listopad

SVÁTEK příznivců dokumentárních filmů je v plném proudu. 19. MFDF Ji.hlava odstartoval světovou premiérou portrétu českého fotografa Josefa Koudelky (na snímku), který natočil izraelský režisér a fotograf Gilad Baram.
Fotokoláž: Lubomír Maštera a archiv MFDF

Jednání městského zastupitelstva
v jednací síni magistrátu
v úterý 3. listopadu od 13 hodin.
Přenos je přenášen
on-line na webu města.
Přátelský zápas v sálové kopané
mezi týmem populárních osobností
ČS LEV a týmem Jihlavy
v neděli 8. listopadu v 10 hodin
v hale SK Jihlava v Okružní ulici
Ke sledování zápase je zvána
široká veřejnost. Vstup volný
Svatý Martin na bílém koni
vyjede ve středu 11. listopadu
v 17 hodin od brány Matky Boží.
Doprovodný program
od 15 hodin.
Rozsvícení vánočního stromu
na Masarykově náměstí
v neděli 29. listopadu
16.45 slavnostní rozsvícení
vánoční výzdoby.
Vánoce na radnici
vánoční koncert PS Campanula
pondělí 30. listopadu
od 18 hodin
v gotickém sálu magistrátu.

Zastaví zbytečné referendum?
Jihlavští zastupitelé se na mimořádné schůzi napodruhé shodli na
podání ústavní stížnosti. Ta by mohla zastavit konání referenda o výstavbě spalovny odpadů, kterou nikdo
nechystá, a k otázkám odpadového
hospodářství, jež město dávno plní.
Referendum, které v soudem schválené podobě odmítají už i někteří jeho
iniciátoři, se z rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu má konat příští podzim zároveň s krajskými volbami.
Hlavním motivem pro podání ústavní stížnosti je názor, že soudci upřeli
zastupitelům města ústavou chráněnou pravomoc na samosprávné rozhodování.
„Podle zákona soud může o konání referenda rozhodovat až tehdy, kdy k věci
přijme usnesení zastupitelstvo. To se ale v
Jihlavě nestalo,“ vysvětlil primátor města Rudolf Chloupek (ČSSD), který
upozornil i na řadu dalších nesrovnalostí v konání soudů.
Zastupitelé vůbec neměli možnost o
referendu hlasovat mimo jiné proto, že
přípravný výbor nebyl schopen předložit bezvadný návrh referenda, což je
další zákonná podmínka pro konání
referenda, kterou soudy přehlíží.
Tématem referenda i ústavní stížnosti se zastupitelé zabývají už několik
měsíců, na předchozí jednání dostali k
prostudování asi 170 stran dokumentů, pro mimořádné jednání je úřad zredukoval na sedm stran.

„Zjišťoval jsem, jestli byla porušena
ústava a ústavní práva občanů. Shledal
jsem, že nikoliv. Podle mě to ústavnímu
soudu nenáleží,“ uvedl zastupitel za
KSČM Pavel Šlechtický. Proti se vyjádřil i další zástupce opozice Rostislav
Habán z hnutí ANO: „Respektujme
již verdikt Nejvyššího správního soudu,“
uvedl.
„Soud rozhodl za nás. Byl bych velice
rád, abychom se bránili, protože kdy se
to může stát podruhé? Kdy se to může
stát jinému městu? Je zde zastupitelská
demokracie, nechť tedy mají zastupitelé
právo ji využívat,“ apeloval na kolegy
primátor Rudolf Chloupek. „Chceme po soudní moci tohoto státu prověřit
situaci, která nastala. Nikdo nechce blokovat referendum,“ vyslovil se zastupitel
za ČSSD František Zelníček.
Do široké diskuse se zapojili i představitelé přípravného výboru referenda, podle nich jsou otázky referenda
i nadále smysluplné a referendum by
mělo proběhnout. „V plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina je i nadále velká spalovna,“ uvedl mimo jiné
Matěj Man. Pro média pak označil výsledek opakovaného hlasování jihlavských zastupitelů o ústavní stížnosti za
frašku.
Po asi hodinové výměně názorů se
přistoupilo k hlasování, ve kterém bylo
potřebných 19 hlasů pro podání ústavní stížnosti. Součástí stížnosti bude i
požadavek na přiznání tzv. odkladné-

ho účinku, který by konání referenda
pozastavil do doby rozhodnutí soudu.
Pokud ústavní soudci shledají dosavadní postupy soudu za bezvadné, referendum v Jihlavě příští rok proběhne.
K tomu, aby byl výsledek referenda platný, musí přijít minimálně 35
procent voličů. Přípravný výbor věří,
že se potřebný počet hlasů najde, při
posledních krajských volbách v roce
2012 byla v Jihlavě účast 38,81 % právoplatných voličů.
Jihlava od počátku uvádí, že není
proti konání referenda, ale považuje
jej v tuto dobu za nevhodné z mnoha
důvodů. Česká republika nemá dosud
budoucnost nakládání s odpady vyřešenou legislativně, tudíž je takřka nemožné hledat dlouhodobě ekologicky
a ekonomicky nevhodnější řešení. „V
době případného referenda už Jihlava
bude muset mít téměř hotový svůj plán
odpadového hospodaření,“ podotkla
také vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková.
Podle radnice by veřejnost měla rozhodovat o nakládání s odpady až tehdy, kdy bude možné jí předložit srozumitelně popsané možnosti, nikoliv
si nyní jedním rozhodnutím potenciálně zavřít dveře pro řešení, které se v
budoucnu ukáže jako nejvhodnější.
Referendum by podle odhadů přišlo
asi na 1,5 milionu korun, které by se,
na rozdíl od voleb, hradily z rozpočtu
města.
-tz-
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Zemřel historik a archivář,
čestný občan města Jihlavy
František Hoffmann
Dne 1. 10. 2015 zemřel historik
a archivář PhDr. František Hoffmann, který byl od r. 2000 čestným občanem města Jihlavy. Vedení města vyjadřuje pozůstalým
upřímnou soustrast, zástupci radnice se zúčastnili posledního rozloučení.

Na zimu v novém kabátě

HOFFMANN
František,
PhDr., CSc.

HOFFMANN, František, PhDr., CSc.
*23. únor 1920 Litomyšl - †1. října 2015 Praha
Archivář a historik – medievista
František Hoffmann v Jihlavě vybudoval na moderních základech
jeden z největších archivů na Moravě. Zároveň si vytyčil velkorysý
publikační a ediční plán vydávání
významných středověkých pramenů z historie Jihlavy. Výsledky své
badatelské činnosti publikoval v
desítkách odborných prací.
Po nuceném odchodu z Jihlavy
publikoval zejména v oboru kodikologie, řada prací k jihlavským
dějinám byla vydána až po r. 1990.
Dnes je považován za zakladatele
novodobé jihlavské historiografie
a zároveň se řadí mezi přední české
medievisty a kodikology.
Čestné občanství obdržel 23.
února 2000 za celoživotní příkladnou práci v oblasti historie pro Jihlavu i jeho pevné postoje v době
totality.
Další vyznamenání a pocty:
1958 státní vyznamenání Za vynikající práci
1993 Zlatá oborová plaketa Františka Palackého „za zásluhy ve společenských vědách – historie, kodi-

kologie, archivnictví“
2000 Čestný člen České archivní
společnosti
2005 Pamětní medaile Jana Patočky
2006 Cena Učené společnosti ČR „za celoživotní dílo v oboru
archivnictví a poznání českých dějin“.
2006 medaile „Za zásluhy o české archivnictví“
2011 Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina - Skleněná medaile
U příležitosti jeho 90. narozenin vydalo město Jihlava společně
s Moravským zemským archivem
v Brně výbor studií a článků z jeho tvorby pod názvem František
Hoffmann: Iglaviensia
František Hoffmann v prosinci
1950 nastoupil v Jihlavě jako pracovník Městského a okresního archivu, 1968 - 1970 byl ředitelem
Muzea Vysočiny, po nuceném odchodu z Jihlavy začal pracovat v r.
1971 v kodikologickém oddělení
Ústředního archivu ČSAV v Praze.
-tz-

Miss Princess of the World
na jihlavském magistrátu
Jihlavská historická radnice byla
jednou ze zastávek krasavic, které na
Vysočinu přijely podpořit charitativní projekt Šťastná hvězda. Účastnice světové soutěže Miss Princess
of The World přivítal v gotické síni
primátor města Rudolf Chloupek
a náměstek primátora Milan Kolář.
Dívky si prohlédly nejzajímavější
místa starobylé radnice, ale měly i
chvilku na oddych a občerstvení.

Účastnice soutěže Miss Princess
mohli vidět návštěvníci Charitativního galavečera pro Nadační fond
Šťastná hvězda. Odehrál se v Kulturním domě v Jihlavě za účasti hvězd
jako Petr Bende, Bohuš Matuš, Petr
Kolář a další. Večerem provázel Jan
Čenský. Výtěžek z akce bude použit pro děti na rehabilitační pobyty a
pomůcky, které nehradí pojišťovny.
-tz-

HISTORICKÝ dům na Masarykově náměstí bude po rekonstrukci připomínat
minulá století.
Foto: archiv MMJ
Od května probíhá rekonstrukce fasády domu na Masarykově
náměstí 47.
Objekt v majetku města je zapsaný v seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Nejen obyvatelé Jihlavy jsou zvyklí
sem už mnoho let chodit do jednoho z jihlavských knihkupectví.
Z budovy se během rekonstrukce
odstraňovaly části starých nesoudržných omítek a nahrazují se novými omítkami, které se pak na celém objektu barevně sjednotí podle
dochovaných historických odstínů.
„Dodavatel zajišťoval výměnu a
úpravu kamenného soklu, repasoval a
vyměnil okna, dřevěné výklady a venkovní dveře, došlo na opravy střešních
svodů vč. osazení lapačů naplavenin,
klempířské práce na parapetech a
římsách, zrestaurovány budou veškeré kamenné prvky fasády,“ uvedl náměstek primátora pro oblast správy
realit Jaroslav Vymazal. Úpravy na
budově probíhají zároveň s rekonstrukcí trafostanice nízkého napětí
v objektu, kterou zajišťuje energetická distribuční společnost.
Při odkrývání poškozených omítek byla nalezena torza historických maleb fasády. „Vzhledem k jejich porušení nebude provedena jejich

obnova ale pouze zdokumentování
a konzervace,“ řekl k nálezům Ondřej Stránský z odboru správy realit. Nad prací na historickém domě
probíhají kontroly za účasti zástupců státní památkové péče a Národního památkového ústavu. Jednou
z podmínek je i zachování původních nerovností, tedy nejedná se o
nekvalitní opravu, ale dodržení původnosti.
Dům vznikl ve 14. století propojením dvou původně samostatných
objektů, V 16. století byla provedena sjednocující renesanční přestavba, klasicistní úpravy domu proběhly v první polovině 19. století.
„V letech 1989 až 1992 proběhla
celková rekonstrukce domu se snahou
o rehabilitaci renesančního vzhledu.
Objekt obsahuje historicky cenné klenuté prostory, stropní konstrukce, kamenné prvky jako ostění a portály,“
dodal Ondřej Stránský.
Na základě výběrového řízení na
opravu fasády je zhotovitelem akce
brněnská firma PRIVILEG spol. s
r.o. za cenu 2,4 milionu korun bez
DPH. Na akci získala Jihlava dotaci ve výši 350 tisíc korun z rozpočtu Kraje Vysočina. Práce budou dokončeny v polovině listopadu.
-tz, lm-

Charitativní sbírka

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci září 2015

Víkendová akce Víkendový vagón
proběhne na nádraží Jihlava město úplně vzadu směrem k Feroně dne
21. listopadu od 9 do 17 hodin.
Do tohoto vagónu mají lidé možnost dopravit :
• dámské, pánské, dětské oděvy
• bytový textil
• hračky
• ložní prádlo
• ručníky
• kabelky, pásky
• knihy
• drobnou elektroniku
• drobné spotřebiče
• a ostatní věci do domácnosti.
VÍTĚZKY finálového večera Miss Princess of the World přivítal na radnici primátor Jihlavy Rudolf Chloupek (vlevo) a náměstek Milan Kolář. Foto: archiv MMJ

Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:
Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:
Sňatků:
Přestěhováno v místě:

-lm-

68
41
109
71
29
100
9
0
23
143

Město Jihlava má k 30. 9. 2015
přihlášeno k trvalému pobytu
50.665 obyvatel.
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Nová městská zastupitelka

Ing. Alena
Daňková

Novou členkou jihlavského zastupitelstva se stala Ing. Alena Daňková
z Komunistické strany Čech a Moravy. Slib složila na mimořádné schůzi zastupitelstva, které proběhlo 22.
října. Alena Daňková nahradila zesnulého Ladislava Zadražila. Shoda
jmen se zastupitelem stejné politické
strany Pavlem Daňkem je náhodná.
-tz-
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Jihlavská skládka v Henčově
postačuje do roku 2020

Ve Švýcarsku nemají žádné
skládky odpadů
SKLÁDKA komunálního odpadu v Henčově je zatím kapacitně dimenzována do
roku 2020.
Foto: archiv MMJ

ÚČASTNÍCI poznávací cesty si prohlédli zařízení pro energetické využití odpadu a překladiště odpadů. Ve Švýcarsku se neskládkuje, veškerý odpad se využívá.
Foto: archiv MMJ
Sdružení obcí Vysočiny (SOV) se zahraničím a získání inspirace pro
uspořádalo v půli října poznávací ces- další rozvoj odpadového systému na
tu do Německa a Švýcarska. Delegace Vysočině. Právě v navštívených zemích
pod vedením předsedy sdružení pri- je nakládání s odpady řešeno s co nejmátora města Jihlavy Rudolfa Chloup- větším důrazem na ochranu životního
ka a radního Kraje Vysočina Zdeňka prostředí.
Chláda byla složena ze starostů obcí a
Během cesty získali účastníci mnoho
z odborníků na problematiku nakládá- poznatků, které budou následně analyní s odpady.
zovány, a budou se zkoumat možnosti
Během třídenní cesty se účastníci po- uplatnění na Vysočině. V obou zemích
drobně seznámili se způsoby nakládá- je největší důraz při činnostech spojení s odpady v Německu a ve Švýcarsku. ných s nakládáním s odpady kladen
Nejdůležitějším cílem bylo porovnání na ochranu životního prostředí a na
postupů obvyklých v České republice finanční efektivitu celého systému. -tz-

Jihlava má zabezpečeno skladování
odpadu do roku 2020. Další případné rozšíření skládky v Henčově bude
závislé na tom, jak se bude komunální odpad v budoucnu využívat a
likvidovat.
„Služby města Jihlavy (SMJ) rozšířily skládku o osmou etapu, která
byla dokončena a zkolaudována 18.
září 2014. Nově rozšířené prostory
se nacházejí na izolované ploše o velikosti 7.247 m2 a kapacita pole osm je

135.000 m3,“ řekl mluvčí SMJ Martin Málek.
Tímto se kapacita skládky rozšířila
zhruba o dalších 120.000 tun. Náklady na výstavbu skládky dosáhly
výše sedmi milionů korun. V současné době se pohybuje návoz na skládku komunálního odpadu v Henčově
podle slov mluvčího Málka kolem
30 tisíc tun odpadu ročně. Životnost
skládky po výstavbě pole osm se
předpokládá do roku 2020.
-lm-

PUPík ,,bodoval”ve sněmovně

V Jarní přibyla parkovací místa
Jihlava pokračuje v revitalizaci sídlišť, nyní dokončila úpravy v Jarní
ulici. Radnice našla prostor pro vybudování 27 nových parkovacích míst,
nechala kompletně opravit chodníky
a vyměnit zastaralé veřejné osvětlení.
„Pro nejmenší obyvatele zde vzniklo nové dětské hřiště, které před nevítanými návštěvami psů a vandalů chrání
oplocení. S vytříděným odpadem mohu
obyvatelé chodit do nového kontejnerového stání,“ představil dokončenou
akci náměstek primátora pro oblast
rozvoje města Vratislav Výborný.
Celkové náklady na úpravy, včetně
přípravy projektu a dalších položek,

Víte, že…

… vyhozené baterie či akumulátory
je možné použít v kosmetice? Ano, a
to třeba k výrobě krémů proti akné,
jejichž součástí je zinek. Využít se dají
znovu k výrobě nových baterií nebo
popelnic a dalších věcí.
Z vyhozených, resp. ze správně odevzdaných energetických článků, lze
opětovně využít kolem 75 % použitých materiálů! Lze tak dosáhnout
výrazných úspor materiálu, z jedné
tuny baterií je možné získat až 167
kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a 15 kg mědi a niklu. A jde také

jsou necelého 3,5 milionu korun, Jihlavě se podařilo na akci získat dotaci
ROP Jihovýchod, který uhradí 85
procent uznatelných výdajů.
Jihlava už revitalizovala několik sídlišť, například Královský vršek, Březinky, veřejná prostranství v Pávově a
Pístově, revitalizací prošlo území lesoparku Malý Heulos, území v městské památkové rezervaci ad.
„Připravujeme revitalizaci dalšího
území tzv. pod nemocnicí, tedy nejstaršího jihlavského sídliště. A připravujeme
studie na další území,“ dodal náměstek
primátora Vratislav Výborný.
-tz-

o energetické úspory, protože zpracování surových kovů je energeticky
mnohem náročnější než jejich získávání recyklací.
Baterie můžete odevzdávat v prodejnách, nádoby na baterie bývají na
úřadech, ve školách, pochopitelně ve
sběrných dvorech, nebo je odkládat
do k tomu určených kontejnerů. Že
máme baterie odevzdávat k recyklaci,
a ne je vyhazovat do směsného odpadu, nám ukládá nejen naše odpovědnost k životnímu prostředí, ale od
roku 2009 i zákon.

