jícího gólu. Dukle na vyrovnání již 
nezbyl čas – 1:2.

Další těžký soupeř čekal na jihlav-
ské hokejisty na severu Čech, kam 
zajížděli 5. prosince k duelu s Ústím 
nad Labem. Zápas se pro hráče z Vy-
sočiny nevyvíjel špatně. Na první gól 
Ústí zareagoval vyrovnáním Peká-
rek, ale domácí do první přestávky 
přidali druhý gól. Tento stav vydržel 
i v následujících dvou částech, Dukla 
nepomohla k vyrovnání ani závěreč-
ná power play – 2:1.

O tři dny později se v Jihlavě před-
stavil třetí celek tabulky Olomouc. 
Domácí nezačali zle, po první dvace-

timinutovce vedli 1:0, ale ve druhé 
části za hosty vyrovnal jihlavský od-
chovanec Řípa. Vše se mělo rozhod-
nout ve třetí části. Hned po jejím za-
hájení zvrátili vedení na svou stranu 
hosté, domácí zachraňovali remízu 
gólem čtyři minuty před koncem 
třetí třetiny. V prodloužení se neroz-
hodlo, takže o bodu navíc rozhodla 
loterie samostatných nájezdů. V nich 
byla zásluhou Čachotského úspěš-
nější Dukla – 3:2 sn.

Další zápas odehráli jihlavští ho-
kejisté na ledě lídra soutěže v Mladé 
Boleslavi. Bezbrankový stav vydržel 
až do 24. minuty. V ní domácí otevře-
li skóre a během druhé třetiny přidali 
další dva góly. Ve třetí třetině přida-
li rozjetí domácí další dva góly, čímž 
dosáhli vysokého vítězství – 5:0.

Zatím posledním utkáním před 
uzávěrkou vydání Novin jihlavské 

radnice byl mač s posledním týmem 
tabulky Pískem. Domácí se trápili. 
Na první gól Písku odpověděl ještě 
v první třetině Jeslínek. Další bran-
ky padly až v závěrečné části. Hosté 
šli opět do vedení, osm minut před 
koncem vyrovnal Hodek. Zdálo se, 
že Dukla přidá vítězný gól, ale nesta-
lo se tak. Dvě vteřiny před koncem 
prodloužení vsítil vítězný gól hostů 
veterán Šperger – 2:3 p.

V kanadském bodování jihlavských 
hráčů vede po 32. odehraných ko-
lech Daniel Hodek se ziskem 27 
bodů za 13 gólů a 14 asistencí, ná-
sledován Michalem Jeslínkem 25 
(12+13) a Tomášem Čachotským 
24 (11+13). Mezi obránci dominuje  
Tomáš Kolafa 21 (5+16), s velkou 
ztrátou za ním je druhý Marek Drti-
na 9 (2+7) a třetí Matic Podlipník 8 
(1+7).   –vš-

FOTBALISTY neoblíbená zimní příprava pomalu klepe na dveře. Vstoupí do 
ní FC Vysočina se svým kapitánem Stanislavem Teclem (ve žlutém s páskou)? O 
jednoho z nejlepších podzimních kanonýrů je totiž na české fotbalové scéně velký 
zájem.  Foto: Michal Boček

– 13. 2.) naopak prvoligový nováček 
poprvé v historii klubu odcestuje do 
zahraničí. Ideální počasí a terény mu 
má poskytnout Turecko.

Nezbytnou součástí přípravného 
bloku FC Vysočina pochopitelně bu-
dou přípravné zápasy. Minimálně pět 
jich žlutomodří odehrají coby obháj-
ci prvenství v lednové Tipsport lize. 
V brněnské základní skupině změří 
síly s domácí Zbrojovkou, Zlínem, 
Slováckem a Znojmem. Pátý duel se 
uskuteční během fi nálového víkendu 
turnaje a týká se i celků, které nepo-
stoupí do semifi nále.

Před odletem do Turecka čekají 
Jihlavu dvě utkání s prozatím nezná-
mými soupeři. Naopak znám je pře-
hled zápasů na soustředění. Svěřenci 
trenéra Františka Komňackého se 
postaví srbskému Bělehradu, ukra-
jinskému Rihu, polskému Bialystoku 
a maďarskému Paksi.

Generálku na jarní část Gambrinus 
ligy podstoupí FC Vysočina pravdě-
podobně v rámci odvety osmifi nále 
Poháru České pošty na půdě Sparty 
Praha. -cio-
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S nejdříve vydanými Jihlavskými kar-
tami v roce 2009 mohou být problé-
my. Ty jsou ovšem snadno řešitelné. 

První Jihlavskou kartu obdržel žada-
tel o časový kupón MHD 10. červen-
ce 2009. Od té doby byl vydán úcty-
hodný počet 35 tisíc karet, které vedle 
funkce nositele časové předplatní jíz-
denky slouží i jako elektronická peně-
ženka pro nákup jízdenky v trolejbu-
sech a autobusech MHD. 

Držitelé nejstarších karet se již mo-
hou setkat s problémem blížícího se 
konce platnosti těchto karet. Platnost 
karty je stanovena na 4 roky ode dne 
vydání. Nejstarší karty přestanou tedy 

fungovat 9. července 2013, cestující 
si již nebude moci zakoupit elektro-
nickou jízdenku ve voze nebo časový 
kupón v kiosku či předprodeji jízde-
nek. 

Blížící se konec platnosti karty však 
omezuje cestující již dnes, protože od-
bavovací systém neumožňuje zakou-
pení časového kupónu, jehož délka 
platnosti přesahuje dobu platnosti je-
ho nositele – tedy Jihlavské karty. 

Držitelé nejstarších karet si tak dnes 
již nemohou pořídit roční časový 
kupón, systém akceptuje pouze žádost 
o vydání čtvrtletního, měsíčního či ně-
kolikadenního kupónu. 

Vhodnějším řešením je prodloužení 
platnosti karty o další 2 roky. Prodlou-
žení funkčnosti karty může být prove-
deno nejdříve 13 měsíců před koncem 
její platnosti.

Aby se cestující vyvaroval budoucích 
obtíží, je třeba si občas zkontrolovat 
dobu platnosti karty. Termín konce 
platnosti karty lze zjistit ve voze MHD 
po volbě tlačítka INFO a následném 
přiložení karty (pozor - při opačném 
postupu dojde k nechtěnému odba-
vení). Tuto informaci lze získat také 
u kiosku - modrého samoobslužné-
ho automatu opět po stisknutí tlačít-

Prodlužování Jihlavských karet

do 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

do 5. 1.
DAVID BARTOŇ 
- NOVÉ OBRA ZY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10
 
do 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

do 6. 1. 
BETLÉMY A STARÉ HRA ČKY 
Vánoční výstava historických i au-

torských betlémů z různých materiá-
lů doplněná historickými hračkami.

V týdnu od 17. - 21. 12. budou vý-
stavu provázet ukázky tvorby starých 
řemesel - zdobení perníčků, vyřezá-
vání ze dřeva, paličkování, pletení 
z pedigu, výrobky ze slaného těsta, 
fi gurky ze šustí - v podání místních 
řemeslníků - umělců - s možností 
vyzkoušení si vlastní šikovnosti a za-
koupení řemeslných výrobků. 

Jihlavské terasy, Havlíčkova 30 

ka INFO, a také dotazem u pracovnic 
předprodeje jízdenek po předložení 
Jihlavské karty. 

Prodloužení platnosti karty se 
provádí výhradně na předprodeji 
jízdenek, a to zdarma. 

Podmínkou k prodloužení funkč-
nosti karty je dobrý fyzický stav karty, 
platnost a čitelnost vytištěných údajů 
na kartě a fotografi e, která odpovídá 
aktuální podobě cestujícího. Prodlu-
žovat karty nepůjde  v případě, že by to 
bylo v rozporu s koncepcí rozvoje od-
bavovacího systému, například starší 
typy karet by již nebyl systém schopen 
akceptovat. Zatím však tento problém 
s případnou modernizací systému dr-
žitelům karet nehrozí. -lm-

Občanské sdružení Nebojte se policie otvírá od 31. 
1. 2013 „Policejní akademii pro seniory“. Jedná se o 
projekt, který je určen jihlavským seniorům  (od 60 
let věku) a který by měl přispět k jejich většímu po-
citu bezpečí. 

„Formou jednotlivých seminářů budeme seniory upo-
zorňovat na nejrůznější rizika jejich ohrožení, a to i s 
doporučením, jak riziko ohrožení minimalizovat. Na 
závěr kurzu jeho absolventi obdrží osvědčení o jeho 
úspěšném ukončení. Senioři, kteří mají zájem zúčastnit 
se akademie, se mohou přihlásit do 20. ledna  telefo-
nicky na číslo 773486566,“ řekl Antonín Křoustek 
z občanského sdružení.

Témata jednotlivých seminářů:
1. Slavnostní zahájení a organizační záležitosti.
2. Věcná a místní působnost Policie ČR a Městské 

policie Jihlava.
3. Ochrana před trestnou činností ohrožující seni-

ory na veřejnosti (podle čeho je možné odhadovat 
riziko přepadení; jak se chovat při přepadení na ulici; 
kde a jak se pohybovat na veřejnosti, aby se minima-
lizovalo riziko napadení; jak si chránit majetek před 
odcizením při jednání na úřadech, v obchodech a při 
cestování v MHD).