NÁPAD připomínkovat územní plán on-line, který zavedla do praxe Jihlava, se
zalíbil tak, že se s touto možností spolupráce s veřejností seznámila i poslanecká
sněmovna. IT projekt zvítězil v roce 2014.
Foto: archiv MMJ
V půli října proběhlo na půdě posla- připomínkování územních plánů – onnecké sněmovny v Sále státních aktů line, tzv. PUPík byl vítězným IT proPředstavení vítězných projektů soutěže jektem roku pro rok 2014 z celkového
IT projekt roku 2014, a to pod záštitou počtu čtrnácti přihlášených projektů.
místopředsedy Poslanecké sněmovny
Akci IT projekt roku každoročně poIng. Jana Bartoška. Jihlavský Projekt řádá asociace CACIO.
-tz-

S tříděním baterií se v České republice začalo před dvanácti lety, zatím si
však nevedeme příliš dobře. V roce
2014 se podařilo nashromáždit 1.195
tun použitých baterií, to však odpovídá pouze 31,5 % baterií dodaných na
trh! Například Švýcaři odevzdali k recyklaci 71 % baterií, Švédi 64 %. Nicméně čísla za první pololetí tohoto
roku napovídají, že se odpovědnost a
chování obyvatel naší země v této oblasti zlepšuje, množství odevzdaných
článků je průběžně asi o čtvrtinu vyšší než loni.

Kromě mnoha recyklovatelných
kovů obsahují energetické články i
škodlivé látky, jakými jsou například
těžké kovy, které mají nepříznivý vliv
na zdraví - zinek, železo, mangan, nikl,
kadmium, rtuť nebo olovo. Zejména
poslední tři jsou pro životní prostředí obzvláště nebezpečné. Uniknou-li
tyto látky do přírody, mohou znečistit půdu, kontaminovat povrchové
nebo spodní vody a způsobit nádory.
Také proto je na každé baterii symbol
přeškrtnuté popelnice upozorňující,
že nepatří do směsného odpadu. -tz-
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Náměstek Jaromír Kalina: Kolem
kanalizace a vody se točí miliardy
ať už v něm zůstaly, nebo vystoupily.

Jaromír
Kalina
Po půl roce jsme se zeptali náměstka primátora Jaromíra Kaliny (KDU-ČSL), co se povedlo vyřešit a co je v „běhu“.
 זLubomír Maštera
V dubnu jste v našem minulém
rozhovoru uvedl, že vaší hlavní
prioritou je vyřešení vody v Jihlavě. Jak se situace změnila po
půl roce?
Vodárenská infrastruktura je pro
některé politiky nepopulární tím,
že síť vodovodů a kanalizací „není
vidět“, přesto jde o základní životní věc. V Jihlavě je voda v začarovaném kruhu. Jednání a zpracovávání podkladů intenzivně pokračuje.
Kromě toho jsem v červenci svolal
seminář a začátkem října i kulatý
stůl pro veřejnost v DIODu s cílem
informovat.
Přibližte, o jakých penězích
mluvíme?
Pro dokreslení finanční stránky můžeme vyjít třeba z technického auditu, který byl vypracován
v červnu roku 2013 na objednávku
města Jihlavy.
Lze z něj vyčíst, že v roce 2012
obyvatelé Jihlavy zaplatili za odběr
3.911.000 m3 vody a její vyčištění,
při ceně vodného a stočného 66,77
Kč/m3 částku 261.137.470 Kč.
Při skutečnosti, že Jihlava byla členem SVAK Jihlavsko 19 let a
s ohledem na spotřebu vody a cenu
za vodné a stočné v jednotlivých letech, si každý lehce spočítá, že jsme
uhradili solidárně do SVAK Jihlavsko několik miliard korun.
Jak bylo dále prezentováno, nutné
opravy velkých kanálů, odkanalizování dalších částí města, příměstských částí a investice do vodovodů
jsou vyčísleny do roku 2025 na 1,2
miliardy Kč.
Jaký je poslední vývoj?
Poslední vývoj je takový, že jihlavští zastupitelé v květnu zavázali vedení města i jeho právní zástupce k
ukončení procesu vystoupení města ze SVaKu.
Kromě právních kroků je od června vedena mediace (snaha o pokojné řešení sporů a konfliktů) mezi provozovatelem infrastruktury,
Vodárenskou akciovou společností
(VAS) a městem. Vzhledem k závažnosti problematiky a snaze zabránit dalším škodám je to pro mne
významný počin, jak se domoci
práva a řešit situaci. Problém totiž
už dávno přesáhl hranici Jihlavy, týká se všech členských obcí SVAKu,

Hovořili jsme také o možnosti
„neziskovek“ využívat městské
prostory. Povedlo se něco dojednat?
Podařilo se dojednat cvičný byt
pro uživatele Denního a týdenního
stacionáře, takový, jaký si zástupci
stacionáře sami vytipovali. U této
„neziskovky“ se dále řeší registrace
této služby, a tím pádem i možnosti
platby od Kraje Vysočina. Od toho
se bude odvíjet reálné fungování
této potřebné pomoci potřebným.
Další možnosti pro „neziskovky“
se otvírají při využití bývalého sídla
Služeb města Jihlavy - Pod rozhlednou 9. Prověřuje se tu možnost vybudování kamenného hospice. Důležitá je vůle a součinnost Kraje
Vysočina, zdravotních pojišťoven a
možných poskytovatelů této služby. Je to běh na dlouho trať.
Opět se vrací otázka Prioru.
Hovořil jste o zřízení odborné
konference nebo pracovní skupiny. Jak jste daleko?
Toto je spíše otázka na kolegu náměstka Vratislava Výborného. Ten
koordinuje skupinu tvořenou architekty Lenkou Tomášovou, Davidem Bekem a Martinem Laštovičkou. Ta už představila koncept
péče o architekturu a urbanismus v
Jihlavě.
Sebelepší koncept ale naráží na finanční možnosti. A pokud poslední zveřejněná cena za odkup Prioru
byla asi 300 milionů korun a Služby města Jihlavy mohou ročně investovat nejvýš 150 až 200 milionů,
tak je jasné, v jak složité situaci se
nacházíme. Je tu snaha činit takové
kroky, na které bude Jihlava mít.
O Pístovská kasárna se ucházel
jihlavský podnikatel, ale v zastupitelstvu neuspěl. Dělá se něco v
této oblasti?
Zastupitelé byli proti, protože
neslyšeli žádné konkrétní plány.
Abychom se hnuli z místa, musí se
v územním plánu vymezit, co tam
může nebo nemůže být, musí se
vyřešit kvalitní dopravní připojení a území se musí připravit k dalšímu využití. Pokud se chce Jihlava
dále rozvíjet a růst, musí umět nabídnout podmínky pro vytvoření
nových pracovních míst. Při splnění výše uvedených podmínek jsou
podle mě kasárna takto využitelná,
přičemž dotaci na obnovu chátrajících areálů (tzv. brownfields) má
v novém období jen soukromý subjekt.
Abychom nezapomenuli na odbor informatiky, který také řídíte. Čerpali jste čtyři dotační
tituly pro rok 2015, jaké jsou výsledky?
Informatika je jakýmsi mozkem a
krví magistrátu. Všechny projekty
jsou výrazně dotovány z Evropské

unie. Bohužel u všech jsme dotaci
obdrželi až po řadě měsíců, takže
se doba jejich uskutečnění zkrátila na polovinu a někde i na třetinu.
Dokončeny mají být v nejbližší době.
První projekt „Komunikační infrastruktura statutárního města Jihlavy a centrum ICT služeb“ se mimo jiné týká rozšíření optické sítě,
která propojí budovy magistrátu i
městské policie a městských organizací. Síť bude mít desetkrát větší
propustnost, nově až 2 x 20 gigabitů. Dále se zavede digitální telefonie, která zkvalitní komunikaci
uvnitř institucí a nahradí dosluhující telefonní ústředny. A navýší se
úložná kapacita technologického
centra.
Druhý projekt „Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy“ sdruží informační systémy města a jejich sloučení s dalšími
systémy veřejné správy.
Třetí projekt „Konsolidace HW
a SW úřadu, zvýšení bezpečnosti“ zahrnuje především navýšení licencí pro zálohovací soft ware, posílení serverů i záložního napájení
a zvýšení bezpečnosti sítě. Dojde
ke zlepšení zálohování a k omezení
výpadků informačních systémů.
Čtvrtý projekt „Rozvoj geografického informačního systému (GIS)“
vylepší Geografický informační systém (GIS), který využíváme např.
v dopravě, územním plánování či
povodňových plánech. Cílem je,
aby k němu měl co nejširší počet
uživatelů co nejsnadnější přístup.
Minule jsme také mluvili o problémech s pozemky v areálu FC
Vysočina a pod letištní plochou v
Henčově. Jak situace vypadá nyní?
Co se týká areálu FC Vysočina, za
jeho převedení pod město po nás
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) chce
1,023 milionů korun, podle něj
jsme se totiž měli obohatit jejich
užíváním od ledna 2003 do března 2012. Zastupitelé uhrazení této
částky celkem logicky neschválili a
nyní čekáme na odpověď ÚZSVM.
Jak jsem nastínil posledně, je
pro Jihlavu strategické a nezbytné
vlastnit pozemky na letišti Henčov.
S kompetentními úředníky jsme se
před prázdninami dohodli na společném postupu. Tento proces zahrnuje následující kroky:
- vypracování dílčích požadavků od SPÚ na vyjmutí pozemků na
stavbu letiště z blokace, které nutno předložit na jednání vlády
- následně je nutno připravit materiál, včetně odůvodnění, který
půjde k připomínkování vnitřním
okruhem na MZe. Vnitřní připomínkování materiálu lze v optimálním případě stihnout do pěti pracovních dnů (jediné připomínky
k věci by mohli mít pracovníci zabývající se vodním hospodářstvím)
- když bude materiál schválen

ve vnitřním kole, bude odeslán na
úřad vlády, kde projde poradou vedení atd..
- následně – pravděpodobně na
přelomu listopadu a prosince by
mohl být zaslán k meziresortnímu
připomínkování napříč jednotlivými ministerstvy – ta mají k vyjádření 15 pracovních dnů
- potom bude předložen jednotlivým kompetentním komisím na
úřadu vlády (především legislativní
komise)
- když vše kladně proběhne, bude
požadavek schválen vládou a zařazen do sbírky zákonů
Mohu konstatovat, že pro mne
z nepochopitelných a už vůbec ne
ovlivnitelných důvodů jsme dnes
u druhé odrážky. Tím pádem vyřídit tuto záležitost do konce roku je
prakticky nereálné.
Město rozvíjí svoji spolupráci s
Čínou, zastupitelé rozhodli pro
podepsání memoranda s Wuhan.
Jak se k této otázce stavíte vy?
Nevím o tom, jak Jihlava rozvíjí spolupráci s Čínou. Na rozdíl od
většiny zastupitelů jsem byl proti
memorandu. Nejde jen o nedodržování lidských práv tamním režimem, ale i o to, že Číňané nemají vyvinutý sociální systém, limity
znečišťování životního prostředí a
regulaci trhu včetně patentů. Stát
nechrání potřebné. Čína se tedy
tváří jako socialistická země, ale
je tam drsnější kapitalismus než u
nás. Proto si mohou dovolit vyrábět levněji, a jejich výrobky pak u
nás válcují celá odvětví – například
textilní průmysl.
V memorandu se píše o „kontaktech a komunikaci mezi organizacemi a společnostmi mládeže, žen a
práce mezi oběma městy, stejně jako personální stáže“.
Kulturní i náboženské dědictví
Číny je pro nás tak vzdálené, že nevím, jaké zkušenosti bychom tam
mohli čerpat – snad kromě důrazu
na vzdělání a pracovitost. Už teď
víme, jak Číňané skupují půdu na
Ukrajině i jinde a ekonomicky kolonizují Afriku.
Nedávno koupili i jihlavský pivovar, z jehož funkce sládka jsem byl
po zvolení uvolněn. Za mého působení jsme tam v souladu se strategií pivovarnické skupiny a za úsilí
všech pracovníků sázeli na kvalitu,
regionalitu, pestrost nabídky a komunikaci s veřejností. Obávám se,
že teď bude stále těžší charakter pivovaru udržet.
O to více mne roztrpčila argumentace některých zastupitelů, že
je to jedno, protože stejně máme
vše dovezeno z Číny. Většina stran
a hnutí má určitě ve svém programu podporu a rozvoj českým potravinám a výrobkům. Podle mě
bychom se přitom tomuto trendu
měli bránit podporou českých výrobců. Jsem realista ale taky křesťan, Čech a Evropan. Mají dnes takoví ještě šanci?
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INTERNET
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391 Kč
Cena s DPH/měsíc

Mbit/s8 Kč
+TV

INTERNETOVÁ

TELEVIZE

II. GENERACE!

Provozovatelem televizní služby je
Nabídka platí pro všechny zákazníky M-SOFTu, kteří platí
za internetovou linku minimálně 250 Kč vč. DPH.

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

Mbit/s39 Kč
+TV

199 Kč

pokročilé
funkce

Cena s DPH/měsíc

Mbit/s
pustit pořad od začátku
pozastavit pořad

129 Kč

přeskakovat reklamy

Mbit/s

sledovat předchozí pořady
až 30 hodin zpětně

videorekordér
– nahrát až 40 hodin pořadů

Cena s DPH/měsíc

Jsme držiteli certiﬁkátu:
DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Pro informace a objednávku volejte

www.m-soft.cz

37 TV stanic
27 rádiových stanic
videorekordér na 40 hodin
sledování pořadů až 30 hodin zpětně

567 579 111
Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz

www.m-soft.cz/tv

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ
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Události měsíce

TĚLOCVIČNA POD ŠIRÝM NEBEM. Jihlava má hřiště pro tzv. workout, tedy
pro cvičení s váhou vlastního těla a pod širým nebem. Najdete ji ve sportovně relaxačním areálu Český mlýn, s plochou 90 m2 a 33 stanovišti patří k největším
hřištím svého druhu v republice.

TAPÍŘÍ MLÁDĚ V ZOO. Ani na podzim se v jihlavské zoo nepřestávají rodit
nová mláďata. Pořádně rušno je právě teď v rodině tapírů jihoamerických (Tapirus terrestris), kde se narodil malý tapíří kluk. Jeho rodiči jsou dvanáctiletý samec
Venoušek, pocházející ze Zoo Norimberk v Německu, a třináctiletá samice Vanesa, která se narodila v Zoo Jihlava. Společnost mladé tapíří rodině dělá zkušená
dvacetiletá samice Charlota, která je maminkou Vanesy a tedy babičkou malého
tapířího samce.

ŽÁCI VYSADILI MAGNOLII. Žáci Dušan Valenta a Tomáš Menšík zasadili před
ZŠ T. G. Masaryka v Žižkově ulici v Jihlavě, za asistence primátora města Rudolfa Chloupka před zraky studentů 7.B, magnolii. Třída se zapojila do projektu
„72 hodin“ , který představuje tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR
konaly již po čtvrté.
Foto: Tereza Hajnová
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MISS PRINCESS OF THE WORLD V RÁJI. Služby města Jihlavy, které provozují Vodní ráj v Jihlavě, poskytly krytou část bazénu k relaxaci a vodním radovánkám vítězkám soutěže Miss Princess of the World. Krásky si tak s nadšením
vyzkoušely jízdu na tobogánu, divokou řeku, perličková lůžka, vířivku, saunu,
páru, potápění, podvodní soutěže a nesmělo chybět ani veselé focení s maskotem
mývalem Ondrou.

DIAMANTOVÁ SVATBA. Manželé Josef a Jiřina Vernerovi z Jihlavy oslavili koncem října diamantovou svatbu. Mají dvě děti a dvě vnoučata a přes léto tráví společný čas na chatě. K šedesáti letům společného života jim popřál oddávající Josef
Kodet.

STÁTNÍ SVÁTEK. Již po naší uzávěrce se konal vzpomínkový akt ke Dni vzniku
samostatného Československého státu u památníku T.G. Masaryka.
Stránku připravil -lm-
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MP zachraňovala životy
V měsíci září zpracovala Městská
policie Jihlava celkem 3.821 událostí.
Strážníci provedli 139 kontrol podávání alkoholu mladistvým osobám a hraní na výherních hracích automatech,
řešili 488 oznámení občanů nebo jejich žádostí o pomoc. Proti veřejnému
pořádku nebo vyhláškám a nařízením
města bylo zaznamenáno 901 přestupků, z tohoto počtu se 75 týkalo dodržování pravidel stanovených vyhláškou
o volném pohybu psů.
Při kontrolní činnosti byly zadrženy tři osoby, po kterých Policie ČR
vyhlásila celostátní pátrání. Současně
byla policii oznámena tři podezření
ze spáchání trestné činnosti. Městská
policie zpracovala 17 přestupků proti
majetku. Bylo zjištěno šest dlouhodobě odstavených vozidel, která strážníci vyhodnotili jako vraky. Dále bylo
zjištěno sedm nezajištěných vozidel.
O této skutečnosti byli majitelé vozidel strážníky informování. Na psí útulek, jehož provozovatelem je městská
policie, bylo umístěno 15 odchycených psů.
Strážníci poskytli ve dvou případech
první pomoc. V prvním případě byla
poskytnuta první pomoc muži, který
na ulici Benešova upadl do epileptického záchvatu. Muže si převzala přivolaná zdravotnická záchranná služba. V druhém případě přijal operační
strážník městské policie oznámení
na ležící osobu u vchodu do zahrádkářské kolonie nedaleko SM Tesco.
Na místo byla vyslána hlídka, která
spatřila ležícího bezvládného muže.
Strážníci okamžitě zahájili poskytování první pomoci, přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Lékař následně uvedl, že muž prodělával akutní
hypoglykemický záchvat.
Městská policie Jihlava také řešila oznámení od sousedky mladého
muže pohybujícího se dezorientovaně
před vchodovými dveřmi panelového
domu na ulici Královský Vršek. Po příjezdu na určené místo strážníci spatřili
muže odpovídajícího popisu. Strážníci
s mužem navázali kontakt. Vzhledem
ke špatnému psychickému stavu byla
přivolána zdravotnická záchranná služba, která si muže převzala do péče a
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poté jej převezla na urgentní příjem do
nemocnice.
V tomto měsíci strážníci řešili dva
řidiče motorových vozidel, kteří řídili
vozidlo bez řidičského průkazu. První
muž byl strážníky zadržen v ulici Palackého, kdy si strážníci při provádění
preventivní kontroly povšimli vozidla
řízeného mladým mužem, jak projíždí kolem objektu bývalé Snahy jednosměrnou ulicí v protisměru. Strážníci
vozidlo zastavili, vyzvali muže k prokázání totožnosti a k předložení platného
řidičského průkazu.
Jelikož nebyl schopen předložit řidičský průkaz, bylo ověřeno, zda je jeho
držitelem, přičemž se ukázalo, že řidičské oprávnění nikdy nevlastnil. Druhý
muž byl zadržen ve spodní části Masarykovo náměstí, kde se svým vozidlem
parkoval na přechodu pro chodce.
Muž byl vyzván k prokázání totožnosti a k předložení platného řidičského
oprávnění. Protože nebyl schopen
předložit řidičský průkaz, bylo ověřeno, zda je jeho držitelem, přičemž se
ukázalo, že mu byl průkaz v minulosti
odebrán.
Při pochůzkové činnosti na Masarykově náměstí si strážníci povšimli řidiče uvnitř vozidla, který na sebe
upozornil svým zvláštním chováním.
Strážníci muže vyzvali, aby z vozidla
vystoupil. Poté strážníci u muže provedli dechovou zkoušku na alkohol.
Při této zkoušce bylo muži naměřeno
2,3 promile alkoholu v krvi.
Další podobný případ byl řešen na
ulici Evžena Rošického, kde byla v
nočních hodinách nalezena žena spící
v nastartovaném vozidle na místě řidiče a stojícím na přechodu pro chodce
uprostřed komunikace. Žena se přiznala k požití alkoholického nápoje
před jízdou.
Městská policie se podílela na zajištění bezpečnosti při Jihlavském půlmaratonu. Dále v rámci Evropského
týdne mobility zajišťovala bezpečnost
účastníků a trasu průjezdu cyklojízdy. Začátkem tohoto měsíce proběhla
noční akce zaměřená na pohyb chodců a cyklistů za snížené viditelnosti.
Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP

Možná ohrožuje i vás.
Pozor na tichého zabijáka
Vlivem zanesení výměníku a hořáku
plynového kotle dochází ke špatnému
spalování, při němž vzniká životu nebezpečný oxid uhelnatý. Tento plyn
je bez zápachu a silně jedovatý. I malá
koncentrace oxidu uhelnatého zablokuje schopnost krve vázat a přenášet
kyslík, vzniká tak bolest hlavy, nevolnost a často i smrt. Zbytečně.
V České republice zemře na otravu oxidem uhelnatým od plynových
spotřebičů, tedy běžného kotle na
plyn nebo průtokového ohřívače vody
(karmy), až 300 osob ročně. Pouze nařízením vlády stanovená povinná kontrola spalinové cesty – komínu, není
schopna zajistit bezpečnost provozu

spotřebiče.
V převážné většině je otrava oxidem
uhelnatým způsobena tím, že spotřebič není čištěný. Jedinou smysluplnou
prevencí otravy oxidem uhelnatým
od uvedených plynových spotřebičů
je pravidelný servis podle návodu výrobce servisním technikem s důrazem
na vyčištění kotle a ověření průchodnosti spalinové cesty (dostatečný tah
komínu).
Dalším důvodem čištění je nemalá
úspora plynu. Zanesený výměník kotle má malou účinnost a náklady na vytápění a ohřev teplé vody rapidně rostou. Rovněž u nevyčištěného kotle se
zvyšuje náchylnost k poruchám. -tz-

Radnice připravuje seminář
Jihlavská radnice připravuje pro jihlavské podnikatele bezplatný seminář
s názvem Povinnosti původců odpadů a jejich kontrola. Seminář proběhne 23. listopadu 2015 v 15 hodin
v zasedací místnosti zastupitelstva
města Jihlavy v budově historické
radnice na Masarykově náměstí.
Podnikatelé budou mít možnost
se dozvědět vše o zákonných povinnostech a možnostech, jak nakládat

s odpady vznikajícími v rámci jejich
činnosti.
Součástí semináře bude představení plánovaného zapojení podnikatelů do zavedeného systému města
pro nakládání s odpady, což by v budoucnu řadě jihlavských podnikatelů usnadnilo nakládání s živnostenskými odpady. Seminář připravuje
město Jihlava ve spolupráci se společností Služby města Jihlavy.
-tz-

Jihlavští senioři
v péči odborníků

S textilem i na
sběrný dvůr

Pro jihlavské seniory je k dispozici
spolek Nebojte se policie, který ocenila Nadace Charty 77 v rámci aktivit SenSen (Senzační Senioři). Spolek úzce spolupracuje s Městskou
policií a Policií ČR.
Senioři v Jihlavě tak mohou získat
bezplatnou psychologickou a organizační pomoc při řešení tíživých životních situací. Mohou se obrátit na
spolek Nebojte se policie, který starším lidem například poradí s podáním trestního oznámení. Projektem
Senzační Senioři se snaží Nadace
ocenit organizace, které se snaží pro
seniory opravdu něco dělat.
-lm-

V Jihlavě se už v minulosti rozrostla síť kontejnerů na textil, nově
můžete textil vozit do sběrných
dvorů.
Jihlava má tři sběrné dvory, v
Havlíčkově ulici v sídle společnosti
Služby města Jihlavy, v Rantířovské
ulici a v Brntnické ulici poblíž Dopravního podniku města Jihlavy.
Otevřeno mají každý pracovní den
a o sobotách.
Odpady zde můžete odkládat
bezplatně. Přesnější informace k
otázkám nakládání s odpady najdete na www.odpadyjihlavy.cz. -tz-
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Hledáme instruktory do lyžařské školy
Rozšiřte náš tým instruktorů lyžování a snowboardingu na Vysočině. Lyžařská škola
ve Skiareálu Šacberk u Jihlavy přijme nové instruktory na sezónu 2015/2016.
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Přijmeme
Obsluhu půjčovny lyží na Šacberku

Co od vás potřebujeme
Máte licenci instruktor lyžování/snowboardingu, případně si ji doděláte u nás.
Už vám bylo 18 let.
Baví vás učit na lyžích i malé děti.
Máte trpělivost učitele, který svou práci miluje.
Při výuce nehrajete na tichou poštu a umíte zvýšit hlas.
Nejste vlk samotář a zapojíte se do kolektivu.
Jste zodpovědní, protože hrajete za jeden tým.
Dobře víte, co znamená příjemné vystupování.
Angličtina nebo němčina se vám může hodit.

na období od konce prosince do konce března.

Požadujeme:
časovou flexibilitu - nutné
kladný vztah k lyžování

Na oplátku vám nabízíme
Záruku, že během zimy odučíte dohodnutý počet hodin.
Za hodinu výuky si vyděláte od 100 do 150 Kč.
Stálé instruktory oblečeme do lyžařského – kalhoty, bunda.
Obujeme vám profi lyže, budeteli chtít – miniski, Short Carve, Race Carve.
Hlad zaženete přímo na Šacberku obědem nebo večeří za lepší cenu.
Občas se můžete ubytovat přímo na svahu.

Nabízíme:
práci v mladém kolektivu
zajímavé finanční ohodnocení

Připojte se k našim instruktorům
Volejte na 608 024 221, pište na skola@highland-sport.cz.
Co nejdříve se sejdeme, probereme detaily a uvidíme, jak si kápneme do lyží.
Lyžařskou školu provozuje Highland sport s.r.o. Prodej, servis a půjčovna sportovního vybavení,
kde pracují nadšenci do sportu, outdooru a soutěžního zápolení. Více o nás se dozvíte na webu
www.highlandsport.cz.

Zájemci piště na skola@highland-sport.cz
nebo volejte 608 024 221
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Jak dál v odpadovém hospodářství
Zastupitelstvo města Jihlavy na
svém zářiovém zasedání projednalo závěry studie „Optimalizace
hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky
ve městě Jihlavě“ a uložilo odboru
životního prostředí rozpracovat
doporučení této studie do návrhu
konkrétních kroků.
Co to tedy znamená pro obyvatele
Jihlavy? Jak budeme postupovat dál?
Studie ukázala, že odpadové hospodářství v Jihlavě je na velmi dobré
úrovni. Obyvatelé Jihlavy se v posledních letech v třídění výrazně zlepšili a
Jihlava se dostala na špičku mezi městy v ČR. Náklady na separovaný odpad jsou rovněž pod průměrem České republiky.
„Takže můžeme být spokojeni. Přesto
víme, že je vždy co zlepšovat a Studie
nám právě pro takovéto kroky poskytla
návod. Jaké kroky nás tedy dále čekají?
Část opatření, která připravujeme, se
bude týkat úřadu, ta větší část ale bude
směřovat k tomu, aby se systém odpadového hospodářství pro lidi zlepšil a
pomohl nám zvýšit podíl vytříděného
odpadu a snížit náklady na odpadové hospodářství, a tím i poplatek pro
obyvatele. K tomu by mělo vést několik zásadních opatření,“ řekla vedoucí
odboru životního odboru Katarína
Ruschková.
První soubor opatření by se měl týkat využitelných složek odpadu. Tady
by chtěl magistrát dále pokračovat
v optimalizaci a průběžně obnovovat
veřejně dostupnou síť pro papír, plasty a sklo. „Budeme i nadále pravidelně
vyhodnocovat sběrnou síť – dostupnost,
zaplněnost kontejnerů i efektivitu svozu.
Rádi bychom pokračovali i v kroku, který se už osvědčil – umísťování nádob na
papír a plasty přímo do domů v městské
památkové rezervaci. Nadále budeme
podporovat předcházení vzniku odpadu
formou sběru textilu a vysloužilých elektrozařízení do speciálních kontejnerů, i
sběrem kovů na sběrných dvorech,“ řekla Ruschková.
Tyto kroky budou podpořeny komunikační kampaní na podporu třídění, zejména v místech s vysokým
potenciálem produkce a nízkou mírou třídění odpadů. Kampaň bude
zaměřována i na ukládání odpadů do
kontejnerů – sešlapávání obalů a krabic – s cílem zvýšit efektivitu svozu.
Další složkou, na kterou se odborní pracovníci chtějí zaměřit, jsou nebezpečné odpady. „Tady bychom chtěli
zejména spolupracovat se systémy zpětného odběru elektrozařízení a baterií a
podporovat další způsoby sběru nebezpečných odpadů,“ doplnila Ruschková.
Nejsložitější, nejrozsáhlejší a nekomplikovanější oblastí je pak nakládání s komunálními odpady. Tady by
opatření podle vedoucí Ruschkové
měla vést zejména ke snížení produkce komunálního odpadu a snížení nákladů na tento odpad. Právě náklady
na komunální odpad tvoří ¾ poplatku, který platí obyvatelé Jihlavy.
„V této oblasti budeme realizovat
osvětové kampaně různými způsoby
– kampaně pro širokou veřejnost, i přímé oslovování vlastníků domů a bytů.
Budeme provádět kontroly zaplněnosti
nádob a optimalizovat jejich vyvážení
tak, aby nebyly vysypávány prázdné nádoby. V rámci komunikační kampaně

budeme upozorňovat uživatele nádob,
u kterých se v černých popelnicích objevují využitelné složky (papír, plasty,
sklo či bioodpad), na povinnost odpad
třídit a poskytneme jim i zpětnou vazbu
ke kvalitě třídění,“ vysvětlila Katarína
Ruschková.
Ke snížení množství bioodpadu
v komunálním odpadu by měl přispět
i připravovaný plošný nádobový sběr
bioodpadu, ke kterému chce magistrát přistoupit od příštího roku. „Po
realizaci komunikační kampaně bychom rádi vyhodnotili efekt a následně
optimalizovali svoz komunálního odpadu tak, aby náklady na něj, které se
promítají do poplatku, klesly,“ doplnila
Ruschková.
Kromě připravovaného nádobového
sběru bioodpadu budou i nadále sbírat
bioodpad občané Jihlavy prostřednictvím sběrných dvorů. Tento způsob
je důležitý zejména v době jarních a
podzimních zahradnických prací, kdy
ze zahrad vzniká velké množství bioodpadu, na které nádobový sběr není
dimenzován. Na bezplatné odevzdávání bioodpadu si již lidé zvykají a velmi
účinně tak tento způsob přispívá nejen
ke snižování podílu bioodpadu v komunálním odpadu, ale je to i prevence
vzniku černých skládek. Odkládání bioodpadu na místa, která k tomu nejsou
určena (okraje lesů na konci zástavby,
břehy řeky i plochy zeleně ve městě)
je porušením vyhlášky a zakládáním
černých skládek, ač si to lidé často neuvědomují.
„V zahrádkářských lokalitách bychom
chtěli sběr bioodpadu podpořit zejména
prostřednictvím mobilních svozů. Důležitým krokem, ve kterém chceme i nadále pokračovat, je předcházení vzniku
odpadu prostřednictvím podpory domácího kompostování,“ řekla Ruschková. Radnice již několik let poskytuje
lidem dotované kompostéry, a v této
činnosti by město chtělo pokračovat. Zvýšený sběr bioodpadu vyvolá
nutnost rozšíření kompostárny, tato
investice však bude mít smysl nejen
ekologický, ale jistě i ekonomický.
Další samostatnou oblastí, na kterou se vedení města zaměří, je umožnění zapojení podnikatelů do systému nakládání s odpady ve městě. Na
základě smlouvy, kterou město s podnikatelem uzavře, by pak tento mohl
využívat systém města a odkládat komunální odpad i jeho využitelné složky do městských nádob.
„V tuto chvíli je tento postup nezákonný a věřím, že řada podnikatelů tuto
možnost přivítá, protože jim zjednoduší
život,“ vyjádřila se Ruschková.
Zapojení podnikatelů bude probíhat
v několika fázích, které následně město vyhodnotí. V tuto chvíli se pracuje
na zapracování pravidel pro podnikatele do vyhlášky města a vytvoření
systému, který toto zapojení umožní.
Samozřejmě, že v této oblasti bude
rovněž důležitá osvěta a spolupráce se
subjekty sdružujícími a zastřešujícími
podnikatele – zejména s Hospodářskou komorou.
„Víme, že žádného z těchto kroků nelze dosáhnout bez výchovy a osvěty, proto i nadále budeme pokračovat v komunikační kampani prostřednictvím webu
www.odpadyjihlavy.cz, Novin jihlavské
radnice, přímým kontaktem s občany na
besedách, Kulatých stolech, kampaních

ING. KATARÍNA RUSCHKOVÁ, vedoucí odboru životního prostředí magistrátu.
Foto: Lubomír Maštera
ke Dni Země a podobně,“ doplnila Katarína Ruschková.
I nadále by chtěli úředníci pokračovat v Programu zodpovědného nakládání s odpady, který občanům umožňuje dosáhnout na slevu na poplatku,
ale současně je vede k správnému
způsobu nakládání s odpady, pomáhá
snižovat náklady na odpady a hlavně
vede lidi k zamyšlení nad tím, jak se
ve vztahu k odpadům chovají.
Nejlepší je ale podle slov vedoucí
odpad vůbec netvořit, proto část aktivit bude směřovat k prevenci vzniku odpadu. Ne jen podporou domácího kompostování či nádobového
sběru textilu a elektrozařízení, ale
například i pořádáním „bezodpadových“ akcí.
První vlaštovkou v tomto směru
byl městem spolupořádaný Eurojack
2015 ve spojení s Jihlavským pivním
pábením, kde byly použity vratné

kelímky a předešlo se tím vzniku velkého množství plastového odpadu.
„Právě v takovýchto akcích bychom
chtěli pokračovat a povinnost zakotvit i do vyhlášky města,“ potvrdila
Ruschková.
Legislativa v odpadovém hospodářství je v ČR velmi problematická zejména proto, že se již dlouho čeká na
nový slibovaný zákon o odpadech.
„Výše uvedené kroky by však měly vést
k tomu, že budeme připraveni na všechny povinnosti, které nám nový zákon
uloží, a současně by měly vést k tomu,
abychom co nejvíc snížili produkci komunálního odpadu. Věřím, že vytvořením kroků podporujících třídění odpadu
a motivováním lidí se nám povede zvýšit procento vytříděných složek odpadu
a hlavně snížit množství produkovaného komunálního odpadu a zvýšit podíl
vytřídění využitelných složek odpadu,“
doplnila Katarína Ruschková. -lm-

Nezapomeňte si dojít pro nižší
poplatek za odpad
Obyvatelé Jihlavy mají možnost
dosáhnout na nižší poplatek za svoz
odpadu. Stačí být zaregistrován do
tzv. motivačního programu.
Jednou z cest, jak slevy na poplatku dosáhnout, je čtyřikrát do roka se
dostavit s odpadem do některého z
jihlavských sběrných dvorů. Blíží se
konec roku, a tím se čas pro návštěvu sběrného dvora zkracuje.
Do programu se zapojilo už deset
tisíc obyvatel Jihlavy. „Byla by škoda,
aby obyvatelé o zvýhodnění přišli, proto jim včas připomínáme, aby se s patřičnými komoditami na sběrné dvory
dostavili,“ vyzývá vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková. Kolikrát se zástupce domácnosti
přihlášené do programu dostavil do
sběrného dvora, se snadno dozví na
jihlavském odpadářském webu www.
odpadyjihlavy.cz.
Do sběrného dvora můžete dopravit kovy, baterie a stará elektrozařízení, pneumatiky, objemný a
nebezpečný odpad nebo biologicky

rozložitelný odpad, nově je možné
do dvora zanést i textil. Každá návštěva je načtena prostřednictvím
odpadové karty nebo jihlavské karty
vydané na jméno registrované osoby na magistrátu na ekonomickém
odboru. Větší množství biologicky
rozložitelných odpadů lze v rámci
programu odevzdat v kompostárně
v Henčově.
Další formou, díky které lze získat slevu na poplatku, je snížit počet nebo objem nádob na směsný
komunální odpad nebo snížit frekvence svozu těchto nádob po dobu
minimálně 8 měsíců. Tuto variantu
je možné zvolit pouze u rodinných
domů.
Pro bližší informace můžete kontaktovat pracovníky odboru životního prostředí osobně, mailem na adrese tridime.odpad@jihlava-city.cz,
nebo navštívit městskou webovou
stránku určenou pro oblast odpadového hospodářství
www.odpadyjihlavy.cz.
-tz-
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Opravenému křížku u Popic
se našla ztracená minulost
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50. výročí bazénu E. Rošického
V letošním roce oslaví Služby města
Jihlavy (SMJ) 50 let provozu budovy
bazénu E. Rošického. Zahájení stavby bylo provedeno dne 13. 12. 1960
a samotné otevření bazénu proběhlo
dne 29. 10. 1965.
Při této slavnostní příležitosti nabízí

provozovatel návštěvníkům z řad veřejnosti slevu ve výši 50 % na vstupném do bazénu a upomínkový předmět k tomu. Slevová akce proběhne v
sobotu dne 28. listopadu, a to od 14
do 19hodin. V těchto hodinách má
plavání na bazéně veřejnost.
-tz-