4. Psychologie vztahů (sebepoznání, emoce, dušev-
ní rovnováha, vhodná komunikace atd.)

5. Jak si chránit svůj majetek v domácnosti (riziko 
napadení v domě před vstupem do bytu; jak rozpo-
znat podvodníka, který chce vstoupit do bytu; jak je 
to s nejrůznějšími výhrami; jaké jsou způsoby zajiště-
ní bytu). Tento seminář bude doplněn vystoupením 
odborníka na zajištění obydlí.

6. Prevence poškozování spotřebitele a pacienta 
(práva spotřebitelů, reklamace, práva pacientů)

7.Jak postupovat při jednání s Policií ČR v případě, 

že se již senior stane obětí trestného činu; jaká opráv-
nění mohou vůči občanovi uplatnit policisté; jaké 
povinnosti má naopak senior vůči policii (jaké do-
klady by senior měl předložit, pokud byl poškozen 
majetkovým trestným činem; jak se hodnotí ublížení 
na zdraví; jaký je vlastně postup policie po oznámení 
spáchání trestného činu; ale například i problemati-
ka nošení dokladů totožnosti, povinnost dostavit se 
k podání vysvětlení a podobně).

8. Problematika domácího násilí se zaměřením na 
násilí páchaném na seniorech.

9. Problematika v dopravě – povinnosti řidiče seni-
ora; oprávnění a povinnosti chodce, změny v bodo-
vém systému; jak je to s alkoholem před jízdou atd.

10. Jaké povinnosti má senior k zajištění platných 
osobních dokladů – jaké jsou vlastně platné doklady; 
jak si vyřídit obnovení platnosti občanského průkazu 
a cestovního pasu; jak postupovat při jejich odcizení 
nebo ztrátě; jak nakládat s doklady po zemřelém; ja-
ké jsou potřebné podklady pro vyřízení nového ŘP.

11. Zvyšování právního vědomí seniorů – názorné 
vysvětlení již existujících nebo připravovaných práv-
ních změn – nová ustanovení v trestním zákoníku; 
změny v zákoně o sociálním zabezpečení – napří-
klad vyplácení sociálních dávek; chystané změny v 
občanském zákoníku – například změny v nájem-
ních smlouvách, změny upravující sousedské vtahy a 
dědění; ochrana před kyberkriminalitou, a to vše ve 
vztahu k seniorům.

12. Psychologie – viktimologie (nauka o obětech 
trestných činů).

13. Rizika přinášející účast na „předváděčkách“ a 
při nabízení zboží od různých podomních prodejců 
a dealerů – na co si dát pozor při podpisu dohody, 
jak odstoupit od kupní smlouvy, jak je to s případ-
nou reklamací zboží.

14. Základy vhodné komunikace při podezření na 
jednání s násilnou osobou, podvodníkem a podob-
ně.

15. Právní zakotvení nutné obrany a krajní nouze, 
seznámení s některými prostředky k osobní obraně 
– ukázka vybraných donucovacích prostředků pou-
žívaných Policií ČR a strážníky obecní policie.

16. Praktický nácvik základních prvků sebeobrany 
I.

17. Praktický nácvik základních prvků sebeobrany 
II.

18. Orientační seznámení se zbraněmi používaný-
mi u Policie ČR a obecní policie.

19. Návštěva střelnice Policie ČR a vybraného 
útvaru.

20. Závěrečný test a vyhodnocení kurzu.

Práce v terénu
Specifi kem tohoto projektu je terénní práce s kli-

entem. Terénní práce lektora bude spočívat v tom, 
že na žádost seniora lektor dle možností přijede po-
moci řešit jeho problém i do jeho bytu. Jedná se na-
příklad o poskytnutí ochrany před různými prodejci 
zboží, kteří vnucují své produkty seniorům přímo v 
místě jejich bydliště a s tímto jednáním je velice čas-
to spojena i další majetková trestná činnost.

„Tím, že seniorům nebudeme pouze radit, jak se 
chránit, aby se nestali obětí trestného činu, ale bude-
me jim i aktivně pomáhat řešit jejich tíživou situaci, 
budeme postupně získávat jejich větší důvěru a tím 
je povedeme k samostatnému zvládání těchto obtíž-
ných životních situací,“ řekl Antonín Křoustek.

Projekt je realizován za podpory Krajského úřadu 
Kraje Vysočina a města  Jihlavy. -lm-

Policejní akademie pro seniory
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do 11. 1. 
V TAKOVÉ KRÁSNÉ 
SPOLEČNOSTI
Jan Jiří Rathsam - portréty. Verni-

sáž výstavy 30. 11. v 18 hodin. 
Otevřeno st - pá od 15 - 18 hodin.
Kostel Povýšení sv. Kříže, ul. Kří-

žová

do 13. 1. 
ZA DLOUHÝCH ZIMNÍCH 
VEČERŮ
Výstava představující zvyky, oby-

čeje, řemesla a činnosti, kterým se 
dříve lidé věnovali v zimním čase. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 14. 1. 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA PRA CÍ 
ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBO-

RU 
ZUŠ JIHLAVA
Městská knihovna, Hluboká 1

do 20. 1. 
OBR. NA VYSOČINĚ 
Výstava aktuální malířské tvorby 

pěti mladých výtvarníků skupiny 
OBR.

kurátor: Martin Dostál.
Výstava čtyř mladých malířů, ab-

solventů pražské Akademie a Um-
prum - Josefa Achrera, Davida 
Hanvalda, Martina Krajce a Karla 
Štědrého. Tito autoři patří v součas-
nosti k nejvýrazněji prezentovaným 
umělcům své generace, jejich tvor-
ba je programovým návratem k ma-
lovaným obrazům.

OGV, Komenského 10

do 20. 1. 
SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA 
ŽÁKOVSKÝCH PRA CÍ 
S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU
Na soutěžní výstavě budou pre-

zentovat žáci 1. - 5. tříd ZŠ Otokara 
Březiny své dovednosti z předmětu 
výtvarná výchova. 

Všichni návštěvníci Kavárny - cuk-
rárny Dena budou moci v uvedený 
termín hlasovat pro konkrétní prá-
ci na připravených hlasovacích líst-
cích.

Kavárna Dena, Fibichova 28

do 26. 1. 
BÍLÉ VÁNOCE
Hanuš Lamr - šperky. Zlatka 

Lamrová - textilní brouci.
Doplněné o fotografi e prací obou 

autorů od Ivany Matějkové a An-
drey Th iel Lhotákové.

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

Dům Gustava Mahlera, Znojem-
ská 4

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

zace. 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58.

do 27. 1. 
PHOTOGRA PHIA 
NATURA  2012
IX. ročník soutěže, tentokrát na 

téma Houby - hubky - houbičky.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 1. 2. 
JANA BRTNICKÁ 
- HARMONIE BAREV
Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22

do 3. 2. 
JIŘÍ JUN / HOSTEM SVÉHO 
BYTÍ 
Výstava představí tvorbu Jiřího Ju-

na, rodáka ze Světlé nad Sázavou, ži-
jícího v Chodově u Karlových Varů - 
jednoho z nejoriginálnějších českých 
tvůrců na poli kresby. Návštěvníci 
mohou nahlédnout do Junovy tvor-
by od raných začátků, kdy autor při-
spíval do humoristických časopisů, 
dále pak do jeho „světlého období“ 
plného jednoduchých linií, čistoty 
a vtipu, přes metafory lidského těla, 
tváří či věcí, až k jeho postupnému 
přechodu od barevných k černým 
kresbám, respektive k šedé mono-
chromii, kde o to větší důraz klade 
autor na fenomén světla. 

OGV, Masarykovo nám. 24

do 28. 2.
PROJEKT NADACE NAŠE 
DÍTĚ
Výstava fotografi í a dokumentů z 

projektu Denního a týdenního sta-
cionáře Jihlava, podpořeného nadač-
ním příspěvkem Nadace Naše dítě.

Bez obav, prodejní galerie a výtvar-
ná dílna Denního a týdenního staci-
onáře Jihlava, Husova 16

do 28. 4. 
OZVĚNY MINULOSTI 
- DOTEKY KRÁSNA 
Stálá expozice ze sbírek Oblastní 

galerie Vysočiny v Jihlavě. 
Expozice nabídne část z výběru 

těch nejlepších děl ze sbírky Oblast-
ní galerie Vysočiny v Jihlavě. Prezen-
továno zde bude české umění od 19. 
století až po současnost s odborným 
výkladem širšího kontextu a vývo-
je moderního českého výtvarného 
umění.

OGV, Masarykovo nám. 24

leden
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Zoo Jihlava - Africká vesnice Ma-

tongo

leden
DNK foyer a Violka: 
VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKŮ 
ZUŠ V JIHLAVĚ
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

7. 1. - 2. 3.
OTT O STRITZKO - KRESBY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papí-

ry, Husova 10

8. 1. - 17. 2.
OBRÁZKY Z PERU
Klára a Pavel Bezděčkovi představí 

soubor fotografi í ze dvou letošních 
výprav do Peru. 

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55.

8. 1. - 3. 2. 
Výstava SUPŠ HELENÍN 
Výstava studentských prací Střed-

ní uměleckoprůmyslové školy Jihla-
va - Helenín.