Oslavy 75. výročí Horáckého
divadla vrcholí v listopadu

KŘÍŽEK u Popic je zrestaurovaný, primátor Jihlavy Rudolf Chloupek slíbil také
opravu fasády kaple na návsi v Popicích.
Foto: archiv MMJ
Město Jihlava se kromě oprav a
údržby velkých historických objektů věnuje také drobným památkám.
Další v řadě restaurovaných menších
objektů je křížek u silnice vedoucí
do Popic.
„Při shromažďování informací a doplňování seznamu těchto drobných
památek jsme narazili na pozůstatek
křížku. Zbyl z něj v podstatě jen sokl,
který byl z části „utopený“ pod povrchem,“ uvedl pracovník odboru správy realit magistrátu Jihlavy Ondřej
Stránský.
Obnovu křížku provedl restaurátor Otakar Marcin ml., na renovaci
se pracovalo v letních měsících, celkové náklady na opravu a dotvoření
křížku byly 185 tisíc korun. Snažení
úřadu a šikovných rukou restaurátora završila malá slavnost, požehnání,
které vedl farář stonařovské farnosti
Jiří Buchta.
Akce v příjemné atmosféře se zúčastnily dvě desítky přihlížejících,
ke kterým promluvil primátor města
Rudolf Chloupek. „Křížek už je nyní
v pořádku. Jsem rád, že vás mohu informovat o tom, že v dohledné době
radnice zajistí také opravu fasády kaple u vás na návsi v Popicích,“ sdělil
přítomným primátor města. Několik
slov přidali také jeho náměstci Jaroslav Vymazal a Jaromír Kalina.
Křížek u silnice do Popic je zre-

novovaný, prostor na soklu určený
pro text však zatím zeje prázdnotou.
„Bohužel se nám nepodařilo najít jakékoliv informace o tom, kdo, kdy a z jakého důvodu křížek původně postavil.
Pokud by o minulosti křížku kdokoliv
něco věděl, budeme rádi za informace,“
vyzval Ondřej Stránský.
Krátce po zveřejnění informace
o renovaci křížku se opravdu ozval
člověk, který doma měl původní kamennou desku ze soklu. „Pán
původem z Pulic asi před třiceti lety
uvolněnou desku z tehdy už chátrajícího křížku našel a měl ji doma dodnes
schovanou. Ochotně nám ji předal, má
radost, že je křížek zase v pořádku.
Deska je v perfektním stavu, bude pouze nutné obnovit písmo, potom ji necháme dodatečně osadit na sokl,“ uvedl Ondřej Stránský. Text na desce je
v němčině, je z něj patrno, že křížek
nechali postavit manželé Josef a Marie Göthovi v roce 1924. Co bylo
důvodem umístění křížku se úřad ale
zatím nedověděl.
Jihlavská radnice v posledních letech nechala zrenovovat více podobných drobnějších památek, například kapličku v Heleníně, křížek na
vrchu Větrník, studánku a sochu na
Skalce, boží muka, kříž a kapličku v
Kosově, sochu madony s dítětem ve
Strojírenské ulici, nebo kříž u dubu v
polích u Heroltic.
-tz-

HORÁCKÉ divadlo Jihlava oslavuje 75 let své existence, připraveny jsou doprovodné akce, výstavy a představení.
Foto: archiv HD
Celý letošní začátek sezóny je v Horáckém divadle ve znamení oslav 75.
výročí divadla. Oficiální činnost Horáckého divadla byla zahájena 18.
října 1940. V předvečer narozenin
se v Horáckém divadle uskutečnilo
představení Setkají se generace.
Sedmdesát pětka je leitmotivem
první poloviny 76. sezóny Horáckého divadla. Samotnou historii Horáckého divadla pak mapuje výstava,
„Ta naše láska k divadlu…“ v Muzeu
Vysočiny Jihlava, která potrvá do 15.
listopadu.
Další výstava byla zahájena v prostorách Kavárny Muzeum. Divadelním kukátkem je název souboru
dvaceti čtyř fotek Leoše Skokana,
jejichž prostřednictvím lze nahlédnout do zákulisí Horáckého divadla.
Trvat bude až do 29. listopadu.
Samotná oslava narozenin se ode-

hrála 17. října, kdy se na jevišti Horáckého divadla Setkají generace.
Scénář večera napsala Kateřina Jonášová, Večer s originálním scénářem
a mnoha milými hosty navozoval
atmosféru za doprovodu divadelní
kapely, ještě velmi nového a stále se
vyvíjejícího hudebního tělesa.
Poslední z věších aktivit, která
bude reflektovat historii Horáckého
divadla, bude letošní Noc divadel 21.
listopadu. Pod pracovním názvem
Instantní divadlo vzniká představení,
které je možné zařadit k site specific
projektům, s využitím netradičních
prostor v divadle. Koncept večera je
zaměřený také na interaktivitu diváků, neopouští se tedy téma „Setkávání se“. I když je zachován tradiční
formát prohlídek, bude to tentokrát
originální exkurze do historie tak
trochu jinou cestou.
-lm-

V Jihlavě byl k vidění Legiovlak
Od začátku října byl v Jihlavě k vidění Legiovlak – legionářské muzeum.
Deset zrekonstruovaných vagonů
představilo život a boj legionářů na
Transsibiřské magistrále během první světové války. Široké veřejnosti byl
Legiovlak přístupný zdarma.
Legiovlak se skládal z 10 zrekonstruovaných vagónů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se
desetitisíce čs. legionářů přepravily v
letech 1918–1920 napříč Ruskem po
Transsibiřské magistrále a průjezd si
často musely vynutit bojem s bol-

ševiky. Legiovlak se skládal z vozů
polní pošty, těplušky, zdravotního,
štábního, obrněného, prodejního,
kovářského (zrekonstruován na Slovensku), ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve všech vozech na
návštěvníky čekali věrné rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových
stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na
panelech mapujících historii čs. legií.
Pouť Legiovlaku skončí v roce
2020, do té doby projede celou republiku a zavítá i na Slovensko. -tz-

SLAVNOSTNÍHO otevření Legiovlaku v Jihlavě se zúčastnili i zástupci radnice,
za město pásku přestřihl náměstek primátora Vratislav Výborný (druhý zprava).
Foto: archiv MMJ
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Inzerce

SPECIÁLNÍ NABÍDKY NISSAN
UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE. POMŮŽE, PRÁVĚ KDYŽ JI POTŘEBUJETE.
MĚSTSKÉ VOZY NISSAN

NISSAN MICRA

NISSAN NOTE

NOVÝ NISSAN PULSAR

RÁDI VYKOUPÍME VÁŠ STÁVAJÍCÍ VŮZ
REZERVUJTE SI TESTOVACÍ JÍZDU JEŠTĚ DNES
AUTOSALON KUDRNA CZ a.s. - jediný autorizovaný dealer vozů NISSAN pro Vysočinu
www.nissankudrna.cz, Jihlava, Brněnská 4768, tel. 773 926 504
Platí pouze při ﬁnancování s akcí Nissan Finance Start 30 000 Kč. Nissan Finance znamená ﬁnancování poskytované společností RCI Financial Services s.r.o. Zobrazení jsou pouze ilustrativní.
Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této
reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Micra: kombinovaná spotřeba: 4,3–5,4 l/100 km, kombinované emise CO2: 95–125 g/km; Note:
kombinovaná spotřeba: 3,6–5,1 l/100 km, kombinované emise CO2: 93–119 g/km; Pulsar: kombinovaná spotřeba: 3,6–5,9 l/100 km, kombinované emise CO2: 94–138 g/km.
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Vánoce jsou za dveřmi
Třebaže do konce roku zbývají ještě
dva měsíce, magistrát připravuje celou řadu kulturních akcí, spojených se
svátky na Vánoce.
Je připraven program pro slavnostní
rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí 29. listopadu.
Program:
15.30 animační program pro děti s
Milanem Řezníčkem
16.15 Hana Prokšová – muzikálové a
vánoční písně
16.45 slavnostní rozsvícení vánoční
výzdoby
17.00 koncert Vladimír Hron – Popové Vánoce
- Strom splněných přání Hitrádia Vysočina
- otevřené ohně na náměstí
- andělé v nadživotní velikosti rozsvítí velký vánoční strom
- Ježíškova pošta
- občerstvení

Dále se připravují od 30. listopadu do
21. prosince vánoční koncerty ve velké
gotické síni jihlavské radnice v rámci
projektu Vánoce na radnici. Koncertní šňůra bude zahájena 30. listopadu
od 18 hodin vánočním koncertem PS
Campanula.
Koncem listopadu 2015 vyjde vánoční brožura, k dostání bude na MIC
a TIC magistrátu.
Další kulturní akce se budou odehrávat v centru města na Masarykově náměstí:
4. 12. Mikulášský jarmark
9. 12. Česko zpívá koledy
11. 12. BOSCH Svařák 2015
17. 12. vyhodnocení stromečků
20. 12. Zlatá neděle
V termínu 11. až 23. prosince se
bude konat na náměstí také prosincový jarmark – po dobu jarmarku doplní
atmosféru vánoční písně a koledy. Podrobně se vánočním oslavám budeme
věnovat v příštím vydání NJR. -lm-

Beachvolejbalové léto

BEACHVOLEJBALOVÁ sezóna na Vodním ráji přinesla krásné sportovní výkony, emoce, slunce i sportovní vyžití.
Foto: Lubomír Maštera
Ubývající slunečné dny připomněly Službám města Jihlavy (SMJ), že
by bylo vhodné zhodnotit uplynulé Beachvolejbalové léto na Vodním
ráji v Jihlavě.
Vše odstartovala již v červnu tradiční série regionálních mistrovství
ČR ABV, kde se o titul utkaly ambiciózní dvojice z Vysočiny.
Prázdniny zahájila víkendová akce s
názvem Water Paradise Cup. Turnaj
dal možnost vyniknout především
smíšeným párům. Jeho součástí byla
i velice vydařená plážová afterparty.
Dle obsazenosti turnaje je zřejmé, že
tato akce nabírá rok od roku čím dál
větší oblibu ze strany beachvolejbalových nadšenců.
„Týden nato se stal Vodní ráj dějištěm
Českého poháru juniorů. V rámci republikové akce měli diváci i návštěvníci
aquaparku možnost vidět hrát mladé
naděje z celé České republiky a opravdu se bylo na co koukat,“ zhodnotil
mluvčí SMJ Martin Málek.
Červenec zakončil beachvolejbalový kemp pod vedením Zdeňka
Mandla a Petera Pláteníka. Kromě
čtyř tréninkových jednotek odehráli
účastníci kempu díky novému umělému osvětlení také noční turnaj.
Srpnovou část beachvolejbalového léta odstartoval 0. ročník turnaje
veteránů, nesoucí název Zlatý písek.

Na písečných dunách Vodního ráje
se vedle lokálních hrdinů pohybovaly takové legendy jako například
účastník Olympijských her Marek
Pakosta, několikanásobný mistr ČR
Jarda Pavlas a další osobnosti českého beachvolejbalu. „Turnaj měl skvělou odezvu a už se všichni těší na příští
ročník,“ konstatoval Málek.
Následovala vrcholná akce celého
léta, kterou bylo Mistrovství České
republiky žen do 22 let. Víkend 8. 8.
- 9. 8. 2015 se nesl ve znamení špičkového beachvolejbalu. Atmosféra
finálového utkání byla přímo mrazivá, a to také díky plné obsazenosti
nové tribuny.
Poslední srpnový víkend patřil netradičním beachvolejbalovým radovánkám. V sobotu se odehrál losovaný turnaj mixů, při kterém hráči a
hráčky do poslední chvíle netušili,
s kým budou hrát. V neděli hrál naopak každý na „svoje triko“ o titul
„Krále a Královny Vysočiny“.
„Letošní léto bylo jasným důkazem
toho, že beachvolejbal na Vysočině má
světlou budoucnost! Děkujeme všem,
kteří se svou hráčskou, diváckou, sponzorskou i organizační účastí podpořili
akce pořádané organizací BeachVolley
SPORT. Slibujeme, že Beachvolejbalové léto na Vodním ráji 2016 bude ještě
akčnější,“ popřál Martin Málek. -lm-
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V Jihlavě se mluvilo
o sociálních službách

V RÁMCI Dne sociálních služeb se na Masarykově náměstí ve stáncích a prostřednictvím různých vystoupení a aktivit prezentovaly zúčastněné organizace.
Foto: archiv MMJ
V Jihlavě proběhl první Den různých vystoupení a aktivit prezensociálních služeb. V krajském městě tovaly zúčastněné organizace. Jihlavse prezentovaly tři desítky organizací z ská veřejnost se tak například mohla
celého kraje, které pracují s osobami s seznámit s pomůckami pro sluchově,
různými hendikepy. Iniciátorem setká- zrakově a tělesně postižené, s dovední a společné prezentace organizací byl nostmi vodících psů pro nevidomé,
náměstek primátora Milan Kolář.
s činností speciálních škol a dalších
Část programu se odehrávala v rad- organizací.
nici, kde byly na programu například
Pozornost přitahovala hlasitější
prezentace a besedy o komunitním a akční vystoupení jako například
plánování, podpoře neziskových koncert skupiny Raraši a Drumbanorganizací, dobrovolnictví, ale také du, vystoupení dětí z ERKA nebo
třeba o finanční a dluhové proble- ukázky workoutu, tedy cvičení s vámatice. Na Masarykově náměstí se hou vlastního těla pod širým nebem.
pak ve stáncích a prostřednictvím
-tz-

Školství

- Vybíráme střední školu
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Studentští europoslanci budou
diskutovat koncem listopadu v Jihlavě

Jihlava se na čtyři dny stane hostitelským městem pro XII. České fórum Evropského parlamentu mládeže v ČR. 77
středoškoláků a gymnazistů z celé ČR se
zúčastní zasedání, na kterém budou diskutovat o aktuálních evropských i globálních problémech a pokusí se přijít na jejich řešení.
Migrační krize, adopce dětí páry stejného pohlaví, reformy v rámci EU a další
palčivé otázky budou od 26. do 29. listopadu 2015 ve středu pozornosti 77 žáků
z celé České republiky. Ti se do Jihlavy
sjedou v rámci XII. Českého fóra pořádaného Evropským parlamentem mládeže v
ČR, z.s., (EPM v ČR).
Tato studentská apolitická a nezisková
organizace pořádá po celé zemi již sedmnáctým rokem zasedání pro středoškolské
žáky, kteří tak mají možnost získat rozsáhlé znalosti o problémech jak ve svém okolí, tak v celé Evropě, a mají možnost rozvíjet své kritické myšlení, jazykové znalosti a schopnost práce v týmu.
XII. České fórum Jihlava se skládá z několika fází.
První z nich je tzv. „teambuilding“, kde se účastníci, neboli delegáti, jak se jim na zasedáních EPM v
ČR říká, rozdělí do sedmi pracovních skupin – komisí.

Tato část se skládá převážně z aktivit majících za
cíl stmelit tým, který bude schopný se dohodnout,
rozumně diskutovat a vystupovat jako jeden celek.
Poté následuje práce v komisích. Jednotlivé komise zde projednávají problémy, kterými se mají
zabývat, a snaží se přijít na svět s řešením, které bude nejen funkční, ale také dostatečně kvalitní.
A poslední fází je Valné shromáždění, během něhož se všechny komise sejdou, jednají o jednotlivých řešeních a hlasují o nich.

Celé čtyřdenní zasedání zároveň probíhá výhradně v angličtině, díky čemuž mají delegáti
možnost praxí zlepšit své jazykové znalosti a obratnost v jazyce.
Na druhé straně přípravný tým
zasedání však nepochází jen z řad
studentů z ČR. Zhruba polovina
členů přípravného týmu pochází
hned z vícero zemí v Evropě.
Od Chorvatska, přes Řecko, Rakousko, až po Kypr a ČR, celkem
38 členů přípravného týmu přijede do Jihlavy a na zasedání točící
se kolem motta „Rozšiřování obzorů, překonávání konvencí“.
Hlavní organizátoři zasedání,
Anna Kremláčková a Jan Nathaniel Čamaj, kteří již skoro rok
pracují na organizaci akce, si kladou za cíl přinést
všem zúčastněným zkušenost a zážitek, z něhož
budou moci všichni profitovat – ať již díky novým
znalostem, novým přátelům, nebo díky vyplacenému úsilí a práci, kterou všichni do zasedání vložili.
XII. České fórum v Jihlavě se bude konat pod záštitou primátora města Jihlavy, PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka, a radní Kraje Vysočina pro oblast
školství, mládeže a sportu, Ing. Jany Fialové. -tz-

2016/17

maturitní obory:
stavebnictví

3leté uēební obory:
umĢlecký truhláƎ, zedník,
tesaƎ, klempíƎ – stavební
výroba, truhláƎ,
pokrývaē, instalatér,
elektrikáƎ – silnoproud

2letý uēební obor:
stavební práce

nástavbové studium:
stavební provoz,
nábytkáƎská
a dƎevaƎská výroba

Dny otevƎených dveƎí:
5. prosince 2015
29. ledna 2016
vždy od 8 do 13 hodin v hlavní budovĢ školy
v JihlavĢ (Žižkova 20) i v novém centru prakƟcké
výuky stavebních a dƎevaƎských oborƽ
v HelenínĢ (Hálkova 42)
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Střední školy v DKO nabídnou své obory
Podevatenácté se sejdou 13. listopadu v prostorách DKO Jihlava střední školy z Vysočiny i dalších regionů,
aby zejména žákům 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodičům představily
své obory pro příští školní rok.
Přehlídka středních škol oblasti
Vysočiny přiblíží osobní prezentací
na stáncích i prostřednictvím propagačních materiálů zaměření, obory,
prostředí, podmínky ke studiu i úspěchy absolventů škol. Na přehlídce najdou inspiraci také studenti středních
škol, kteří si chtějí kvalifikaci rozšířit
studiem na vyšších odborných školách.
Většina středních škol v kraji se už
připojila k pilotnímu projektu jednotných přijímacích zkoušek. Řádný termín přijímacích zkoušek ve školním
roce 2015/16 je stanoven pro první
kolo na 22. až 30. duben 2016.
V případě centrálně zadávaných a
vyhodnocovaných testů je možné
tento termín předsadit o maximálně pět pracovních dnů. Škola, která
využije přijímací testy Scio, uskuteční
přijímací zkoušky v termínech: 1. řádný termín 18. dubna 2016, 2. řádný
termín 19. dubna 2016, náhradní termín bude zveřejněn.
Pro první kolo přijímacího řízení
(podávají se v něm 1 až 2 přihlášky)
je třeba podat přihlášky do 15. března
2016 (na obory s talentovou zkouškou už do 30. listopadu 2015). Druhé
a další kola přijímacího řízení (zde je
možný neomezený počet přihlášek)

vyhlásí jednotlivé školy podle toho,
jak se jim podaří naplnit kapacitu.
Přihlášku podává zákonný zástupce
nezletilého uchazeče řediteli střední
školy. Základní škola na přihláškách
potvrzuje prospěch žáka.
Pokud se budou termíny přijíma-

cích zkoušek na školy, které si uchazeč vybere, překrývat, bude se muset
rozhodnout pro obor, kterému dává
přednost. Stejný termín konání přijímací zkoušky do jiného oboru totiž
není důvodem pro využití náhradního termínu.