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

12. 1. - 29. 3.
DANA HORČIČKOVÁ
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

26. 1. - 31. 3.
UŽ JE ČAS!
Výstava přiblíží vývoj měřičů času, 

jejich různé typy a odlišnosti. Ná-
vštěvníci budou mít možnost potě-
šit se hodinami z různých období. 
K vidění budou hodiny sluneční, 
přesýpací, ale i moderní chronome-
try. Zároveň výstava ukáže vývoj ve 
vzhledu a konstrukci hodin, od jed-
noduchých středověkých měřičů až 
po dnešní multifunkční náramkové 
hodinky. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

HMATOVÉ SOCHAŘSTVÍ
Stálá expozice umění nevidomých 

autorů ze sbírky Oblastní galerie 
Vysočiny v Jihlavě. Expozice pre-
zentuje plastickou tvorbu nevido-
mých autorů a pokládá otázky po 
možné defi nici odborných kritérií 
výtvarných kvalit těchto artefaktů.

Sklepení v budově na Komenské-
ho ulici 10.

OGV, Komenského 10
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4. 1.  v 19.30
LÁSKA  A JINÉ 
SUPERSCHOPNOSTI
Pravdivá komedie o lásce.
Nevyspíme se spolu? Pravdivá ko-

medie o lásce pro každého, kdo se ji 
nebojí prožít a nemá strach, že se na 
to přijde. Možná se poznáte, možná 
se budete smát, možná vám nebude 
úplně dobře. Přátelství, láska a scé-
náristika v praxi. A ve dvojím obsa-
zení! Hraje De Facto Mimo. Vstup 
90/70 Kč.

6. 1.  v 16.00
JAK ŠLI ZAJÍCI DO BETLÉMA
Jak napovídá již název této malé 

pohádkové komedie, hlavními po-
stavami jsou dva zajíci, Ušák a Lojza, 
které do Betléma vede hvězda Ko-
meta. Cestou potkají Tři krále, ale 
také zlého vlka Herodese, který jim 
chce cestu za novým králem Spasite-
lem překazit. Pojďme se podívat, jak 
vše dopadne.

Divadelní soubor Karla Čapka. 
Vstup 50 Kč.

11. 1.  v 19.30
SOUSEDI
Soubor Continuo. Vstup 150/80 

Kč. Sousedi je inscenace fyzického 
divadla se silnou výtvarnou poetikou 
a hudbou inspirovanou lidovými 
písněmi z Čech, Moravy, Slovenska 
a Gruzie. Je inscenací, ve které frag-
menty vzpomínek pamětníků ožívají 
a inspirují osudy našich postav.

12. 1. 
DĚTSKÝ KA RNEVAL

12. 1.  v 19.30
NOW! 
Soubor Continuo. Vstup 150/80 

Kč
Performerovo tělo, dech, hlas, slo-

va, zpěv jsou vystaveny konfrontaci 
s obrazem světa, na jehož vytváření 
se spolupodílíme. Co je silnější? To 
co kdesi uvnitř cítíme, co zažíváme 
na vlastní kůži, nebo to co se v nás 
na základě nekonečné řady vlivů po-
stupně formuje jako názor, postoj?

14. 1.  v 19.30
INTERVIEW S CELEBRITOU

Tyršova 12

Brněnská 54
20. 1. v 15.00
O KUBOVI ZE SMOLNÉ 
LHOTY
Pohádka pro děti na motivy Eliš-

ky Krásnohorské. Hraje Divadlo Na 
rozHRA NÍ Praha.

23. 1. v 8.30 a 10.00
PŘÍBĚHY Z POPELNIC
Pohádkový příběh pro MŠ, ZŠ. 

Hraje Divadlo pro malý Praha.

24. 1. v 17.00 a 19.00
Jaroslav SAMSON Lenk
Písničky pro děti z večerníčků. 

28. 1. v 19.00
HAVAJ
Peklo i ráj uprostřed Tichého oceá-

nu! Diashow Martina Loewa.

VELKÁ SCÉNA
3. 1. v 19.00
A. Ayckbourn: 
VESELÉ VÁNOCE!
Ve hře světoznámého autora sledu-

jeme osudy tří manželských párů o 
třech po  sobě  jdoucích  vánočních  
svátcích,  kdy  se  tyto  páry  scháze-
jí  střídavě u každého z nich. Hra má 
kromě vynikajících komických situací 
i hlubší smysl, neboť život postav se 
řídí rčením „jednou jsi dole, jednou 
nahoře“.                                                                            

L /3/

4. 1. v 19.00
L. Stroupežnický: 
NAŠI FURIANTI
Realistické drama s podtitulem 

„Obraz života v české vesnici o čty-
řech dějstvích“. V idylické jihočes-
ké vesničce bublají vášně, nenávist i 
ambice, ale také 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 zastupitelstvo je v rozkolu, je-
den je pytlák, druhý karbaník... Otáz-
ka, kdo má větší grunt, se po více než 
sto letech stala věčnou otázkou české-
ho veřejného života.

R /2/

5. 1. v 19.00
A. Ayckbourn: 
VESELÉ VÁNOCE!
E /2/

8. 1. v 17.00
A. Ayckbourn: 
VESELÉ VÁNOCE!
Š /2/

9. 1. v 19.00
A. Ayckbourn: 
VESELÉ VÁNOCE!
D /2/

10. 1. v 19.00
K. Kessey - D. Wasserman: 
PŘELET NAD KUKA ČČÍM 
HNÍZDEM
Podobenství o střetu lidské indi-

viduality s autoritativním režimem, 
který je zde prezentován na konfl iktu 
pacienta McMurphyho a absolutistic-
ké vládkyně psychiatrického ústavu, 
vrchní sestry Ratchedové, přerůstá v 
reálný protest proti neomezené moci 
a omezování každého člověka. Ro-
mán proslavil svým nadčasovým stej-
nojmenným fi lmem oceněným pěti 
Oscary Miloš Forman.

U /2/

11. 1. v 19.00
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 předplatné

12. 1. v 10.00
L. Caroll: ALENKA  V ŘÍŠI 
ZA ZRCADLEM
Koho nezajímá, co se opravdu skrý-

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

mimo předplatné

15. 1. v 19.00
A. Ayckbourn: 
VESELÉ VÁNOCE!
J /3/

16. 1. v 17.00
B. Comden - A. Green: 
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Dějištěm této bláznivé, optimistic-

ké i romantické komedie o počátcích 
zvukového fi lmu, kdy mnohá fi lmo-
vá studia hledala způsob, jak zachrá-
nit kariéru svých odporně pištících 
a špatně mluvících hvězd němého 
fi lmu, je Hollywood druhé poloviny 
dvacátých let. Výtečné swingové me-
lodie a brilantní stepařská čísla jsou 
základním stavebním kamenem této 
hudební show.

mimo předplatné

17. 1. v 17.00
T. Pratchet - S. Briggs: 
SOUDNÉ SESTRY
Pratchett ovy příběhy, oplývající 

vynikajícím smyslem pro sarkastic-
ký humor a drama, nás přivádějí na 
„Zeměplochu“, která je placatá a pu-
tuje vesmírem na zádech obrovské 
želvy. Jeho díla jsou parodií na sou-
časný svět a Soudné sestry jsou vlast-
ně parodií na Shakespearovu tragédii 
Mackbeth, s jehož postavami se v díle 
setkáváme. V této nepředstavitelné a 
neodolatelné komedii se však do krá-
lovské politiky Zeměplochy zamícha-
jí tři hodné čarodějky, které chtějí, aby 

na trůn usedl ten správný král...
mimo předplatné

18. 1. v 19.00
A. Ayckbourn: 
VESELÉ VÁNOCE!
C /3/

19. 1. v 19.00
A. Ayckbourn: 
VESELÉ VÁNOCE!
G /3/

21. 1. v 10.00
L. Caroll: ALENKA  V ŘÍŠI 
ZA ZRCADLEM
mimo předplatné

22. 1. v 17.00
A. Ayckbourn: 
VESELÉ VÁNOCE!
M /3/

23. 1. v 19.00
A. Ayckbourn: 
VESELÉ VÁNOCE!
KV /3/
24. 1. v 19.00
BEZPEČNÁ NEMOCNICE
Zadáno/Kraj Vysočina

25. 1. v 19.00
B. Comden - A. Green: ZPÍVÁNÍ V 

DEŠTI
mimo předplatné

26. 1. v 19.00
K. Kessey - D. Wasserman:
PŘELET NAD KUKA ČČÍM 
HNÍZDEM
B /3/

29. 1. v 19.00
A. Ayckbourn:
VESELÉ VÁNOCE!
H /3/

30. 1. v 17.00
L. Stroupežnický: 
NAŠI FURIANTI
mimo předplatné

31. 1. v 19.00
A. Ayckbourn: 
VESELÉ VÁNOCE!
F /3/

MALÁ SCÉNA
7. 1. v 19.30
B. Hrabal - P. Palouš: OSTŘE 
SLEDOVANÉ VLAKY
Divadelní podoba slavné novely Bo-

humila Hrabala, kterou proslavil osca-
rový fi lm Jiřího Menzela.