Náhradní termín může uchazeč o
studium využít pouze v případě vážných důvodů, např. nemoci. Svou
neúčast ve zvoleném termínu musí
do tří dnů řádně písemně omluvit
řediteli školy.
-jv-
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České vysoké technické školy
propojují výuku studentů s praxí
České technické vysoké školy se
snaží prohloubit znalosti svých studentů v praxi.
Projekty spolupráce s firmami zvyšují šanci žáků na pozdější uplatnění v komerční sféře, kde je v poslední době kvalifikovaných odborníků
nedostatek.
Například na Vysokém učení
technickém v Brně pořádají pravidelné pracovní veletrhy. Letos se
jich zúčastnilo 34 firem.
Preference jednotlivých zaměstnání se už objevují při výběru jednotlivých oborů na školách.
Na VUT mezi nejžádanější obory
patří ty spojené s energetikou, dále
obory, které se vážou k dopravě a
informační technologie.
Na pražském Českém vysokém
učení technickém (ČVUT) je zase
největší zájem o strojní inženýrství,
kam se hlásí deset procent zájemců, dále o techniku a technologie ve
spojích a o stavební inženýrství.
Obě univerzity se snaží prohloubit studium žáků s praxí. Na ČVUT
už devět let funguje program Mentoring, kdy jsou studentům mentory odborníci a manažeři z firem.
Dalším projektem je Kariérní centrum ČVUT.

V současné době
přibývá počet ﬁrem,
které projekty
zaměřené
na spolupráci škol
a ﬁrem podporují.
„Prostřednictvím Kariérního centra ČVUT informujeme studenty o
nabídkách stáží, brigád a trainee programů, spolupracujeme s HR pracovníky na organizaci poradny pro studenty ČVUT, pořádáme semináře a
přednášky, organizujeme program
mentoring.
Studenti ze studentského klubu
IAESTE každoročně na ČVUT pořádají veletrh pracovních příležitostí,“
uvedla mluvčí ČVUT Andrea Vondráková.
Také v Brně podporují studenty
v získávání praktických zkušeností.
„V rámci takzvaných průmyslových
projektů nabízíme studentům volitelné předměty, které zahrnují absolvování praxe v konkrétní společnosti. Za

tuto dobrovolnou stáž pak může student získat kredity,“ popsala mluvčí
VUT Radana Kolčavová.
Podle ní je velmi oblíbenou formou spolupráce zadávání témat
závěrečných prací firmami.
„Vedoucím takové závěrečné práce se pak může stát i externí odborník z komerční sféry. Na VUT v Brně
přednáší celá řada specialistů z praxe, kteří působí ve vedoucích funkcích
komerčních společností,“ doplnila
Kolčavová.
To potvrzuje i vedoucí personálního odboru brněnského koncernu ZKL, který se zabývá výrobou
kuličkových ložisek, Lada Heydová.
„V rámci kooperace s vysokými školami spolupracujeme na závěrečných
pracích studentů. Pokud studenti na
praxi prokáží svoje znalosti a nadšení
pro práci, nadále pak u nás zůstávají
už v roli zaměstnanců.
To se týká i vysokoškoláků, se kterými spolupracujeme na tématech jejich
bakalářských, diplomových a disertačních prací,“ sdělila Heydová.
V současné době přibývá počet
firem, které projekty zaměřené na
spolupráci škol a firem podporují.
„Aby bylo možné lépe získávat kvalifikované zaměstnance, spolupracu-

Nezaměstnanost v ČR
 זNezaměstnanost stále klesá. V
září se snížila na rovných šest procent. Navázala tak na srpnový pokles
po mírném nárůstu nezaměstnanosti
v červenci.
 זLidí bez práce bylo 441 892,
což je nejméně od března 2009. Řada ﬁrem, především z průmyslových
oborů, má nyní problémy sehnat kvaliﬁkované odborníky.

jeme s vybranými středními školami,
odbornými učilišti a také vysokými
školami.
Cílem této spolupráce je postupně vybudovat a udržet široký potenciál kvalifikovaných zaměstnanců –
odborníků, zabezpečení a prohloubení
jejich odborného růstu a také variabilnosti pro různé profese,“ vysvětlila
Lada Heydová.
„Nabízíme žákům praxi přímo ve
výrobě. Studenti mají svého patrona,
který zajišťuje jejich odborný rozvoj v
souladu s instrukcemi školy,“ dodala
Heydová.
-tz-

Vyšší odborná škola zdravotnická
a 6tĜHdní odborná škola Vro

pro žáky s ukončeným základním vzděláním nabízíme atraktivní
čtyřleté obory s maturitou:

16-01-M/01 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(školní vzdělávací program: Monitorování a ochrana životního prostředí)

53-43-M/01 LABORATORNÍ ASISTENT
pro studenty s ukončeným středoškolským vzděláním nabízíme
tříletý vzdělávací program ukončený absolutoriem
(absolventi získají titul DiS.):
0$1$æ(56.É
$.$'(0,(

^ƚƎĞĚŶşŽĚďŽƌŶĄƓŬŽůĂ:ŝŚůĂǀĂ

53-43-N/11 DIPLOMOVANÝ
FARMACEUTICKÝ ASISTENT
pro zájemce z řad veřejnosti nabízíme
rekvalifikační kurzy kosmetiky:

KOSMETICKÉ SLUŽBY

D/>E1<KDhE/<
s\:EK^WZsE1/EEK^d
SĜt]QLYpNOLPDãNRO\LQGLYLGXiOQtSĜtVWXSãNROQtDPLPRãNROQtDNFHDVRXWČåH
SURSRMHQtYêXN\VSRGQLNRYRXSUD[t SRGSRĜHQR(8 VSROXSUiFHVH]DKUDQLþQtPLãNRODPL
SRGSRUDMD]\NRYpYêXN\SĜtSUDYDQDFHUWLILNDFL~þDVWYHYURSVNêFKSURMHNWHFK
PRåQRVWLFHUWLILNDFHYREODVWL,7]tVNiQt(&'/ãNROQtSV\FKRORJ

ŶǇŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚĚǀĞƎşϮϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϱĂϭϰ͘ϭ͘ϮϬϭϲ͕
ŶĞďŽŬĂǎĚǉǀƓĞĚŶşĚĞŶ͊

ǁǁǁ͘ŵŐͲĂŬĂĚĞŵŝĞ͘Đǌ

ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŵĂŶĂǌĞƌŬĂ

(akreditováno MŠMT, možnost samostatného podnikání)

- Vyšší odborná škola zdravotnická
a 6tĜHdní odborná škola Vro

Znojemská 76, 586 01 Jihlava
tel.: 567 306 261, gsm: 739 387 973
farmeko@farmeko.cz
Dny otevřených dveří a další info na: www.farmeko.cz
Prohlídku školy umožníme kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.
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Školství - Vybíráme střední školu

VOŠka může být alternativou studia
Přestože většina mladých lidí prahne po studiu na vysoké škole, vyšší
odborné školy mohou být vhodnou,
mnohdy i vhodnější alternativou –
studium je zde zaměřené na praxi a
součástí jsou odborné stáže ve firmách.
Jak se liší studium na vysoké škole
a vyšší odborné škole?
Samozřejmě záleží na oboru a škole, kterou si vyberete – můžete narazit jak na vysokou školu tak i na
VOŠku, kde je studium spíše fraškou, tak naopak na takovou, kde je
výuka náročná a ve škole strávíte
celý týden.
Stejně je to i s kvalitou výuky, kte-

rá se liší školu od školy – na mnohých VOŠkách učí stejní lidé jako na
vysokých školách, či přímo odborníci z praxe. Důležité je tedy podívat se
na reference k dané škole.
Pokud si vyberete prestižní školu
s dobrou pověstí, jistě vás budoucí
zaměstnavatelé po úspěšném ukončení studia rádi upřednostní.
Studenti si vyšší odborné školy
mnohdy vybírají kvůli oborům, které vysoké školy nenabízejí, nebo se
jejich studijní náplň na vysoké škole liší. Co se týče dálkového studia,
pak nabídka právě na VOŠkách bývá
rozsáhlejší.
Další výhodou vyšších odborných

škol je menší akademičnost – zatímco vysoké školy jsou zaměřeny spíše teoreticky a jen málokdy máte
možnost si poznatky během studia
vyzkoušet přímo v praxi (pokud si ji
nezajistíte sami), na vyšších odborných školách bývá praxe běžnou
součástí studia, což jistě oceníte při
hledání budoucího zaměstnání.
Nevýhodou však je placení školného, které je povinné nejen na soukromých školách (kde se ceny za semestr pohybují mezi 15–30.000 Kč), ale
i na těch státních (výše školného je v
řádech stovek až tisíců korun).

Mnohé školy však poskytují prospěchové nebo sociální stipendium.
Přijímací řízení většinou probíhají v několika kolech – školy vypisují
ještě druhé kolo přijímacího řízení
na konci srpna a někdy i kolo třetí
během září. Na vyšší odborné škole
získáte titul DiS. – diplomovaný specialista.
Pokud se rozhodnete ve studiu
pokračovat, mnohé vysoké školy
vám pak umožní získání titulu Bc.
za jeden či dva roky, jestliže již máte
vyšší odbornou školu úspěšně za
sebou.
-lm-

Mariánské náměstí 72, 394 94 Černovice, tel.: 565 492 182,
www.uciliste-cernovice.cz, ou.prs.cernovice@iol.cz

nabízí žákům a uchazečům s ukončenou povinnou 9letou docházkou
vyučení těmto profesím:

 zedník  truhlář  malíř-natěrač  švadlena  čalouník
kuchař  pečovatelka  cukrář  zámečník
Délka přípravy v učebních oborech je 3 roky a je ukončena výučním listem. Praktická škola je dvouletá
se závěrečným vysvědčením. Ubytování a stravování je zajištěno.
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční
v pátek 13. 11. 2015 v době od 8.00 do 16.30 hod.

Kontakt: Bc. Marie Baštová , tel.: 606 367 221

V Jihlavě se bude opět mluvit
o vzdělávání a Montessori pedagogice
man). Odpolední beseda, v níž bude
dán široký prostor dotazům z publika, se zaměří nejen na školství: radit
budou odborníci z řad psychologů
(Šárka Miková) i lektorů respektujícího přístupu (Radana Lazarová,
Peter Kukliš).
V závěrečném bloku se účastníci
seznámí s konceptem svobodného
vzdělávání (Radana Lazarová, Vladimír Dobeš) a intuitivní pedagogikou
(Peter Živý). Akci určenou široké
veřejnosti i profesionálním pracovníkům ve školství pořádá spolek Montessori Jihlava (www.montejihlava.
cz), vstupné je dobrovolné.
(PI-j11-vzjD)

[ VELKÉ MEZIŘÍČÍ ]

Hotelová škola Světlá
a Střední odborná škola
řemesel Velké Meziříčí

www.svetlavm.cz, admin@svetlavm.cz, Tel. 566 522 837

STUDIUM MATURITNÍCH OBORŮ:
/ Hotelnictví

65-42-M/01

/ Obchodní akademie

63-41-M/02

/ Podnikání – nástavbové studium
denní a dálkové

64-41-L/51

OBORY S VÝUČNÍM LISTEM – 3leté
/K
Kuchař
h ř – číš
číšník
ík

65
65-51-H/01
51 H/01

/ Kuchař – číšník – zkrácené 1leté studium

65-51-H/01

/ Elektrikář

26-51-H/01

/ Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01

/ Opravář zemědělských strojů

41-55-H/01

a další učební obory

• Zahraniční praxe: VB, SRN, Rakousko, Itálie, Francie,
Řecko, Španělsko, Slovensko
• Dva povinné světové jazyky (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ)
• Nadstandardní vybavení školy
• Odborné kurzy pro žáky (gastronomie, řízení motorových
vozidel, svařování aj.)
• Strava a ubytování na domově mládeže

z11-hotšM

V sobotu 14. listopadu 2015 se
uskuteční třetí ročník konference
Jihlava mluví o vzdělávání a Montessori pedagogice. V době 8.45-18.00
se v DIODu (Tyršova 22) bude diskutovat o současném vzdělávání a
jeho alternativních podobách, součástí ojedinělé akce bude rovněž
beseda, v níž se účastníci dozví, jak
efektivněji komunikovat a pracovat
s emocemi.
Dopoledne bude patřit zkušeným
pedagožkám Montessori škol, které
promluví jak o praxi na 1. a 2. stupni ZŠ (Dagmar Bulová, Alice Rousová), tak o Montessori vzdělávání
v USA ve srovnání s ČR ( Judy Lu-

Dny otevřených dveří 3. 12. 2015; 15. 1. 2016
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Při stavbě mysleme na děti
Každý dětský pokoj by měl být
dostatečně velký a dostatečně světlý.
Proto, máte-li na výběr ze dvou pokojů různých velikostí, sami si pro ložnici vyberte ten menší a dítěti dopřejte
větší. Vy budete v ložnici pouze přespávat, ale váš potomek v pokoji tráví
nejen noc, ale i den. I když nemáte v
rodinném rozpočtu větší obnos, který byste investovali do přestavby nebo
plného zařízení, věřte, že se i s málem
dají udělat zázraky.
Dětská duše je krásná, fantazií překypující a měli bychom ji udržovat
veselou a šťastnou. K tomu nám skvě-

le poslouží barvy. Nejprve si představte, v jakém duchu pokoj máte v úmyslu zařídit a pak vyberte barvy a motivy.
Máte-li bílý nábytek, klidně lze použít
sytější pastelové barvy, naopak je-li nábytek tmavý, pokoj rozjasníme světlými barvami.
Myslete na dva prostory, které by
měl každý dětský pokojíček představovat – spací prostor a druhý prostor pro
hraní. Jiné potřeby má samozřejmě
čerstvě narozené miminko, jiné čtyřletý prcek a jiné desetiletá slečna. Dětem
se všeobecně lépe usíná v zatemněné
místnosti. Některé vyžaduje tlumené

STAVEB N ICT VÍ
PROJEKCE
ZÁMEČNICT VÍ

nemá podceňovat jeho věk. Tohle ještě nevnímá nebo tomu ještě nerozumí
a podobné výroky prý nejsou na místě.
Také dítě, které již samo kreslí, umí
říci naprosto jasně, které barvy preferuje. Stačí si vzít na pomoc jeho malířské výtvory. Jasně zde bude zřetelné,
které barvy jsou jeho oblíbené. Dále se
řídíme dle psychologů temperamentem dítěte.
Nevhodné barvy, především pro
malé děti, jsou syté, agresivní barvy,
například oranžová nebo rudá.
-lm-

tel.: 777 941 000
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světlo lampičky, jiné pootevřené dveře
nebo záplavu hvězdiček, měsíc a ovečky na stěně nebo stropě, které ve tmě
svítí. Jsou vyrobeny z fosforeskujícího
materiálu a po nasvícení ve tmě svítí.
Mějte na paměti, že vámi zvolená barva ač se to nezdá, může na dítě působit a ovlivňovat ho. Je vědecky
dokázáno, že miminka spí hůře ve žlutě vymalovaných pokojích.
Podle psychologů vám prý dítě umí
dát najevo, v jakých barvách se cítí
dobře. Stačí sledovat jeho reakce, navštívíte-li modře vymalovaný pokoj,
červený nebo zelený. Nikterak se