Tragikomedie tělesného a lidského 
dospívání Miloše Hrmy na malém 
středočeském nádraží v období pro-
tektorátu.  

mimo předplatné

14. 1. v 9.00 a 10.30
M. Junášek: 
TRPASLÍCI A SNĚHURKA 
Rozverná adaptace klasické pohád-

ky okořeněná půvabnými písničkami 
má všechny předpoklady být příjem-
ným představením nabízejícím dosta-
tek radosti a potěšení dětem i dospě-
lým.                 

mimo předplatné

24. 1. v 19.30
B. Hrabal - P. Palouš: 
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
mimo předplatné

17. 1. v 17.00
AYURVÉDA 
S IVANOU GEORGIEVOVOU
Přednáška, vstup 70 Kč.

21. 1. v 17.30
SLAVNÍ RODÁCI VYSOČINY
Interpretace skladeb slavných ro-

dáků z Vysočiny, bratrů Vranických 
a Františka Kramáře v živém podání 
Smyčcového tria Gideon - hudební 
pořad.

24. 1. v 17.00
ARMÉNIE, GRUZIE
Cestopisná beseda s promítáním - 

podruhé s Milanem Šťouračem.

31. 1. v 17.00
PO STOPÁCH IMUNOLOGIE
Imunitní systém jako základní 

vlastnost živých organismů. Před-
náška jse blíže zaměřena především 
na evoluci imunitního systému, jeho 
podoby, hlavní mechanizmy a široké 
spektrum jeho funkcí: Mgr. Pavlína 
Opatová - AV České Republiky. Pro-
jekt: Věda všemi smysly.
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2. – 4. 1. v 17.30
SAMMYHO 
DOBRODRUŽSTVÍ 2  3D
Belgie 2012, rodinný/animovaný, 

český dabing, cca 93 min.Sammy 

a Ray, dva nerozluční želví přátelé, 
si užívají života u korálového úte-
su. Jednoho dne je však uloví pyt-
lácká loď a oni se ocitnou v zajetí 
ohromného akvária v Dubaji. Želvy 
se ovšem jen tak nevzdávají a za po-
moci svých mláďátek Rickyho a Elly 
jsou rozhodnutí dokázat nemožné a 
dostat se zpět na svobodu.

V českém znění: Petr Oliva, Vladi-
mír Brabec, Ota Jirák ad. Režie: Ben 
Stassen, Přístupný/kinosál Reform /
Vstupné 130 Kč

5. – 6. 1. v 16.00
SAMMYHO 
DOBRODRUŽSTVÍ 2  2D

2. – 6. 1. v 19.30
OBCHOD PRO SEBEVRA HY
Francie/Kanada/Belgie 2012, ani-

movaný muzikál, titulky, cca 79 min. 
Představte si, jak to vypadá ve městě, 
kde zavládl takový smutek, že míst-
ní obyvatelé ztratili vůli k životu. Ve 
městě, kde je nejlépe prosperujícím 
obchodem krámek, v němž si mů-
žete koupit jed nebo provaz, abyste 
se měli jak sprovodit ze světa. Jenže 
jeho majitelka právě povila dalšího 
potomka – synka, který je ztělesně-
ním radosti ze života…

Scénář a režie: Patrice Leconte
Přístupný od 12 let /kinosál Edi-

son /Vstupné 80 Kč.

2. – 6. 1. 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 Štěpnička ad.
Režie: David Ondříček
Přístupný /kinosál Reform /Vstup-

né 80 Kč                              

3. 1. ve 12.30
NA VLÁSKU
USA 2010, animovaná pohádka, 

český dabing, cca 92 min. Na vlásku 
je animovaná hudební komedie plná 
efektů a dobrodružství o dívce, která 
má kouzelné vlasy zlaté barvy dlou-
hé víc než 70 stop.

V českém znění: Helena Vondráč-
ková, Ivana Korolová, Vojta Kotek 
ad. Režie: Nathan Greno, Byron Ho-
ward

Přístupný /kinosál Reform /Vstup-
né 10 Kč

4. 1. ve 12.30
RA NGO
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 107 min. Možná 
vypadá divně, nikoho jiného ale ne-
mají.

Hrají v českém znění: Ondřej Br-
zobohatý, Tereza Bebarová, Tomáš 
Juřička, Otakar Brousek ad.

Režie: Gore Verbinski
Přístupný /kinosál Reform /Vstup-

né 10 Kč

4. – 5. 1. v 17.00
TWILIGHT SÁGA: ROZ-

BŘESK 
- 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 /kinosál Edi-

son /Vstupné 80 Kč

9. 1.  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. Čas: 
18-21hod. Příspěvek: 200Kč. 

16. 1.  v 17.00
HARMONIZAČNÍ SESTAVA 
- 2. část - cvičení na jednotlivé 
meridiány: Štěpánka Čermáková.  
Praktický seminář, kde se naučí-

te cviky na udržení zdraví. (S sebou 
volný oděv, papír, tužku). Vhodné 
i pro nově příchozí. Čas: 17-20hod. 
Příspěvek: 300Kč. 

21. 1.  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. Čas: 18-20hod. 
Cena 150Kč. 

25. 1.  v 18.00
„TULENÍ KŮŽE“ -
 Monika Pelcová. 
Milé ženy, přijďte si poslechnout 

příběh starý jako moře samo, zvu vás 
na večer poezie a slov, co hladí a in-
spirují, burcují i léčí. A takové jsou 
ženy a starý moudrý příběh „ Tule-
ní kůže“ z knihy „Ženy, které běha-
ly s vlky“. Tento příběh nám otvírá 
cyklus ženských setkání s příběhy 
nasloucháním i tvořením. Cena 200 
Kč. Čas 18-20hod  

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

lo a rozšíření božských energií na 
planetě Zemi. Začátek v 19 hodin v 
centru Medea. Příspěvek 100Kč. 

Rezervace na mob: 603730667 nebo 
e-mailu: medea-jihlava@seznam.cz

U Větrníku 13

Tolstého 2

Brněnská 29 

11. - 13. 1.
NOVOROČNÍ TANEČNÍ 
SOUSTŘEDĚNÍ
Pro začátečníky i pokročilé. Rum-

ba, Jive, Samba a Cha-Cha. Dopro-
vodné hry a soutěže. 

11. 1.  v 16.00
MINIHRÁTKY S FIMO 
HMOTOU
pro rodiče s dětmi 5-9 let.
Objevte úžasné možnosti poly-

merové modelovací hmoty FIMO. 
Přihlášky na melounova@ddm.ji.cz 
nebo tel. DDM 567303521 do 8.1.! 
Vstupné: rodič a dítě 100,- rodič a 2 
děti 150,-. Kapacita omezena.

12. 1.  ve 13.00
TURNAJ TROJIC V CS
Turnaj v počítačové hře
Od 13.00 hodin v DDM JI, Brněn-

ská 29. Startovné 30,- za osobu.
S sebou přezutí, vlastní myš a slu-

chátka.

20. 1.  ve 14.00
DĚTSKÝ KA RNEVAL
Velká karnevalová show pro děti 

plná kouzel, her a soutěží. Program 
uvádí Dětské karnevalové divadlo 
Ježek.

Od 14.00 hodin - sál Dělnického 
domu v JI, Žižkova ul.

Předprodej vstupenek od 9. 1. v 
DDM JI, Brněnská 29, PO-PÁ 8.00-
18.00 hod.

12. 1. v 15.00
DĚTSKÝ KA RNEVAL
Karneval na téma Pohádka o Bu-

dulínkovi. Vstupné dítě/70 Kč, do-
spělý/zdarma. V Divadle otevřených 
dveří DIOD.

19. 1. v 19.30
PLES RODIN
K tanci a poslechu zahraje skupina 

Apriori, Vstupné: 150 Kč. V restau-
raci Zezulkárna.

Chlumova 3

30. 1. v 19.00
František Ferdinand Šamberk: 
BLÁZINEC V PRVNÍM 
POSCHODÍ
Veselohra na způsob vídeňské 

frašky je jednou z nejúspěšnějších 
bláznivých komedií proslulého čes-
kého dramatika a herce druhé polo-
viny 19. století Františka Ferdinanda 
Šamberka. Je plná zápletek, překva-
pivých zvratů a komických situací. 
Zazní v ní i známé staropražské pís-
ničky a kuplety. Vstupné 300 Kč. Di-
vadelní sál DKO.

16. 1.  v 19.30
KLEŠTĚNEC Z PRA LESA
De Facto Mimo. Vstup 90/70/50 

Kč. Propletenec pěti komedií, který 
se pohybuje na hranici chaosu, při-
čemž ponechává vtip a různé kon-
četiny trčet na všechny strany. Hustá 
směs humoru černého i růžového, 
jemného i kruťáckého, potutelného 
i rozmarného, zejména však parodic-
kého.

18. 1.  v 19.30
ARTE DE LA TLAMPAČ

19. 1.  od 14.00 - 17.00
BLEŠÍ TRH
Udělejte průvan ve Vašich skříních, 

pod postelí, v komorách, půdách a 
garážích... Určitě najdete spoustu 
věcí, které je škoda vyhodit a jiným 
mohou ještě velmi dobře poslou-
žit - knihy, kazety, vybavení, šperky, 
drobný nábytek, nádobí, porcelán... 
Stoly rezervujte na htt p://www.
slunceweb.cz.

19. 1. ve 20.00
FAJT A FAJT A KRA US
Šamanské rytmy - hravé obrazy.
F a j t a f a j t je společný koncertní 

program Pavla Fajta a Antonína Faj-
ta. Bubnové, elektronické a zvukové 
plochy tvoří podklad pro harmonic-
kou a melodickou nadstavbu kláve-
sových nástrojů, basových groovů a 
koncertního piana. Vít Kraus hudeb-
ní kompozice doplňuje o živou vizu-
ální složku. Rytmus a obraz společně 
pulsují ve vizuálních loopech a noří 
se do bubenických kompozic.

Vstup 150/80 Kč.

21. 1. v 19.30
OTEVŘENÁ VEČEŘE 
- není nad společné jídlo!
Večeře, diskuse, kultura.
Uvařte doma svůj oblíbený recept, 

přineste jídlo do DIODu a těšte se 
na lahůdky od ostatních! Pojďme si 
povídat nad dobrým jídlem a vínem 
o tom, co nás v Jihlavě baví a co by 
potřebovalo trochu nakopnout. Má-
te téma? Máte otázky? My se chceme 
bavit o kultuře a tak. Co vy?

23. 1. ve 20.00
JAN SPÁLENÝ a A.S.P.M.

25. 1. v 19.30
ZEPPO
TEJP a DIOD. Vstup 150/80/60 

Kč.
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 lou-
tek a vypravuje příběh „O Elfovi, 
krásné Víle a zlém Čaroději“.

27. 1.  v 16.00
MIKULKOVINY
De Facto Mimo. Vstup 50 Kč. 
Pohádka s písničkami z knížek A. 

Mikulky
Dva pytle plné příběhů a písniček 

z knížek Aloise Mikulky. Sáhněte 
dovnitř a vytáhněte je na světlo. My 
čteme, hrajeme, zpíváme. Vy se dí-
váte a můžete nám klidně pomoct. 
Bláznivé představení, ve kterém je 
pokaždé všechno úplně jinak: jiné 

příběhy, jiné písničky, jiní herci. Pro-
stě: četba, hudba, pantomima, im-
provizace a zpěv!

30. 1.  v 19.30
LÁSKA  A JINÉ 
SUPERSCHOPNOSTI
Pravdivá komedie o lásce.
Nevyspíme se spolu? Pravdivá ko-

medie o lásce pro každého, kdo se ji 
nebojí prožít a nemá strach, že se na 
to přijde. Možná se poznáte, možná 
se budete smát, možná vám nebude 
úplně dobře. Přátelství, láska a scé-
náristika v praxi. A ve dvojím obsa-
zení! Hraje De Facto Mimo. Vstup 
90/70 Kč.
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7. – 9. 1. v 17.30
OUI, ŠÉFE!
Francie/Španělsko 2012, komedie, 

titulky, cca 84 min.
Třicátník Jacky Bonnot je talentova-

ný kuchař a ctitel velkého kuchařské-
ho umění. Sní o úspěchu a o tom, že 
si jednoho dne otevře vlastní restau-
raci.

Hrají: Jean Reno, Michaël YounJuli-
en Boisselier ad.

Režie: Daniel Cohen
Přístupný /kinosál Reform /Vstup-

né 90 Kč

7. 1. ve 20.00
HOLY MOTORS
FR/Něm 2012, drama, titulky, cca 

115 min.
Leos Carax, nevyzpytatelný enfant 

terrible francouzského fi lmu, se po 
třináctileté pauze vrátil triumfálním 
způsobem. Ve fi lmu, který měl podle 
mnohých letos v Cannes získat Zla-
tou palmu, ztvárnil režisérův věrný 
druh Denis Lavant tajuplného pana 
Oscara, beroucího na sebe v průbě-
hu jednoho dne nejrůznější identity. 
Hrají: Denis Lavant, Edith Scob, Eva 
Mendes, Kylie Minoque ad. Scénář a 
režie: Leos Carax

Přístupný od 15 let /kinosál Edison 
/Vstupné 80 Kč

8. – 9. 1. v 19.30
HOLY MOTORS

8. – 9. 1. ve 20.00
LADÍME!
USA 2012, hudební komedie, titul-

ky, cca 112 min.
Komedie plná dobré muziky, jaká tu 

už dlouho nebyla. Příběhem se vinou 
originální předělávky starých i nových 
hitů v podobě, v jaké jste je určitě ješ-
tě neslyšeli. Hrají: Anna Kendrick, 
Britt any Snow, Rebel Wilson ad.

Režie: Jason Moore
Přístupný od 12 let /kinosál Reform 

/Vstupné 110 Kč

10. – 11. 1. v 17.00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ
CESTA  2D
USA/Nový Zéland 2012, dobro-

družné fantasy, 3D český dabing/ 2D 
titulky, cca 164 min.

Sleduje cestu ústřední postavy Bilbo 
Pytlíka, který se ocitne na dobrodruž-
né výpravě, jejímž cílem je znovu si 
nárokovat ztracené trpasličí království 
Erebor, o které hobity připravil drak 
Šmak. Díky čaroději Gandalfu Še-
dému se Bilbo ocitne ve společnosti 
třinácti trpaslíků v čele s legendárním 
bojovníkem Th orinem. Hrají: Ian 
McKellen, Martin Freeman, Richard 
Armitage, James Nesbitt  ad. Režie: 
Peter Jackson

Přístupný /kinosál Reform /Vstup-
né 100 Kč

12. – 13. 1. v 17.00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ 
CESTA  3D

10. – 13. 1. v 19.30
ATLAS MRA KŮ
USA/Německo 2012, fantasy/sci-fi , 

titulky, cca 164 min.
Pozoruhodná fi lmová adaptace ro-

mánu Davida Mitchella vypráví šest 
žánrově odlišných příběhů, které se 

odehrávají v různých časech a na růz-
ných místech od začátku 19. století až 
po postapokalyptickou budoucnost. 
Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, Hugo 
Waving, Hugh Grant ad.

Režie: Andy Wachowski, Lana Wa-
chowski, Tom Tykwer

Přístupný od 12 let /kinosál Edison 
/Vstupné 110 Kč

10. – 13. 1. ve 20.30
BÍDNÍCI
VB 2012, muzikál, titulky, cca 157 

min.
Boj. Sen. Naděje. Láska.
Hrají: Hugh Jackamn, Russell 

Crowe, Anne Hathaway ad. Režie: 
Tom Hooper. Přístupný od 12 let /ki-
nosál Reform /Vstupné 110 Kč

14. – 16. 1. v 17.30
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 Vo-
rel

Přístupný /kinosál Reform /Vstup-
né 80 Kč

14. 1. ve 20.00
ZEMĚ ZAPOMNĚNÍ
FR/Ukrajina/Polsko/Něm 2011, 

drama, titulky, cca 108 min.
Před 25 lety byl život v Černobylu 

nádherný.
Hrají: Olga Kurylenko, Andrzej 

Chyra, Iliy Losifov ad.
Režie: Michale Bogamin
Přístupný od 12 let /kinosál Edison 

/Vstupné 90 Kč

15. – 16. 1. v 19.30
ZEMĚ ZAPOMNĚNÍ

15. – 16. 1. ve 20.00
JACK REACHER: POSLEDNÍ 
VÝSTŘEL
USA 2012, thriller, titulky, cca 130 

min.
Právo má své meze. On nemá žádné.
Hrají: Tom Cruise, Rosamund Pike, 

Robert Duvall ad.
Scénář a režie: Christopher Mc-

Quarrie
Přístupný od 15 let /kinosál Reform 

/Vstupné 110 Kč

17. - 18. 1. v 17.00
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
FR 2013, animovaný, český dabing, 

cca 80 min.
Příběh neobyčejného přátelství me-

zi medvědem a myškou.
V českém znění: Ladislav Županič, 

Anna Nemčoková, Radana Herrman-
nová ad.

Režie: Benjamin Renner, Vincent 
Patar a Stéphane Aubier

Kinosál Edison /Vstupné 100 Kč

19. – 20. 1. v 16.00
O MYŠCE A MEDVĚDOVI

17. 1. ve 20.00
SKYFALL
USA 2012, akční/krimi, titulky, cca 

143 min.
Daniel Craig je zpět jako Agent 007 v 

nové, v pořadí již 23. bondovce. Tento-
krát bude Bondova loajalita vůči M vy-
stavena nelehké zkoušce, když ji začne 
pronásledovat její vlastní minulost.

Hrají: Daniel Craig, Judi Dench, 
Ralph Fiennes ad.

Režie: Sam Mendes 
Přístupný od 12 let /kinosál Edison 

/Vstupné 110 Kč

18. – 20. 1. v 19.30
SKYFALL

17. – 20. 1. v 17.30
FRA NKENWEENIE: 
DOMÁCÍ MAZLÍČEK  2D
USA 2012, animovaný/černobílý, 

titulky, cca 87 min.
Když mladý Victor nečekaně přijde 

o svého milovaného psa Sparkyho, 
povolá na pomoc vědu a svého nej-
lepšího přítele přivede opět k životu – 
jen s několika drobnými změnami.

V originálním znění: Catherine 
O’Hara, Martin Short, Winona Ryder 
ad.

Režie: Tim Burton
Přístupný /kinosál Reform /Vstup-

né 120 Kč - 2D
Vstupné děti do 15 let 100 Kč - 2D

18. – 20. 1. ve 20.00
FRA NKENWEENIE: DOMÁCÍ 
MAZLÍČEK  3D

21. 1. v 17.30
RA UBÍŘ RA LF  3D
USA 2012, širokoúhlý animovaný, 

český dabing, cca 100 min.
Ralf strávil celá desetiletí ve stínu 

populárního Felixe, hlavního hrdiny 
jejich hry, který vždy všechny zachrá-
ní. Ralfa už ale jeho úloha padoucha 
nebaví, vezme osud do svých obřích 
rukou a vydá se na cestu po celé her-
ně napříč několika generacemi video-
her, aby dokázal, že i on se může stát 
hrdinou.