STAVÍME RODINNÉ DOMY, HRUBÉ STAVBY, NÁSTAVBY, PŘÍSTAVBY, OPRAVUJEME
A REKONSTRUUJEME, ZATEPLUJEME A OPRAVUJEME FASÁDY, MONTUJEME
SÁDROKARTONY, OBKLADY A DLAŽBY, VYRÁBÍME OCELOVÉ KONSTRUKCE, SCHODIŠTĚ
A ZÁBRADLÍ, VRATA, MŘÍŽE, REGÁLY, OBRÁBÍME NA SOUSTRUHU A FRÉZCE, PROJEKTUJEME

www.ekosbrtnice.cz
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Vytápění domu vyžaduje dobrý úsudek
Zima se začíná ozývat a energie již
levnější nebude. Vyplatí se tak pro
mnoho domácností věnovat dostatek pozornosti uvažování o tom, jaký
způsob vytápění pro svůj dům zvolit.
Je příjemným zjištěním, že existují
možnosti, které jsou kromě ekonomického hlediska rovněž ekologic-

ké. Z jakých zdrojů tepelné energie
je možno vybírat?
Nejběžnějším zdrojem pro vytápění je v našich zemích zemní plyn.
Z dlouhodobého hlediska je na zemní plyn pohlíženo jako na zdroj energetické závislosti dodávat surovinu
z Ruska a Alžírska. Evropské zdroje
plynu tvoří pouhá dvě procenta svě-

tových zásob. Tam, kde není zavedena plynofikace, mohou lidé používat
plyn kapalný ze zásobníku.
Při spalování propanu, butanu
nebo jejich směsí nevzniká žádný
pevný odpad ani saze. V případě,
že se uživatel bude chtít v budoucnu napojit k rozvodné síti, přestavba pro použití zemního plynu není

nijak nákladná. Na ústupu jsou již
tuhá paliva, jako je černé a hnědé
uhlí nebo koks. Naopak na vzestupu je dřevo. Pro životní prostředí je
to plus. Při spalování dřeva nevznikají téměř žádné emise SO2 a obsah
popelovin a dusíku je velmi nízký.
Hodnoty CO2 jsou neutrální. Znamená to, že pro nárůst tuny dřevní
hmoty je spotřebováno právě tolik
oxidu uhličitého, kolik je ho vypuštěno při spalování stejného množství
dřeva. Velikou předností dřevní
hmoty je fakt, že se jedná o tuzemský a obnovitelný zdroj energie.
Dalším oblíbeným a pohodlným
zdrojem vytápění je elektrická energie. S vytápěním pomocí elektrické
energie rychle dosáhneme požadovaného výkonu a stejně snadno se
výkon reguluje. Jedná se o nejluxusnější, ale na druhou stranu také o
nejdražší způsob vytápění.
Elektrická energie se jeví jako čistá
a nezávadná k životnímu prostředí,
ale její výroba představuje pro přírodu jednu z největších zátěží. Nejvíce
elektrické energie produkují jaderné
elektrárny. Zde hrozí podobný problém jako u zemního plynu. Tedy
závislost na státech vlastnící zásoby
uranu.
Největší naděje jsou vkládány do
obnovitelných zdrojů. Jedná se o
biomasu, bioplyn, tepelná čerpadla, tepelné solární kolektory nebo
například větrné elektrárny.
-lm-
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Přemýšlíme, jak na
malou koupelnu
Panelákové koupelny jsou známé
nedostatečným prostorem, menší
bývají ale někdy i v novostavbách. Je
to škoda, protože pak si nemůžeme
tolik vybírat, jsme limitovaní velikostí a rozměrem sanity a koupelnového
nábytku.
Rady a tipy:
- Barvy obkladů a dlažeb: světlé,
lesklé, aby opticky zvětšovaly prostor.
- Velké zrcadlo na stěnu, méně volně ležících předmětů, nezahlcovat se
dekoracemi.
- Sprcha umí nahradit vanu: pořiďme si do ní relaxační sedák, dokonalou hlavici s různě nastavitelnými
proudy.
- Vany: raději asymetrickou, která
se na straně zužuje (v místech máme
nohy), nezapomeneme na sprchovou zástěnu.
- Využité místo pod umyvadlem:
skříňky na kosmetické pomůcky.
Výrobce van, umyvadel, sprchových koutů ale přesto chválíme, protože pochopili, kde je tzv. díra na
trhu. Snaží se nabídnout sanitu do
malých koupelen, která je cenově
přijatelná a lahodí i oku. Designéři tak zákazníkům umějí nabídnout
originální tvary a provedení, které
sluší i koupelnám na pětníku.
Možností máme více, než si myslíme. Jestliže se chystáme na kompletní rekonstrukci koupelny, není od
věci navždy spojit koupelnu s WC
místností.
-lm-
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Moderní domovní dveře si žádají nové technologie
Znáte to sami, stojíte přede dveřmi svého domu či bytu a plácáte se
po všech kapsách... kde jen ten klíč
může být?
Pokud se klíč nachází na vaší straně dveří je to dobré, pokud zůstal
při odchodu uvnitř, čeká vás shánění odborníka, který vám otevření
dveří zajistí.
„U dnes dodávaných dveří je bezpečnostní standard vyšší než tomu
bývalo dříve a není vůbec snadné jen
zaklaplé dveře bez použití klíče otevřít.” říká Pavel Sedláček z firmy
Okna&Company a dodává: „Je to
často díky samozamykacím bezpečnostním zámkům, které jen zabouchnutím vysunou několik závor a tím
zajistí bezpečí vaší domácnosti před
zoději a pokud nemáte klíč, tak i před
vámi.“
V takových případech hledáme jakkoliv pootevřené okno, kterým se následně dostaneme dovnitř, nebo využíváme další metody.
Uživatele to každopádně stojí čas i
peníze. Klíče je tedy dobré si hlídat,
nebo náhradní schovat u známých.

Přijdte si
pro nový katalog
vchodových dveří!
„Nyní se stále častěji využívá řešení,
se kterým vás tyto trable nečekají,“
oznamuje Sedláček. „Pokud pořídíte dveře vybavené čtečkou papilárních linií .. snímačem otisku prstu
chcete-li ..a záložním zdrojem, na

Rekonstrukce paneláku
Z hlediska užitné hodnoty jsou
panelové byty hendikepované ze dvou
důvodů. Jednak je to umakartové jádro
a pak poměrně nízká světlá výška
(většinou 255 cm). Pokud budeme
považovat jádro za zrekonstruované,
pak nízkou výšku můžeme vykompenzovat vhodnou prací se světlem
,a to samé platí v případě, kdy nám
panelákový byt připadá ke všemu
ještě poněkud stísněný. A vadí vám,
že je v paneláku „všechno slyšet“?
Prvním nástrojem změny bude přivedení světla do místností, respektive odstranění všeho toho, co světlu
brání. Zkuste odstranit veškeré předměty z okenních parapetů. Přímo

proti oknu by neměly stát žádné velké tmavé plochy, ale naopak plochy
bílé, světlé, které světlo nepohltí, ale
odrazí zpět do místnosti.
Zkuste třeba takovou věc, jako je
přivedení toho nejatraktivnějšího
světla, tedy světla denního přímo do
koupelny. To je přece vysoce komfortní. Stačí k tomu „skleněné cihly“, tzv.
luxfery.
Musíte dělit místnosti na dvě funkčně odlišné části? Pokud ano, pak to
dělejte tak, aby omezení přístupu denního světla bylo v té vzdálenější části
co nejmenší. Zkuste použít např. „příčku“ v podobě otevřené knihovny, tj.
knihovny bez „zad“.
-lm-

klíč od domu můžete zapomenout.“ Do
paměti se dá uložit až 150 otisků, což
dovolí všem členům rodiny autorizovat více prstů a tím zvýšit komfort
otevírání, použijete ruku, která je
právě volná, a nemusíte přehazovat
tašku z ruky do ruky. „Na tento systém otevírání dveří máme velice kladný
ohlas. Nastavení, přidávání dalších čle-

nů rodiny a obsluha je tak snadná, že
ji uživatel běžně zvládne sám a přitom
se jedná o vyšší úroveň zabezpečení,
než odemykání klíčem..“, říká technik
Okna&Company a vyzývá nás, ať se
schválně pokusíme vystavené dveře
otevřít za použití jakéhokoliv jiného
prstu, než který nám předtím do systému uložil. Nejde to.
(t11-oknaD)
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Recyklace zachrání roén÷ v èR tém÷ą dva miliony stromč
vatelům k recyklaci. Z odpadů se pak
pomocí tohoto procesu vyrábí buď
úplně nové výrobky, nebo se přidávají
k dalším surovinám pro výrobu nových
předmětů.

Využití vytĆídøných odpadĎ
Z vytříděných PET lahví se dnes vyrábějí nové PET lahve, vlákno pro výrobu
textilii. Využití např. oděvní, automobilový průmysl. Vytříděné folie a sáčky
jsou zpět regranulovány na primární
materiál a jsou využity zpět pro výrobu pytlů např. i do odpadkových košů.
Ze směsných plastů se vyrábějí např.
obrubníky, protihlukové stěny kolem
rychlostních silnic a dálnic, přepravní
palety, plotové plaňky či zatravňovací dlažba. Papír se nejčastěji recykluje

v papírnách na nový papír. Tímto způsobem může být použitý až sedmkrát.
Další možností jeho recyklace je výroba
tepelných izolací nebo příměsí do stavebních hmot.
Nápojové kartony tj. krabice od mléčných výrobků, džusů, vína apod. je
možno využít dvojím způsobem. V papírnách, kde se využije papírová část
pro výrobu papíru. Mimo nového papíru se z něj vyrábí i lisované a izolační
desky, které se používají ve stavebnictví jako alternativa sádrokartonových
desek nebo při výstavbě montovaných
rodinných domů. Z vytříděného skla se
nejčastěji vyrábí sklo obalové – lahve na
minerálky, alkohol a pivo, zavařovací
sklenice a různé skleněné výrobky. Sklo
se také používá jako přísada do speci-

álních druhů betonů, brusných hmot,
tepelných izolací a podobně.

Jak na tom s tĆídøním jsme?
Třídění odpadu již v České republice
patří k dobrému vychování. Podle posledních údajů aktivně třídí 72 % populace ČR, což znamená 15% nárůst za
posledních 10 let. Zároveň se neustále
zvyšuje počet kontejnerů na tříděný odpad. V současnosti je v celé zemi rozmístěno více než 253 000 barevných kontejrů. Díky tomu se zmenšila průměrná
vzdálenost k nim na 99 m a třídění odpadů se tak stalo pro obyvatele České republiky pohodlnější. Za jeden rok se podařilo zrecyklovat a znovu využít 75 %
celkové produkce obalů, což řadí Českou
republiku mezi evropskou špičku. j11-ekokD

Mít jen černou nestačí…

Takže mít jen černou… vážně nestačí.

J11-KONd

Vytříděné odpady z barevných kontejnerů odváží svozové ﬁrmy na dotřiďovací linky, kde se dotřiďují a upravují na druhotnou surovinu pro další
zpracování.
Na těchto dotřiďovacích linkách jsou
odpady dále tříděny na různé druhy,
podle jejich materiálového složení nebo
podle potřeb a technologií konečných
zpracovatelů. Například dovezený papír
z modrých kontejnerů se dále roztřídí
na noviny, časopisy, kartony, lepenku
a další druhy. Plasty ze žlutých kontejnerů se třídí na barevné a čiré PET
láhve, fólie podle barev, duté obaly od
kosmetiky a podobně.
Takto roztříděné odpady, zbavené nežádoucích příměsí, se lisují do balíků
a jsou odváženy ke konečným zpraco-
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Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava
zveřejňuje záměry
výběrovým řízením formou dražby dne 18.
11. 2015 s uzávěrkou žádostí dne 16. 11. 2015
(v 17.00 hod.)
 זpronajmout nebytový prostor v domě:

• Brněnská 6 v Jihlavě, 1. NP, 96 m2, býv. prodejna kočárků, hraček, těhotenské a dětské módy
a potřeb, min. nájemné 65.760 Kč/rok
 זprodat volné bytové jednotky:

• v domě Palackého 3 v Jihlavě:
- č. 1236/3 v mezipatře 2. a 3. NP, 1+kk, 32,80
m2, náročnost dle PENB: D, 670 kWh/(m2/rok),
minimální kupní cena 640.000 Kč
- č. 1236/5 v mezipatře 3. a 4. NP (půda),
1+kk, 33,50 m2, náročnost dle PENB: C, 633
kWh/(m2/rok), minimální kupní cena 610.000
Kč
• č. 1185/4 v domě Matky Boží 3, 5, 7 v Jihlavě, 4. NP bytové sekce Matky Boží 3 v Jihlavě,
4+1, 141,50 m2, energetická náročnost budovy
dle PENB budovy: G, 394 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena 1.380.000 Kč
• č. 619/6 v domě Lazebnická 19 v Jihlavě,
1+1, v mezipatře 2. a 3. NP, 36,10 m2, energetická náročnost dle PENB: G, 453 kWh/(m2/rok),
minimální kupní cena 670.000 Kč
• v domě Znojemská 13 v Jihlavě:
- č. 671/1, 1. NP, 1+1, 51,20 m2, energetická
náročnost dle PENB: E, 452 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena 590.000 Kč
- č. 671/3, 2. NP, 3+1, 121,70 m2, energetická
náročnost dle PENB: E, 367 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena 1.450.000 Kč
- č. 671/4, 3. NP, 2+1, 65,50 m2, energetická
náročnost dle PENB: F, 491 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena 850.000 Kč
• bytové jednotky v domě Jarní 6, 8, 10 v Jihlavě:
- č. 374/1, 4+1, 1. NP, 87,21 m2, energetická
náročnost dle PENB: D, 235 kWh/(m2/rok),
minimální kupní cena 980.000 Kč
- č. 374/7, 4+1, 4. NP, 87,21 m2, energetická
náročnost dle PENB: D, 179 kWh/(m2/rok),
minimální kupní cena 950.000 Kč
• v domě Jarní 12, 14, 16 v Jihlavě, energetická
náročnost budovy dle PENB: D, 164 kWh/(m2/
rok):
- č. 376/2, 2+1, 1. NP, 50,88 m2, minimální
kupní cena 720.000 Kč
- č. 377/2, 1+1, 1. NP, 30,12 m2, minimální
kupní cena 490.000 Kč
• č. 1579/12 v 1. NP domu tř. Legionářů 8
v Jihlavě, 5+1, 128,70 m2, energetická náročnost
budovy dle PENB: 324 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena 1.100.000 Kč
• v domě Úvoz 13 v Jihlavě, energetická náročnost budovy dle PENB: D, 120 kWh/(m2/rok):
- č. 192/6, 1+1, 2. NP, 27,27 m2, minimální
kupní cena 400.000 Kč
- č. 192/7, 1+1, 2. NP, 41,21 m2, minimální
kupní cena 620.000 Kč
• č. 394/7 v domě Mlýnská 34 v Jihlavě, 1+1,
2. NP, 31,70 m2, energetická náročnost dle
PENB: G, 784 kWh/(m2/rok), minimální kupní
cena 560.000 Kč
• č. 255/18 v domě Na Vyhlídce 1 v Jihlavě, 2.
NP (sekce B), 2+1, 61,20 m2, energetická náročnost dle PENB: E, 299 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena 720.000 Kč
• č. 5060/2 v 1. NP domu Sokolovská 141a
v Jihlavě, 1+1, 30,50 m2, energetická náročnost
dle PENB: F, 745 kWh/(m2/rok), minimální
kupní cena po slevě 450.000 Kč
• č. 230/2 ve 2. NP domu Pod Jánským kopečkem 8 v Jihlavě, 3+1, 89,80 m2, energetická
náročnost budovy dle PENB: G, 398 kWh/(m2/
rok), minimální kupní cena po slevě 700.000 Kč
 זprodat volný nebytový prostor:
• č. 1183/1 v domě Matky Boží 3, 5, 7 v Jihlavě,
býv. kancelář o výměře 59,90 m2, 2. NP, energe-

tická náročnost budovy dle PENB: G, 394 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena 605.000 Kč
 זprodat pozemky s budovami
• pozemek p.č. 5158 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2353 v Jihlavě, ul. U Hlavního nádraží or.č. 7 (bytový dům
se 4 volnými, nepronajatými byty) a id. 1/2
navazujícího pozemku p.č. 5160 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Jihlava, energetická náročnost budovy dle PENB: G, 254 kWh/

Okresní vojenské správy), nacházející se v Městské památkové rezervaci, dům je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu
kulturních památek, v současné době je nabízený
objekt prázdný, nevyužívaný, energetická náročnost budovy dle PENB: F, 256 kWh/(m2/rok),
minimální kupní cena činí 4.000.000 Kč
 זprodat pozemky

• p.č. 169 k.ú. Pávov, 1.092 m2, minimální kupní
cena 1.092.000 Kč
• k.ú. Antonínův Důl, p.č. 62/1, pozemek dle
GPL č. 371-11/2012 p.č. 64/3 a dále navazující
pozemek p.č. 379/1 k.ú. Pávov, celkem 1.090 m2,
minimální kupní cena 820.000 Kč
• p.č. 186/6 k.ú. Vysoká u Jihlavy, 5.132 m2,
minimální kupní cena 3.900.000 Kč
• p.č. 94/27 k.ú. Zborná, 1.795 m2, minimální
kupní cena 2.692.500 Kč
• p.č. 830/1 k.ú. Jihlava, 1.202 m2, minimální
kupní cena 1.514.520 Kč
Bližší informace jsou k dispozici na www.jihlava.
cz či na tel. 567 167 279 (pronájem nebytových
prostorů), tel. 567 167 278, 567 167 281 (prodej
jednotek a budov), tel. 567 167 277 (prodej pozemků), příp. na Majetkovém odboru Magistrátu
města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava.
Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto
záměry, příp. od nich odstoupit.