Hrají v českém znění: Roman Štabr-
ňák, Ondřej Lážnovský, Veronika Žil-
ková ad. Režie: Vít Karas

Přístupný /kinosál Reform /Vstup-
né 130 Kč 3D

22. – 23. 1. v 17.30
RA UBÍŘ RA LF  2D

21. 1. ve 20.00
ODPAD MĚSTO SMRT
ČR 2012, drama, cca 70 min.
Příběh prostitutky Romi a „bohaté-

ho Žida“ se odehrává v prostředí roz-
padajícího se města, při jehož sano-
vání se politici nepokrytě dělí o zisky 
se spekulanty a lobbisty, to vše pod 
ochranou policie.

Hrají: Gabriela Míčová, Jiří Černý, 
Martin Finger ad. Režie: Jan Hřebejk

Přístupný od 15 let /kinosál Edison 
/Vstupné 80 Kč

22. – 23. 1. 19.30
ODPAD MĚSTO SMRT

22. – 23. 1. ve 20.00
PIŇA  3D
Německo/Francie/UK 2011, taneč-

ní/hudební, titulky, cca 100 min.
Film je strhující cestou do světa gest 

a emocí, do krajiny duše zobrazené 
tělem. Hrají: Pina Bausch, Regina Ad-
vento, Malou Airaudo ad. Režie: Wim 
Wenders

Přístupný /kinosál Reform /Vstup-
né 100 Kč

24. – 27. 1. v 17.30
SVATBA MEZI CITRÓNY
Dánsko 2012, romantická kome-

die, titulky, cca 112 min.

Po fi lmu „Lepší svět“, oceněném 
Oscarem, přichází režisérka Susanne 
Bier s mimořádnou romantickou ko-
medií, která spňuje všechny defi nice 
tohoto žánru, přestože se nebojí ani 
vážných témat. Hrají: Pierce Bros-
nan, Trine Dyrholm, Paprika Steen 
ad. Scénář a režie: Susanne Bier

Přístupný od 12 let /kinosál Re-
form /Vstupné 80 Kč

24. – 27. 1. v 19.30
LINCOLN
USA/Indie 2012, životopisné dra-

ma, titulky, cca 150 min.
Biografi cké drama o životě šestnác-

tého amerického prezidenta Abraha-
ma Lincolna, který se velkou měrou 
zasloužil o zrušení otroctví a který 
provedl Ameriku nejtemnějším ob-
dobím jejích dějin – občanskou vál-
kou mezi Severem a Jihem.

Hrají: Daniel Day-Lewis, Joseph 
Gordon-Levitt , Tommy Lee Jones 
ad.

Režie: Steven Spielberg
Přístupný od 12 let /kinosál Edi-

son /Vstupné 110 Kč

24. – 25. 1.  ve 20.00
ANNA KA RENINA
VB 2012, romantické drama, titul-

ky, cca 130 min.
Epický milostný příběh.
Hrají: Keira Knightley, Jude Law, 

Aaron Taylor-Johnson ad.
Režie: Joe Wright
Přístupný od 12 let /kinosál Re-

form /Vstupné 100 Kč

26. – 27. 1. ve 20.00
AVATAR  3D
USA 2009, akční sci-fi , titulky, cca 

161 min.
Vítejte v novém světě za hranicí va-

ší fantazie.
Hrají: Sam Worthington, Zoe Sal-

dana, Sigourney Weaver ad.
Scénář a režie: James Cameron
Přístupný /kinosál Reform /Vstup-

né 120 Kč

28. - 30. 1. v 17.30
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Španělsko 2011, rodinný/animo-

vaný, český dabing, cca 90 min.
Je jiný než ostatní. Pozor! Vzácná 

bílá gorilka na útěku!
V českém znění: Matouš Ruml, 

Filip Švarc, Klára Nováková, Mar-
tin Stropnický ad. Režie: Andrés G. 
Schaer

Přístupný /kinosál Reform /Vstup-
né 120 Kč/děti do 15 let 100 Kč

28. 1. ve 20.00
SINISTER
USA 2012, horor, titulky, cca 110 

min.
Elison, autor detektivních románů, 

objeví na půdě svého domu staré fi l-
mové pásy, související se záhadnými 
vraždami, jež se tu kdysi staly. Pátrá-
ním po vrahovi však zkříží cestu celé 
své rodiny s neznámou nadpřiroze-
nou bytostí a uvrhne ji tak do obrov-
ského nebezpečí.

Hrají: Ethan Hawke, Juliet Rylance, 
James Ransone ad.

Scénář a režie: Scott  Derrickson
Přístupný od 15 let /kinosál Edi-

son /Vstupné 90 Kč

29. – 30. 1. v 19.30
SINISTER
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Tolstého 23

Mostecká 10 

4. 1. ve 22.00
Lipstick R‘n‘B PARTY feat. 
DJane KRISTEE / STREJDA Filí
První Lipstick v novém roce s krás-

nou a talentovanou DJkou Kristee ži-
jící v Praze. Kristee se věnuje hraní od 
roku 2007. Její mixy jsou směsí urban 
music a electra. Hrála v klubech a fes-
tivalech po celé České republice a na 
Slovensku (Praha, Brno, Bratislava, 
Plzeň, Hradec Králové, Pardubice...). 
Například Roxy, Radost FX, Chapeau 
Rouge, Fléda, Karlovy Lázně, Th e 
Club (SK) a spousta dalších. Z festi-
valů například Creamfi elds, Hip Hop 
Kemp, Pohoda (SK) a další. Vstup: 
Dámy zdarma/Pánové 80 Kč.

9. 1. v 19.00
Wednesday Relax
Live zahraje čtveřice DJ´s: - Kujda 

(funky house, deep house) / Fidzi / 
Bagetar (trance, dnb set) and special 
guest Lucasone (tech-house). Vstup 
zdarma.

18. 1.
Koncert: 10. LET ŽUFAN

19. 1.
REMAINS OF FORCE, 
BOONKER. DECADENTH

25. 1.
Koncert: MICHAL HUDEČEK 
S KA PELOU PROROCK

26. 1.
„ABSURDNÍ PLES“

29. 12.  ve 20.00
PÍ A JEHO ŽIVOT  2D
USA 2012, dobrodružné drama, 

3D český dabing/ 2D titulky, cca 127 
min.

Epické drama podle knihy Yanna 
Martela.

Hrají: Suraj Sharma, Irrfan, Tobey 
Maguire, Gérard Depardieu ad.

Režie: Ang Lee
Přístupný od 12 let /kinosál Reform 

/Vstupné 100 Kč 2D

30. 1. ve 20.00
PÍ A JEHO ŽIVOT  3D

31. 1. – 3. 2. v 17.30
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH 

KRÁLE
ČR 2013, animovaný fi lm, cca 90 

min.
Nejpopulárnější české postavičky 

poprvé na fi lmovém plátně!
Hlasy namluvili: Ondřej Brzobohatý, 

Tereza Berbarová, Bohdan Tůma ad.
Režie: Michael Žabka
Přístupný /kinosál Reform /Vstup-

né 120 Kč

31. 1. – 1. 2. v 19.30
7 DNÍ HŘÍCHŮ
ČR 2012, historický/romantický, 

cca 105 min.
Tento snímek byl inspirovaný sku-

tečnými událostmi, které se udály v 
sedmi poválečných dnech na Šum-
persku roku 1945.

Hrají: Ondřej Vetchý, Vica Kerekes, 
Anna Šišková ad.

Režie: Jiří Chlumský
Přístupný od 12 let /kinosál Edison 

/Vstupné 80 Kč

2. 2. – 3. 2.  v 19.30
NIC NÁS NEROZDĚLÍ
USA/Španělsko 2012, drama/thril-

ler, titulky, cca 107 min.
Vypráví příběh rodiny, která v roce 

2004 přežila tsunami.
Hrají: Naomi Watt s, Ewan McGre-

gor, Tom Holland ad.
Režie: Juan Antonio Bayona
Přístupný od 12 let / kinosál Edi-

son/Vstupné 110 Kč 

31. 1. – 1. 2. ve 20.00
CARMEN  2D
ČR 2013, muzikál, cca 126 min.
Příběh plný vášně, lásky a zrady.
Hrají: Lucie Bílá, Jiří Korn, Dasha, 

Peter Strenáčik ad.
Režie: F.A.Brabec
Přístupný od 12 let /kinosál Reform 

/Vstupné 120 Kč 2D
Vstupné děti do 15 let 100 Kč 2D 

2. 2. – 3. 2.  ve 20.00
CARMEN  3D

BIJÁSEK 
– KINO DUKLA DĚTEM 

Sleva pro děti do 15 let 20% z
 ceny vstupného.