Hvězdný tým
Československého lva
míří do Jihlavy
(m2/rok), minimální kupní cena činí po slevě
1.700.000 Kč
• pozemek p.č. 2652 – zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Jihlava, jehož součástí je budova č.p.
1215 v Jihlavě, ul. Palackého or.č. 12 (bytový
dům se 2 byty a 1 nebytovým prostorem v přízemí, byty i nebytový prostor jsou volné, nepronajaté), energetická náročnost budovy dle PENB:
E, 250 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena
činí 2.930.000 Kč
• pozemek p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Jihlava, jehož součástí je budova č.p. 82
v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 6, jde o objekt se
čtyřmi nadzemními podlažími a částečným podsklepením s administrativní funkcí (bývalé sídlo

V neděli 8. listopadu do Jihlavy přijede tým známých osobností z oblasti kultury a sportu z České republiky a Slovenska - ČESKOSLOVENSKÝ
LEV. Populární herci, zpěváci, moderátoři, baviči a
sportovci si v přátelském sportovním utkání v sálové kopané změří své síly s týmem zástupců Města
Jihlavy.
V hale SK Jihlava v neděli 8. listopadu od 10 hodin propukne přátelské utkání v sálové kopané
mezi týmem Jihlavy a ČESKOSLOVENSKÉHO
LVA. Cílem této akce má být pro obyvatele Jihlavy nejenom zajímavý sportovní zážitek, ale utkání
bude mít i charitativní podtext.
Během avizovaného sportovního dopoledne se
totiž bude dražit podepsaný dres týmu osobností ČESKOSLOVENSKÉHO LVA. Výtěžek bude
věnován na podporu chovu zvířat v jihlavské zoo.
V rámci sportovní akce se mezi populárními
osobnostmi objeví například Antonín Panenka,
Roman Skamene, Zdeněk Podhůrský, Michal
Dlouhý, Stanislav Hložek, Ladislav Jurkemik,
Michal Hipp, Antonín Dragůň, Petr Vojnar, Jana
Adámková, Šárka Ulrichová, Eva Čížkovská, Tereza Šefrnová atd.
Za město provede slavnostní výkop primátor
Rudolf Chloupek, do zápolení s hvězdami by se
pak měli pustit náměstci primátora Vratislav Výborný, Milan Kolář a Jaromír Kalina, radní Vítězslav Schrek, zastupitelé Roman Peschout a Pavel
František Daněk a fotbalisté a hokejisté Jaromír
Blažek, Bedřich Ščerban, Oldřich Bakus a Tomáš
Ficenc.
Jak uvedl prezident ČESKOSLOVENSKÉHO
LVA Ján Ďureje a generální manažer hvězdného
týmu, Libor Petrů: „Celý tým se do Jihlavy velice
těší. Naším cílem je nejenom jihlavské diváky pobavit, ale také podpořit dobrou věc. Přijďte nám držet
palce!“
Partnery akce jsou město Jihlava, Charme Clinic,
Hotel Milenium a Tattoo studio Zdeněk Zeman.
Vstup do haly SK Jihlava je pro všechny zdarma.
-tz-

Inzerce

NJR - LISTOPAD 2015

J11-TOMEd

STRANA 29

STRANA 30

NJR – LISTOPAD 2015

Aktuality

Sametový listopad
Den boje za svobodu a demokracii
Mezinárodní den studentstva

17. 11. 2015
od 15:00 /

u cyklostezky za obchodním domem Kau«and

odhalení pomníku „Klíče“ – Spolek pro navrácení sochy TGM do Jihlavy, o.s. / hudební vystoupení / klíčový happening / Přijďte si společně zazpívat
písničky Karla Kryla a připomenout si revoluční atmosféru. / Po skončení akce společná cesta na lampionový průvod na Masarykovo náměstí.

od 17:00 /

Masarykovo nám®
estí u horní kašny

připomenutí výročí sametové revoluce, která vedla k pádu komunistického režimu a nástupu demokracie krátkým úvodem / vystoupení skupiny
Novus Origo – laserová show / vystoupení Petra Dragona Kozáka – ohňová show / Lampionový průvod Rádia Jihlava: Masarykovo nám. – Farní
– hradební parkány – Minoritské náměstí – zakončení s občerstvením před Kavárnou Muzeum / vstup: zdarma, lampiony vlastní s sebou

od 18:00 /

DKO Jihlava

Orchestrální koncert ZUŠ Jihlava / program: J. S. Bach, L. Janáček,
E. Zámečník a další / účinkují: Symfonický orchestr ZUŠ Jihlava
a TUTTI – dechový orchestr ZUŠ Jihlava /
vstup: 50 Kč, děti a studenti zdarma / předprodej v DKO

Židovské
tradice a zvyky
11. 11.–19. 12. 2015
vernisáž 10. 11. v 17:00

Dům Gustava Mahlera.
Znojemská 4, Jihlava
otevřeno:
út–so 10–12, 13–18
www.mahler.cz.
facebook.com/mahler.jihlava

Spolek pro navrácení
sochy TGM do Jihlavy, o.s.
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Kultura

3. 11. – 31. 12.
ART! ART! ART!
Výstava výtvarných prací umělců
Denního a týdenního stacionáře Jihlava.
DNK – foyer a Violka.
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54

Výstavy
do 6. 11.
Jaroslava Pokorná: OBRAZY
Minigalerie Trifoil, grafické papíry,
Husova 10
do 15. 11.
TA NAŠE LÁSKA K DIVADLU…
Horácké divadlo 1940-2015
Výstava připomene 75 let existence krajské profesionální činoherní
scény.
Muzeum Vysočiny,
Masarykovo nám. 57/58
do 15. 11.
MNOŽSTVÍ - MICHAL CÁB,
MAREK HLAVÁČ
Autoři se zabývají neviditelnými
signály, které každodenně prostupují veřejné prostory, soukromé byty i
naše těla.
OGV, Masarykovo nám. 24
do 16. 11.
„TYTO SEM KNIEŽKY NAPSAL…“
Výstava putování díla Jana Husa z
15. do 21. století.
Městská knihovna, Hluboká 1
do 17. 11.
ZMIZELÝ SVĚT STŘEDOVĚKÉHO HORNICTVÍ
Metody, nástroje a postupy středověké těžby a zpracování stříbrných
rud podle nejnovějších archeologických dokladů z Vysočiny.
Muzeum Vysočiny,
Masarykovo nám. 57/58
do 22. 11.
BOŽENA NĚMCOVÁ: BABIČKA
Malíř a novinář Jaroslav Kreibich
představí svou unikátní sbírku výtisků Babiček.
Muzeum Vysočiny,
Masarykovo nám. 57/58
do 29. 11.
DIVADELNÍM KUKÁTKEM
Pohled do zákulisí Horáckého
divadla prostřednictvím fotografií
Leoše Skokana.
Kavárna Muzeum, Masarykovo
nám. 55
do 30. 11.
JSME DOSPĚLÍ
Fotovýstava. Vstup volný.
Občanské sdružení PFERDA, které působí jako pomocná ruka pro lidi
s mentálním postižením v Rychnově
nad Kněžnou a v Náchodě, zachytilo
6 základních sociálních problémů, se
kterými se jejich klienti každý den ve
společnosti potýkají.
Café Etage, Masarykovo nám. 39

do 11. 12.
REMINISCENCE
Výstava k výročí divadla v galerii v
Suterénu HDJ.
Galerie Horácké divadlo Jihlava,
Komenského 22
do 31. 1.
FENOMÉN IGRÁČEK
Pohled do historie, současnosti, ale
i budoucnosti legendární plastové
figurky.
Muzeum Vysočiny,
Masarykovo nám. 57/58
OZVĚNY
MINULOSTI
–
DOTEKY KRÁSNA
Stálá expozice Oblastní galerie
Vysočiny v Jihlavě
Expozice nabízí část z výběru těch
nejlepších děl ze sbírky OGV v Jihlavě. Prezentováno je zde české umění od 19. Století až po současnost s
odborným výkladem širšího kontextu a vývoje moderního českého
výtvarného umění.
OGV, Masarykovo nám. 24
listopad
VINO VA AFRICA – prodejní
výstava originálních dřevěných soch
ze Zimbabwe
Africká vesnice Matongo – areál.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
listopad
PUTOVNÍ VÝSTAVA ZA STROMY ROKU
Výstava fotografií je důležitou součástí každoročně vyhlašované celostátní ankety Strom roku. Velkoformátové snímky zachycují dvanáct
finalistů ankety. Pořídili je během
cesty za stromy a jejich navrhovateli
profesionální fotografové Petr Francán a Lenka Grossmannová.
Areál hlavního vstupu – infocentrum.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
2. 11. – 30. 11.
SLAVNÉ STAVBY BOHUSLAVA
FUCHSE
Magistrát města Jihlavy, hala MIC,
Masarykovo nám. 1
2. 11. – 30. 11.
OBLASTNÍ CHARITA JIHLAVA – výstava
Magistrát města Jihlavy, hala MHD,
Masarykovo nám. 1
2. 11. – 30. 1.
BAVLNĚNÉ VZPOMÍNKY aneb
KOUZLENÍ S BAVLNOU
Výstava bavlněných obrázků klientů 3. skupiny Denního a týdenního
stacionáře Jihlava.
Bez obav, Výtvarná dílna a prodejní galerie Denního a týdenního stacionáře Jihlava, Husova 16

6. 11. – 8. 1.
ZUZANA KIEFEROVÁ – Fáze
proměny
Vernisáž proběhne 5. listopadu
2015 od 17 hod. v hotelové galerii.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
7. 11. - 4. 1.
Juliana Jirousová: KRESBY
Minigalerie Trifoil, grafické papíry,
Husova 10
11. 11. – 19. 12.
ŽIDOVSKÉ TRADICE A ZVYKY
Výstava seznamuje s židovskými
tradicemi, náboženstvím a historií
na území Čech a Moravy. Vychází
přitom především ze sbírek a stálých
expozic Židovského muzea v Praze.
Vernisáž 10. 11. v 17 hodin.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4
12. 11. – 17. 1.
ALGORITMUS, KÓD, PARTITURA
Výstava současného umění zabývajícího se tématem algoritmu, hudebních partitur a různých kódových
vzorců ve výtvarném umění.
OGV, Komenského 10
12. 11. – 17. 1.
LADĚNÍ / MNOŽSTVÍ –
MICHAL CÁB, MAREK HLAVÁČ
Výstava je příspěvkem ke zkoumání
neviditelných signálů, které každodenně prostupují veřejné prostory,
soukromé byty i naše těla; návštěvník galerie vybavený FM přijímačem
se sluchátky bude při svém procházení chytat a vylaďovat jednotlivé
vzájemně se přebíjející signály.
OGV, Galerie Alternativa, budova
Komenského 10
16. 11. – 27. 11.
„JEŽÍŠEK OČIMA DĚTÍ“
Cílem výstavy a prací dětí je snaha
o zlepšení vzájemného porozumění
mezi učiteli, žáky a rodiči, dále osvěta, vzdělání dětí a kulturní přenos
tradic.
Na výstavu pozveme žáky a učitele v době školního vyučování, odpoledne bude přístupná široké veřejnosti.
Každý návštěvník bude mít možnost svým hlasem podpořit vybrané
dílo z každé ze tří věkových kategorií.
Přihlášení do soutěže je možné
do 30. října 2015, na mailové adrese: fohlova@centrumrodin.cz nebo
telefonicky na č. 733 741 690.
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.,
Chlumova 3
19. 11. – 10. 1.
SVĚT HMATU
Výstava analyzuje naše hmatové
vnímání světa, plastickou tvorbou
nevidomých autorů a její kontext s
oficiálním výtvarným uměním.
OGV, Masarykovo nám. 24
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26. 11. – 10. 1.
NARODIL SE JEŽÍŠEK
Tradice křesťanských Vánoc.
Muzeum Vysočiny,
Masarykovo nám. 57/58
26. 11. – 28. 2.
ZANIKLÉ VESNICE BRTNICKA
Výstava přiblíží archeologický
výzkum zaniklých středověkých vsí
Strenčí, Stančice a Bradlo.
Muzeum Vysočiny,
Masarykovo nám. 57/58
od 1. 12.
Stálá výstava
ATM „AXMANOVY TECHNIKY HMATU“
Možnost nákupu.
Galerie Umění s handicapem, Jihlavské terasy, Havlíčkova 30

Městská knihovna
2. 11. 17.00
„FESTIVAL SLOVENSKÉ LITERATURY“
Autorské čtení a beseda se slovenskou spisovatelkou Hanou Lasicovou.
5. 11. 17.00
„JAK NA CHMURY, NESPAVOST A DEPRESE“
Využijme vše, co nám podpoří
radost ze života a klid.
Přednáška z cyklu Praktická Ayurveda s Ivou Georgievovou, vstupné 70,6. 11. 16.00
SVATOMARTINSKÉ ODPOLEDNE
Pobočka Horní Kosov, S. K. Neumanna 22.
9. 11. 18.00
„Z POPELNICE DO LEDNICE“
Znepokojivá a alarmující fakta o
našem vztahu k jídlu a možné cesty, jak plýtvání potravinami zastavit
- promítání filmu v rámci projektu
Promítej i ty!
Městská knihovna Jihlava ve spolupráci s Europe Direct Jihlava
12. 11. 18.30
„VEČERNÍ ROZJÍMÁNÍ V
KNIHOVNĚ“
S Ivou Georgievovou na téma sebevědomí, sebeúcta, vnímání života se všemi krásami a poznáním, které přináší; povídání bude doplněno
ochutnávkou jídel, vstupné 180,19. 11. 17.00
„AUTOSTOPEM ROZMANITOU SÝRIÍ“
Navštívíme působivé rozvaliny starověkého města Palmýry, křižácké
hrady, na pamětihodnosti bohatá
města a starobylé kláštery; poutavá
vyprávění o historii, kultuře i místním obyvatelstvu.
Cestopisná beseda spojená s promítáním – Mgr. Libor Drahoňovský.
25. 11. 10.00 – 16.00
„VÁNOČNÍ DEN V KNIHOVNĚ“
Autorské výstavy řemeslných prací
a prodej výrobků.

STRANA 32
Eva Řezníčková (perníčky) a Miroslava Paclová (aranžování vánočních dekorací). Ajurvédské čaje (Iva
Georgievová), výroba dekorací z
papíru (Magdaléna Kupková).
25. 11. 17.00
„NEJEN KRÁSNÁ ŽENA V
KAŽDÉM VĚKU“
Přednáška z cyklu Praktická Ayurveda s Ivou Georgievovou, vstupné 70,Zdravá kůže, krásné oči, kvalitní
vlasy; všem, kteří chtějí stárnout bez
stárnutí
26. 11. 17.00
„SIBIŘ: ČTYŘI KONTAKTY“
Putování za zatměním Slunce do
Novosibirsku v roce 2008.
Přednáška Ing. Hynka Bulíře.

Divadla
Horácké divadlo

Komenského 22

VELKÁ SCÉNA
2. 11. 19.00
W. Shakespeare: Romeo a Julie
Nejkrásnější milostný příběh všech
dob.
Náhlá a prudká láska dvou mladých lidí ze znepřátelených rodů,
kterou je potřeba prožít intenzivně
a naplno - co kdyby zítra bylo najednou všechno jinak.
A /2/
3. 11. 17.00
W. Shakespeare: Romeo a Julie
mimo předpl.
4. 11. 19.00
W. Shakespeare: Romeo a Julie
KV /2/
5. 11. 17.00
G. Chevallier: Zvonokosy
hudební komedie
Poklidné plynutí všedních dní v
jihofrancouzském městečku Zvonokosy, uprostřed sluncem prozářeného kraje vína Beaujolais, najednou
naruší rozhodnutí starosty Pěšinky postavit u kostela veřejný záchodek… Rázem se z poklidného maloměsta stává politické kolbiště.
mimo předpl.
6. 11. 19.00
M. Cooney: Habaďúra aneb
nájemníci pana Swana
komedie
Situační komedie ze současnosti o
tom, jak to vypadá, když přijde kontrola ze sociálního úřadu na člověka,
který v sociálním systému pro sebe
objevil jisté trhliny.
mimo předpl.
7. 11. 19.00
W. Shakespeare: Romeo a Julie
B /2/
9. 11. 17.00
Moliere: Lakomec
komedie
Molierova komedie z roku 1668,
kde hlavní roli hraje člověk, z něhož
mamon a hon za penězi učinil otro-
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Kultura
ka zlata a bohatství, který pro samé
peníze nevidí, že ztrácí své nejbližší,
že ztrácí svou lidskost, radost i lidskou pospolitost, je bezesporu i v
dnešní době velmi živá.
mimo předpl.
11. 11. 17.00
J. Giraudoux: Ondina
romantická „pohádka“ pro dospělé
o síle lásky
Ondina je rusalka. Je jí šestnáct let,
narodila se před mnoha sty lety a
nikdy neumře. Nikdy také nepotkala žádného muže. Jednoho dne ale
spatří Hanse - rytíře, který v temném
lese náhodou zabloudil, zamiluje se
do něj a prožije neuvěřitelnou vášeň
a nekonečnou bezpodmínečnou lásku…
mimo předpl
12. 11. 19.00
W. Shakespeare: Romeo a Julie
T /2/
13. 11. 19.00
P. Stone - J. Styne - B. Merrill:
Někdo to rád horké
muzikálová gangsterka
Příběh plný komických situací a
vtipných dialogů začíná ve chvíli,
kdy se dva nezaměstnaní muzikanti
nedopatřením stanou svědky vyřizování účtů dvou mafiánských gangů.
Aby unikli pronásledování, odjedou
s dívčí kapelou na Floridu - jak jinak
než převlečeni za dívky. Rozjíždí se
kolotoč plný bláznivých situací.
mimo předpl.
14. 11. 19.00
W. Shakespeare: Romeo a Julie
E /2/
16. 11. 10.00
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja,
pěšák snů
pohádka
Klasická pohádka v dramatizaci
režiséra Jiřího Ondry o princi, který
se vypraví do světa a jako němý sluha Bajaja si dokáže získat srdce princezny i utkat se s drakem.
mimo předpl.
19. 11. 17.00
G. Chevallier: Zvonokosy
zadáno
20. 11. 19.00
W. Shakespeare: Romeo a Julie
K /2/
21. 11. 18.00 - 23.00
Noc divadel 2015: Instantní
divadlo.
Zábavná exkurze každou celou
hodinu.
mimo předpl.
23. 11. 10.00
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja,
pěšák snů
mimo předpl.
24. 11. 17.00
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
drama
Strhující drama Maryši, které její
vlastní rodina a společenské konvence zničily život. Tato dnes již
národní klasika oslovuje i dnešního člověka svým příběhem vztahu
rodičů a dětí, poslušnosti a práva na
vlastní život, prosazení své vlastní
individuality - v konfrontaci „obecně
přijímaných“ pravidel a norem.

mimo předpl.
25. 11. 19.00
W. Shakespeare: Romeo a Julie
D /2/
26. 11. 19.00
W. Shakespeare: Romeo a Julie
F /2/
27. 11. 18.00
G. Chevallier: Zvonokosy
zadáno
MALÁ SCÉNA
2. 11. 10.00
U. Hub: Tučňáci na arše
komedie pro teenagery
Usměvavý, ale i poučný a také biblický příběh o třech tučňácích, kteří přežijí potopu světa. Jak to udělají a zda jim v tom pomůže Bůh, se
dozvíte z představení určeného všem
věkovým kategoriím.
zadáno
6. 11. 17.00
J. Marek: Autopohádky
pohádka
Naše divadelní verze pohádek pro
nejmenší hraje „naživo“ písničky od
Chinaski a vypráví příběhy o tom
Jak si pan Chrysler koupil šoféra, O Plivníkovi, O princezně, která
se nesmála nebo pohádku Účetní a
víla.
mimo předpl.
9. 11. 9.00 - 10.30
J. Marek: Autopohádky
mimo předpl.
18. 11. 9.00 - 10.30
J. Marek: Autopohádky
mimo předpl.
24. 11. 19.30
T. Holman: Interview
Do 15 let nevhodné!
Politický novinář je přinucen udělat rozhovor se slavnou hvězdičkou
televizních seriálů, ale raději by sledoval odstupování vlády, než být s
herečkou („silikonovým mozkem“)
v jedné místnosti. Herečka také není
rozhovorem nijak nadšená a mezi
dvojicí se rozpoutá konverzační bitva s překvapivým finálem.
mimo předpl.
28. 11. 19.30
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Do 15 let nevhodné!
Tragikomedie o ženách, kterým
nezbývá než dřít do roztrhání těla. V
úvodu hry zastihneme pětici starých
žen kdesi v New Yorku na lavičkách
v parku. Stařenky probírají témata,
přiměřená jejich věku a duševnímu
rozpoložení, ale zvolna v nás začíná sílit podezření, že titul Nejstarší
řemeslo se vztahuje právě k nim…
mimo předpl.
FOYER VELKÉ SCÉNY
14. 11. 16.00
Pohádky na schodech
Divadlo Na Kopečku, Psychiatrická nemocnice, Brněnská 54
9. 11. 19.00
PSÍ MATKA
Monodrama v podání Evy Čurdové, pořádá DS NaKop Tyjátr Jihlava.