1.5. – 6. 1. v 16.00
SAMMYHO DOBRODRUŽ-

STVÍ 2  2D
Belgie 2012, rodinný/animovaný, 

český dabing, cca 93 min.
Sammy a Ray, dva nerozluční želví 

přátelé, si užívají života u korálové-
ho útesu. Jednoho dne je však uloví 
pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí 
ohromného akvária v Dubaji. Želvy 

se ovšem jen tak nevzdávají a za po-
moci svých mláďátek Rickyho a Elly 
jsou rozhodnutí dokázat nemožné a 
dostat se zpět na svobodu. V českém 
znění: Petr Oliva, Vladimír Brabec, 
Ota Jirák ad. Režie: Ben Stassen

Kinosál Reform /Vstupné 90 Kč

12. – 13. 1. v 16.00
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM  2D
ČR 2012, animovaný, cca 82 min.
Největší pohádkové dobrodružství 

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

mánek, Michal Dlouhý ad.
Režie: Jan Tománek
Kinosál Edison /Vstupné 80 Kč

19. – 20. 1. v 16.00
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
FR 2013, animovaný, český dabing, 

cca 80 min.
Příběh neobyčejného přátelství me-

zi medvědem a myškou.
V českém znění: Ladislav Županič, 

Anna Nemčoková, Radana Herrman-
nová ad. Režie: Benjamin Renner, 
Vincent Patar a Stéphane Aubier. Ki-
nosál Edison /Vstupné 100 Kč

26. – 27. 1. v 15.30
KRTKOVA POHÁDKOVÁ 
DOBRODRUŽSTVÍ
Pásmo nejkrásnějších kreslených 

pohádek pro nejmenší diváky.
Kinosál Reform /Vstupné 30 Kč

2. 2. – 3. 2.  v 15.30
REBELKA   2D
USA 2012, animovaný/dobrodruž-

ný/rodinný, český dabing, cca 100 
min.

Ve Skotsku se vyprávějí legendy o 
hrdinských činech. Legenda o odváž-
né princezně Meridě, která se vzepře-
la tradici a vzala svůj osud do vlast-
ních rukou. Musela zlomit děsivou 
kletbu a zachránit zem.

V českém znění: Barbora Šedivá, 
Simona Postlerová, Karel Heřmánek, 
Ljuba Skořepová ad.

Režie: Mark Andrews, Brenda 
Chapman

Kinosál Edison / Vstupné 80 Kč

BIO RÁJ – KINO DUKLA P
ROMÍTÁ SENIORŮM 

– kinosál Edison
Vstupné na všechny projekce: 

pro seniory 50 Kč 
(na vyžádání doložit platným 

průkazem totožnosti),
ostatní návštěvníci dle vstupného

2. 1. v 10.00
VE STÍNU
ČR/SR/Polsko 2012, detektivka, 

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

Soňa Norisová, Jiří Štěpnička ad.
Režie: David Ondříček
Přístupný /kinosál Edison /Vstup-

né 80 Kč                              

9. 1. v 10.00
OUI, ŠÉFE!
Francie/Španělsko 2012, komedie, 

titulky, cca 84 min.
Třicátník Jacky Bonnot je talentova-

ný kuchař a ctitel velkého kuchařské-
ho umění. Sní o úspěchu a o tom, že 
si jednoho dne otevře vlastní restau-
raci.

Hrají: Jean Reno, Michaël YounJuli-
en Boisselier ad.

Režie: Daniel Cohen
Přístupný /kinosál Edison /Vstup-

né 90 Kč

16. 1. v 10.00
ZEMĚ ZAPOMNĚNÍ
FR/Ukrajina/Polsko/Něm 2011, 

drama, titulky, cca 108 min.
Před 25 lety byl život v Černobylu 

nádherný.
Hrají: Olga Kurylenko, Andrzej 

Chyra, Iliy Losifov ad.
Režie: Michale Bogamin
Přístupný od 12 let /kinosál Edison 

/Vstupné 90 Kč

23. 1. v 10.00
SVATBA MEZI CITRÓNY
Dánsko 2012, romantická komedie, 

titulky, cca 112 min.
Po fi lmu „Lepší svět“, oceněném 

Oscarem, přichází režisérka Susanne 
Bier s mimořádnou romantickou ko-
medií, která spňuje všechny defi nice 
tohoto žánru, přestože se nebojí ani 
vážných témat.

Hrají: Pierce Brosnan, Trine Dyr-
holm, Paprika Steen ad.

Scénář a režie: Susanne Bier
Přístupný od 12 let /kinosál Edison 

/Vstupné 80 Kč

30. 1. v 10.00
KUŘE NA ŠVESTKÁCH
FR/Něm/Belgie 2011, drama, titul-

ky, cca 93 min.
Hlavním hrdinou romantického 

příběhu o osudové lásce je Nasser Ali 
Khan, nejslavnější houslový virtuóz 
své doby.

Hrají: Mathieu Amalric, Isabella 
Rosellini, Chiara Mastroiani ad.

Scénář a režie: Marjane Satrapi, Vin-
cente Paronnaud

Přístupný /kinosál Edison/Vstupné 
80 Kč

FILMOVÝ KLUB KINA DUKLA / 
VSTUPNÉ PRO ČLENY FK 40 KČ 
Cena vstupného pro členy FK: 50 

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

čátky představení v 19.30.

7. 1. v 19.30
AŽ VYJDE MĚSÍC
USA 2012, komedie/drama/ro-

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

může být zábavnější, než si myslíte…
Hrají: Bruce Willis, Edward Norton, 

Tilda Swinton, Bill Murray ad.
Režie: Wes Anderson
Přístupný od 12 let /kinosál Reform 

/Vstupné

14. 1. v 19.30
CESTA DOMŮ
Čína 1999, romantické drama, titul-

ky, cca 89 min.
V okouzlujícím příběhu o lásce a 

ztrátě jsou ve hře dvě srdce. Učitel, 
jenž chce předat své znalosti další ge-
neraci, a dívka z venkova, která touží 
sdílet svou duši s mužem, jehož milu-
je.

Hrají: Zhang Ziyi, Sun Honglei, 
Zheng Hao ad.

Režie: Zhang Yimou
Přístupný /kinosál Reform /Vstup-

né

17. 1. v 19.30
LÁSKA  V HROBĚ
ČR 2012, dokument, cca 79 min.
Na počátku druhého tisíciletí na-

šla skupina bezdomovců útočiště na 
německém evangelickém hřbitově v 
Praze-Strašnicích. Jsou mezi nimi i 
věční snoubenci: Jana v Kristových 
letech a padesátiletý Jan. Když se za-
řizují v neogotické hrobce, vtrhne na 
hřbitov policie…

Námět, scénář a režie: David Von-
dráček. Kinosál Reform

21. 1. v 19.30
TRA INSPOTT ING
VB 1996, drama/krimi, titulky, cca 

94 min.
Kultovní příběh, ve vyprávění hlav-

ního „hrdiny“, asociálního mladíka 
Rentona, se odkrývá bizarní svět re-
volty proti současné konzumní spo-
lečnosti. Hrají: Ewan McGregor, 
Ewen Bremner, Johnny Lee Miller ad.

Režie: Danny Boyle
Přístupný od 15 let /kinosál Reform 

/Vstupné

28. 1. v 19.30
CASABLANCA
USA 1943, černobílý, romantické 

drama, titulky, cca 102 min.
Mnohokrát vyhlášený za nejlep-

ší fi lm všech dob. V anketách o zlatý 
fond

světové kinematografi e se pravidel-
ně vyskytuje na předních místech.

Hrají: Humphrey Bogart, Ingrid 
Bergman, Paul Henreid ad.

Režie: Michael Curtiz
Přístupný od 12 let. Kinosál Re-

form.
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Tolstého 23

Basketbal

Hokej

Turistika

Judo

Změna programu vyhrazena!

1. 1. v 10.00
HLEDÁME 
SKORCE VODNÍHO
Tradiční ornitologická vycházka. 

Sraz v 10 hodin na mostě ve Starých 
Horách u restaurace Venuše. Dale-
kohledy s sebou. Povede: Mgr. Bára 
Kolmanová, tel. 606 885 091. 

1. 1. 2013
NOVOROČNÍ VÝSTUP 
NA ŠACBERK - RUDNÝ
Novoroční čtyřlístek - s možností 

přispět na vybudování stezky pro vo-
zíčkáře. Pořadatel: KČT Tesla Jihlava

Trasy: min. 5 km- pěší, cyklo, lyže. 
Start: z libovolného místa, cíl: Šac-
berk - Rudný, torzo rozhledny 14.30 
- 15.00 hod.

Kontakt: Ing. Míla Bradová, Na 
Kopci 22, 586 01 Jihlava, tel. 736 
754 080

23. 1. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA 
- BK Mladá Boleslav
Hraje se na Horáckém zimním sta-

dionu v Jihlavě v 17:30 hod.
Pořadatel: HC Dukla Jihlava - 1. li-

ga ČR, www.hcdukla.cz

19. 1. v 10.30
NOVOROČNÍ TURNAJ 
V JUDU 
V tělocvičně Sokola Jihlava Tyršo-

va 12. Zahájení v 10.30 hodin. 
Pořádá judo team Sokola Jihlava 

5. 1. v 17.00
BC VYSOČINA 
- Jiskra Humpolec
Pořadatel: Basketbalový klub Jihla-

va: 2. liga, muži A
Sportovní hala nad bazénem na ul. 

E. Rošického v Jihlavě.

6. 1. v 10.00
BC VYSOČINA - TJ Žďár n.S.
Pořadatel: Basketbalový klub Jihla-

va:2.liga, muži A
Sportovní hala nad bazénem na ul. 

E. Rošického v Jihlavě.

30. 1. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA 
- Medvědi Beroun 1933
Hraje se na Horáckém zimním sta-

dionu v Jihlavě v 17:30 hod.
Pořadatel: HC Dukla Jihlava - 1. li-

ga ČR, www.hcdukla.cz

5. 1. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA 
- HC Benátky nad Jizerou
Hraje se na Horáckém zimním sta-

dionu v Jihlavě v 17:30 hod.
Pořadatel: HC Dukla Jihlava - 1. li-

ga ČR, www.hcdukla.cz

16. 1. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA
- HC Slovan Ústečtí Lvi
Hraje se na Horáckém zimním sta-

dionu v Jihlavě v 17:30 hod.
Pořadatel: HC Dukla Jihlava - 1. li-

ga ČR, www.hcdukla.cz

26. 1. v 15.00
DĚTSKÉ ŠIBŘINKY  
V tělocvičně Sokola Jihlava, Tyršo-

va 12. Rej masek, soutěže, tanec, ce-
ny. Vstupné dobrovolné. 

1. 2. ve 20.00
PLES JEŽKA 
V Hotelu Gustav Mahler. Hrát bu-

dou Dum Doobie Doobie Band, 
Embolly, Mercedes a DJ Honza.Jako 
každoročně bude připravena bohatá 
tombola, každý los je výherní. Vstu-
penky: Pivovar Jihlava, Vrchlické-
ho 2, za cenu 250,-Kč s místenkou a 
200,-Kč bez místenky. 

8. 1. v 18.00
PRA VIDELNÁ SETKÁNÍ 
RA DNIČNÍHO PIVNÍHO 
KLUBU
Účastnit se může každý, kdo je star-

ší 18 let. Vstupenkou na tato setkání 
bude vždycky lahev netradičního pi-
va o velikosti 0,5 - 1,0 l na osobu. Na 
klubové setkání je potřeba přihlásit 
se dopředu. www.radnicni-jihlava.cz 

10. 1. 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
VYSOKÉ ŠKOLY 
POLYTECHNICKÉ
Den otevřených dveří je určen pře-

devším zájemcům o studium na Vy-
soké škole polytechnické Jihlava, 
kteří se mohou osobně seznámit s 
prostředím vysoké školy, prohléd-
nout si výukové prostory i zázemí, 
anebo využít prezentací studijních 
oborů k zodpovězení svých otázek. 

15. 1. v 18.00
OZVĚNY EKOFILMU 
- ŽIVÁ AMAZONIE
Je těžké nepropadat skepsi při po-

hledu na zdrcující záběry ničení dešt-
ného pralesa. Ale při natáčení úžas-
né přírody tohoto regionu byl fi lmař 
Christian Baumeister také svědkem 
měnícího se přístupu: rostoucí víry, 
že deštný prales je hodnotnější jako 
živý ekosystém než jen jako dřevo a 
minerály. Zjišťuje, že rostoucí respekt 
k přírodním divům Amazonie se mů-
že stát nadějí pro budoucnost. Promí-
tání se uskuteční ve vzdělávacím cent-
ru PodpoVRCH, vstup ZDARMA. 

ZOO Jihlava

26. 1. v 19.30
CHARITATIVNÍ PLES SVOŠ 
SOC
Hotel GM

3. 1.  v 17.00
PŘÍRODA RUMUNSKÉHO 
BANÁTU
Putování pestrou a zajímavou čás-

tí Rumunska při dunajské hranici 
se Srbskem- tzv. Banátem - plné vů-
ní, květů, motýlů a stromů. Setkání s 
obyvateli českých vesnic a historic-
ké i přírodní krásy v okolí banátské-
ho regionu s cestovatelem Milanem 
Macháčkem. V centru PodpoVRCH, 
vstupné 40 Kč (každý účastník obdr-
ží drobný dárek!) 

Zoo Jihlava 

8. 1. v 17.00
PERUÁNSKÁ 
DOBRODRUŽSTVÍ - část druhá
Klára a Pavel Bezděčkovi přiblíží po-

sluchačům své zážitky ze své druhé
výpravy do Peru, věnované zejména 

Amazonii a pobřeží Tichého oceánu.
Vyprávění bude doplněno stovkami 

fotografi í a krátkými videozáznamy.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo ná-

městí 55 

9. 1. v 17.00
Kapitoly z dějin výtvarného 
umění: TOULOSSE - LAUTREC 
A MALÍŘI MONTMARTU
Centrum multikulturního vzdělává-

ní o.s., Masarykovo nám. 34

16. 1. v 18.00
CESTOVATELSKÉ 
PROMÍTÁNÍ - GALAPÁGY
Cestovatelské promítání se koná v 

posluchárně P3. Vstup je zdarma.

16. 1. v 17.00
Kapitoly z dějin výtvarného 
umění: KULTOVNÍ MÍSTA 
ČECH A MORA VY - POUTNÍ 
MÍSTA MORA VY
Centrum multikulturního vzdělává-

ní o.s., Masarykovo nám. 34

26. 1. ve 14.00
PaedDr. ZDEŇKA  
MARTÍNKA : SOCIÁLNÍ 
POTŘEBY DĚTÍ A MLÁDEŽE
Přednáška v sále Centra multikul-

turního vzdělávání, Masarykovo nám. 
34 v Jihlavě (dům s lékárnou) ve dru-
hém poschodí, a je určena pro rodiče, 
výchovné a pedagogické pracovníky, 
pracovníky v pomáhajících profesích a 
celou širokou veřejnost. Cena přednáš-
ky: 60 Kč v předprodeji, 80 Kč na mís-
tě, PO,ÚT 8-15  ST 8-19, ČT 8-17 

Centrum multikulturního vzdělává-
ní o.s., Masarykovo nám. 34

30. 1. v 17.00
Kapitoly z dějin výtvarného 
umění: KULTOVNÍ MÍSTA 
ČECH A MORA VY - MOROVÉ 
A MARIÁNSKÉ SLOUPY DOBY 
BAROKA 
Centrum multikulturního vzdělává-

ní o.s., Masarykovo nám. 34

1. 1. v 18.00
NOVOROČNÍ KONCERT
Koncert pod záštitou senátora Par-

lamentu ČR Miloše Vystrčila v koste-
le Povýšení sv. Kříže od 18 hodin.

Účinkují: Český fi lharmonický sbor 
se sólisty: Hana Škarková - soprán, 
Marie Vrbová - alt, Pavel Valenta - te-
nor, Pavel Drápal - baryton za dopro-
vodu českých komorních sólistů v če-
le s Ivanem Matyášem, řídí Petr Fiala. 

7. 1. v 17.00
VÁNOČNÍ MELODIE 
S MARTINEM
Kostel sv. Ignáce, 
Pozvání přijal vzácný host, pěvec 

rakousko-italského původu Martino 
Hammerle Bortolott i, který vystoupí 
s vánočním programem v Jihlavě již 

podruhé. Spoluúčinkovat bude  JSPS 
Melodie pod vedením sbormistra 
Pavla Saláka, doprovází malý instru-
mentální soubor, na klavír Veronika 
Landecki. 

Program tvoří české i světové vánoč-
ní melodie. 

Nad koncertem převzal záštitu 
hejtman Kraje Vysočina MUDr. Ji-
ří Běhounek a primátor statutárního 
města Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal.

Vstupné 150 /100 Kč. Předprodej  
120/ 70Kč - Trifoil, Husova 10, Jihlava

4. 1.
PRVNÍ MEJDÁNEK ROKU 2013
Oslava první party v roce 2013. 

Vstup 50 Kč.

5. 1.
NOSTALGIE R. 2000 - 12 VOL. 1
Ty nejlepší hity od 2000 do 2012. 

Vstup 50 Kč.

11. 1.
Johny Machatt e a Phoenix Tour 

2013
Koncert Machetee a Pheonixe. Au-

togramiáda, focení. Vstup 100 Kč.

12. 1.
PILLOW BATLLE vol.1
První polštářová bitva. Vstup 50 Kč.

18. 1.
PEPÍNO PÁRTY
DJ Pešina, Vstup 50 Kč.

19. 1.
KOBLÍŽCI Live
Koncert objevu roku 2013. Vstup 

100 Kč. Autogramiáda, focení, mož-
nost zakoupit CD.

25. 1.
RA EGO Live show
Koncert českého rapera. Autogra-

miáda, focení. Vstup 100 Kč.

26. 1.
TOO.SEXY
DJ PEŠINA, DJKA  JEANISS, DJ-

KA  MARTYNA NYSK. Vstup 50 Kč.

Křižíkova 17

12. 1. ve 21.00
Reggae Vibez feat. DR. KA RY 
COCOMAN aneb Sklizeň 
v Soulu!
Ratatata-ta, všichni příznivci po-

zitivních reggae vibrací pozor! Už v 
lednu na další party Reggae Vibez 
přivítáme nejaktivnější postavy čes-
ké reggae scény. Do Soul music clubu 
dorazí mladý gentleman mistr Coco-
man, zpěvák a producent desky Skli-
zeň 2012 a 2011, za které získal oce-
nění Anděl v kategorii reggae a ska. 
Společně s ním nás navštíví jeden z 
nejstarších českých mc‘s, „starej pra-
sák“ Dr. Kary, se svým hlasem jako 
zvon. O support se postarají DJ´s W 
23 / Strawberry // Benjahnek / NO 
AKA  /. Vstup 100 Kč.
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