15. 11. 18.00
TOU TOU aneb Když se ztratí pes
Premiéra v režii Petra Soumara,
pořádá DS NaKop Tyjátr Jihlava
21. 11. 9.00
JIHLAVSKÝ SLAVÍK
Písničková soutěž, pořádá DDM
Jihlava.
23. 11. 19.00
TOU TOU aneb Když se ztratí
pes
Premiéra v režii Petra Soumara,
pořádá DS NaKop Tyjátr Jihlava

DKD Ježek

Jarní 22 (areál MŠ),
Jihlava – Horní Kosov

7. 11. 10.00
POHÁDKY NA SOBOTU
pohádkově písničkové představení
14. 11. 10.00
COUNTRYPARÁDA
country písničky a soutěže
21. 11. 10.00
HALA BALA HURÁ SHOW
zábavná show nejen pro děti
28. 11. 10.00
PIRÁTI Z BUNKRNIKU II.
...o tom, jak to chodí na pirátské
lodi

Dům kultury

Tolstého 2

6. 11. 19.30
HANA ZAGOROVÁ a PETR
REZEK se skupinou Boom!Band
Jiřího Dvořáka
6. 11. 20.00
SWINGOVÁ TANČÍRNA
Salonek DKO od 20.00 hodin.
K tanci i poslechu hraje jihlavská
kapela Bee Band.
Vstupné 80 Kč.
8. 11. 19.00
Stefan Canev: DRUHÁ SMRT
JOHANKY Z ARKU
Hrají: Vilma Cibulková a Ladislav
Mrkvička.
12. 11. 19.00
Giacomo Puccini: TOSCA
Jedna z nejkrásnějších světových
oper v nastudování Severočeského
divadla Ústí nad Labem.
13. 11. 8.00
19. PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH
ŠKOL OBLASTI VYSOČINY
DKO Jihlava od 8.00 do 18.00
hodin.
14. 11. 19.00
Petr Iljič Čajkovskij: LOUSKÁČEK
Romantický vánoční příběh v
nastudování Ruského klasického
baletu St. Petersburg.
16. 11. 19.30
Keith Huff: DEŠTIVÉ DNY
Náhradní termín - již zakoupené
vstupenky zůstávají v platnosti.
17. 11. 18.00
ORCHESTRÁLNÍ KONCERT
7. ročník koncertu orchestrů ZUŠ

STRANA 33
Jihlava, spojený s myšlenkou Dne
studentstva.
19. 11. 19.00
JOSEF FOUSEK: FOUSKŮV
SVĚT
Koncert vynikajícího básníka, fotografa, spisovatele,...
22. 11. 19.00
SLAVNÉ (NEJEN) FILMOVÉ
MELODIE
Filharmonie G. Mahlera
Jiří Jakeš – dirigent
sólisté filharmonie
Vstupné: 190 Kč/ 150 Kč, platí
předplatné „A“
24. 11. 19.30
OLDŘICH JANOTA
Malá scéna DKO
Koncert legendárního hudebníka,
pro něhož cesta může být cíl.
V rámci projektu Malá scéna žije.
Vstupné 120 Kč.
26. 11. 19.00
VĚRA MARTINOVÁ a spol. VÁNOČNÍ KONCERT
První dáma české country music
otevře svým koncertem pomyslné
dveře do vánočního období.

DIOD

divadlo otevřených dveří,
Tyršova 12

4. 11. 19.30
LENI
Divadlo v Řeznické (Praha)
předplatné činohra
Vstup 280/200 Kč
5. 11. 16.00 – 18.00
NA BÁBOVKU S KÁVOU SPORT
Veřejné setkání představitelů neziskovek z oblasti sportu s vedením
města. Pořádá Magistrát města Jihlavy.
6. 11. 19.30
Taje Thajska - Z OPIČÍHO MĚSTA ZA KRÁLOVSKOU KOBROU
Kateřina & Miloš MOTANI
FOTO & VIDEO PROJEKCE
Kulturní a přírodní poklady severního Thajska. Skvostné chrámy, zlatí
Buddhové, mnichové. Výborná jídla,
exotické chutě.
Opičí město, indičtí sloni, tygři,
velcí varani, leknínové jezero. Krokodýlí šou, královská kobra, polibek
smrti. Horské kmeny, ženy s žirafími
krky. Svátek světel.
Vstup 100 Kč.
7. 11. 19.30
ZMATENÍ
DIVADLO (bez záruky) PRAHA
Činohra
„Kamkoli přijdu, všude tě hledám.
Když jdu po ulici, nebo po pláži,
anebo jedu v autě, dívám se po všech
tvářích a hledám tě...“
DIVADLO (bez záruky) PRAHA
uvádí tragikomedii na motivy hry
jednoho z nejúspěšnějších australských dramatiků Andrewa Bovella
Zmatení jazyků a filmu Lantana.
Portrét dvou manželských párů,
muže obviněného ze zločinu, psycholožky, jejího manžela a její pacientky, osamělého muže...
Vstup 90/70 Kč.
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8. 11. 16.00
KÁJA V CIRKUSE
De Facto Mimo
pohádka
Kdo má angínu, nemůže do cirkusu!
Což samozřejmě neznamená, že neuvidí mnohem podivuhodnější věci.
Kdo má pořádnou horečku, může
najít cirkus třeba pod postelí. Léčivá
pohádka plná atrakcí a písniček.
Vstup 50 Kč
12. 11. 18.00
TRABANTEM NAPŘÍČ TICHOMOŘÍM
Dan Přibáň
cestopis
Vyprávění z nejnáročnější cesty
Dana Přibáně o setkání dvou světů, které křižuje jeho žlutý cirkus.
Napříč pustou Austrálií, kde problémy střídá špatné počasí a špatné
počasí problémy, a nic nejde podle
plánu do nádherné tropické Jihovýchodní Asie, jiného světa, kde mělo
být vše jednoduché a nebylo.
150 předprodej / 170 na místě
13. 11. 19.30
UMBILICUS
Florent Golfier
TANEC/POHYB
Představení o lapáliích mladého
energického muže, který se pokouší
najít přátele a zůstat věrný vlastním
zásadám. Jak to ale udělat, když celý
svět blázní a my taky? Performer se
udatně a s vypětím všech sil vrhá do
zápasu s celým světem.
Vstup 160/50 Kč.
15. 11. 18.00
URBAN SENCE/ UPSIDE
DOWN
Křest posledního z videí jihlavské parkourové party Urban Sense doprovodí jejich živé vystoupení a prezentace fotek a nepoužitých
záběrů z natáčení. Jedinečný komponovaný večer, který odhalí skryté
možnosti divadla a jedinečný talent
jedné z nejúspěšnějších parkourových skupin v České republice.
Vstup 70/50 Kč.
19. 11. 20.00
Dan Bárta /CZ/ & Robert Balzar
Trio /CZ/
Koncert.
Pořádá Fest Jazz 2015
Vstup 260 Kč.
20. 11. 19.30
THRILL ME / SPALUJÍCÍ
VÁŠEŇ
Divadlo U22
První uvedení muzikálu Thrill Me
v ČR. Česká premiéra od autora
Stephena Dolginoffa, amerického
skladatele, textaře a libretisty. Jedná
se o jeho nejznámější dílo, za nějž
byl nominován na prestižní cenu
Drama Desk Award.
Vstup 150/70 Kč.
21. 11. 19.30
DE FACTO MIMOCHODNÍK 17:
Exoti! Krabice! Uprchlíci!
Noc divadel ve formě změti více
i méně souvislých gagů z dílny De
Facto Mimo, jakožto i četné písně,
skeče, zážitky, převleky, satirické šlehy a improvizace. Tentokrát v duchu
domnělého 15. výročí založení nezávislého divadelního studia De Facto
Mimo. Po skončení dopůlnoční jam!
Vstup 90/70 kč.

25. 11. 16.00 – 18.00
NA BÁBOVKU S KÁVOU SOCIÁLNÍ OBLAST
Veřejné setkání představitelů neziskovek ze sociální oblasti s vedením
města.
Pořádá Magistrát města Jihlavy.
26. 11. 20.00
VLOŽTE KOČKU!
Koncert
Vložte kočku jsou čtyři lidé, co
dělají hudbu. Vložte kočku, to
je kombinace živé elektroniky,
natriggerovaných bicích, pětistrunných houslí, pianina a surreálných
textů.
Vstup 150/100 Kč.
27. 11. 19.30
LÁSKA A JINÉ SUPERSCHOPNOSTI (SK. A)
De Facto Mimo
činohra
Nevyspíme se spolu? Pravdivá
komedie 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 scénáristika v praxi.
Vstup 90/70 Kč.
29. 11. 16.00
PEJPR BÓJ
TANTEHORSE
pohádka
Životní příhody a peripetie pana
Pejpr bóje. Radim Vizváry sám na
jevišti a tentokrát hlavně pro děti!
Nahlédněte s námi do světa pana
Pejpr bóje a nechte sebe a své děti
inspirovat nekonečnými papírovými
variacemi...
Vstup 50 Kč.

Dům dětí a mládeže
Brněnská 29

Startovné je 50,-, u skupin 200,Místo konání: Divadlo Na Kopečku v Jihlavě.
Program přehlídky a organizační
podmínky zašle pořadatel po přihlášení.
24. 11. 16.00
SOUTĚŽ MLADÝCH CHOVATELŮ
Soutěž určená pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií – znalosti a dovednosti o chovu drobného zvířectva,
akvaristiky a teraristiky.
DDM JI, Brněnská 46.
Startovné 30,-, přihlášky na
rychetsky@ddmjihlava.cz do 20. 11.
28. 11. 8.30
MIKULÁŠSKÝ VOLEJBALOVÝ
TURNAJ
Určeno pro smíšená amatérská
družstva – minimálně 2 ženy na hřišti.
Hala SK JI, Okružní ul. 2, Jihlava,
prezence 8.30.
Startovné 900,- za družstvo, nutno
se přihlásit do 15. 11. na přihlášce
pořadatele.
Informace a přihláška na www.
ddmjihlava.cz; přihlášky na DDM JI
nebo napravnik@ddmjihlava.cz.
listopad 2015
„Z ŘÍŠE POHÁDEK“
Keramická soutěž pro děti a mládež i dospělé, kteří na DDM JI navštěvují keramické kroužky, v tvorbě
pohádkové postavy. Technika zpracování není určena, velikost musí
být přiměřená, aby se výrobek vešel
do pece. Výrobek musí být označen
jménem a kroužkem ZÚ.
Konec soutěže 2. 12. – výrobky odevzdat pí Ivaně Melounové –
oddělení VZE DDM JI.

Zuš

Masarykovo nám. 16

14. 11. 8.00
„O JIHLAVSKÝ KOLÁČ“
Přebor kraje Vysočina mládeže
v rapid šachu, součást 21. ročníku
Ligy mládeže Vysočiny v šachu.
Prezence 8.00 – 8.50 v sále víceúčelové haly Sokola Bedřichov (
Zezulkárna ), Stamicova 2, Jihlava –
Bedřichov.
Švýcarský systém na 9 kol. Kategorie: chlapci a děvčata narozeni v roce
2000 a mladší.
Startovné: 50,-. Přihlášky do 9. 11.
na widerlechner@centrum.cz.

17. 11. 18.00
ORCHESTRÁLNÍ KONCERT
ZUŠ JIHLAVA
DKO Jihlava

17. 11. 9.00
PODZIMNÍ TURNAJ TROJIC
VE FLORBALU
Tělocvična DDM JI, Brněnská 29
(stará budova).
Pro žáky – 1. kategorie do 12 let, 2.
kategorie do 15 let.
Startovné 30,- za osobu.
Přihlášky: rychetsky@ddmjihlava.
cz do 13. 11.

26. 11. 18.00
KONCERTÍK KLAVÍRNÍHO
ODDĚLENÍ
Koncertní sál ZUŠ.

21. 11. 9.00
JIHLAVSKÝ SLAVÍK 2015
24. ročník pěvecké a instrumentální soutěžní přehlídky všech hudebních žánrů.
Soutěž je otevřené pro všechny
zájemce. Do soutěže je nutno se přihlásit na formuláři vydaném pořadatelem, a to do 10. 11. 2015. Přihlášky
přijímá DDM JI nebo na
prokopdmjihlava.cz.

19. 11. 18.00
KLAVÍRNÍ KONCERT posluchačů klavírního oddělení konzervatoře Brno
Malý koncertní sál ZUŠ
25. 11. 18.00
HUDEBNÍ VEČER ŽÁKŮ ZUŠ
Koncertní sál ZUŠ

Senior Point

Kraj Vysočina, Žižkova 57

4. 11. 14.00
Marie Gregorová: PÉČE O
SENIORY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ ANEB JAK NA TO
Senior Point, Kraj Vysočina, Žižkova 57, zasedací místnost B 3.15.
MUDr. Jaroslav Točík: INTERNÍ NEMOCI VE STÁŘÍ – II.
Senior Point, Kraj Vysočina, Žižkova 57, zasedací místnost B 3.16.

STRANA 34

Family Point

Palackého 26

24. 11. 15.00
TANEČKY PRO HOLKY I PRO
KLUKY
Pod vedením lektorky tance Radky Marschalové se děti budou učit
základům pohybu, vnímání hudby i
rytmu. Omezený počet účastníků –
je třeba se předem přihlásit!

FILM
KINO DUKLA
Jana Masaryka 20

2. 11. ve 20.00
Requiem za sen
Drama / USA /102min / titulky /
Filmový klub / 70,- / 15+
Ovdovělá Sara žije na Coney
Island a snadno podléhá mámení
televizních pořadů. Právě teď drží
dietu, aby se mohla účastnit jedné
ze show. Její milý ale bezmocný syn
Harry má novou přítelkyni Marion
a společně se snaží čelit bolestné
realitě útěkem do snů. Ani Harryho
nejlepší přítel Tyrone, který se živí
prodejem drog, nemá snadný život.
A tak se čtveřice lidí, jimž osud
nepřál štěstí, točí v bludném kruhu
bezmoci a beznaděje.
Režie: D. Aronofsky / Hrají: Ellen
Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly, Marlon Wayans, Christopher
McDonald
3. 11. v 17.00, 16. a 22. 11.
v 19.30
Wilsonov
Detektivní komedie / ČR /
115min / 100,První světová válka skončila a v
jednom zapadlém městě začíná primátor snít svůj velký sen. Plánuje
připojení města k USA a přejmenování na Wilsonov (na počest svého přítele, prezidenta W. Wilsona).
Vše klape, až na jeden nepříjemný
problém! Ve městě řádí tajemný
vrah. Místní policejní sbor tápe, a
tak požádají o pomoc za oceánem,
příslušníka americké FBI, machra na mytologii a mystiku. A tím je
Aaron Food, který po celém světě
už vyřešil 513 vražd a teď pomůže i
Wilsonovu.
Režie: T. Mašín / Hrají: Jiří
Macháček, Vojtěch Dyk, Tatiana
Pauhofová, Jan Kraus, Petr Čtvrtníček
3. a 17. 11. v 17.30, 8. 11.
v 19.30
Muž na laně
Dobrodružný, životopisný, drama
/ USA / 123min / 2D, 3D titulky /
3D 130,-, 2D 100,Po povrchu Měsíce se prošlo dvanáct lidí. Nezměrnou prázdnotu
mezi věžemi Světového obchodního centra ale přešel jen jediný
člověk a nikdy ho už žádný nebude následovat. Philippe se pod
vedením svého skutečného učitele
Papa Rudyho a skupiny pomocníků z celého světa rozhodl překonat
obrovské komplikace, a přes neshody a bezpočet situací, ve kterých šlo
doslova o život, společnými silami

Kultura
vymyslet a realizovat šílený plán.
Režie: R. Zemeckis / Hrají: Joseph Gordon-Levitt, Ben Kinglsey,
James Badge Dale, Ben Schwartz
3. a 18. 11. ve 20.00, 7., 8., 14. a
23. 11. v 17.30, 13. 11. v 19.30
Celebrity s. r. o.
Komedie / ČR / 103min / 120,Nejmenované studio - začínající herci, prudící herecké legendy,
režisér naráží na lokty ostré producentky, technici tu a tam něco pokazí. Vše by běželo v zajetých kolejích,
kdyby režisér Tomáš, hlavní postava filmu, nepřišel s odvážným nápadem. Aby zvedl sledovanost seriálu,
vloží do děje postavu inspirovanou
reálnou postavou lobbisty - mafiána.
Tím sice probudí diváky z letargie a
sledovanost jen kvete, to ovšem neujde pozornosti samotného mafiána,
který se v seriálu pozná a Tomáš se
pomalu, ocitá ve velkých problémech.
Režie: M. Šmídmajer / Hrají: Jiří
Mádl, Vilma Cibulková, Filip Kaňkovský, Zuzana Bydžovská, Miroslav
Táborský
3. 11. v 19.30, 18. 11. v 17.00
JÍDLO 1-2
Cyklus filmového vzdělávání CDF
pro veřejnost | 120 min | Projekce a
diskuze
V rámci nového program Centra dokumentárního filmu určeného
zájemcům o hlubší poznání filmu a
médií prozkoumáme prostřednictvím fenoménu Jídla klíčové základy
nejen dokumentární kinematografie.
4. 11. v 17.00, 12. 11. v 17.30
Everest
Dobrodružný, drama / USA /
121min / titulky 2D i 3D / 2D 100,-,
3D 120,- (3D 12. 11.) / 12 +
V letové výšce Boeingu nemá lidské tělo šanci dlouho přežít. Přesto
se najdou lidé, kteří do téhle výšky
šplhají, aby pokořili Everest, nejvyšší
horu světa. Horští vůdci Rob a Scott
nic nepodceňují a do své expedice
na nejvyšší bod naší Země berou jen
lidi, kteří mají něco za sebou. Všichni jsou skvěle připravení a vybavení,
splnění snů klientů by nic nemělo
stát v cestě. Stačí však náhlá změna
počasí a klíčovou otázku „Podaří se
nám horu zdolat?“ vystřídá otázka
mnohem zásadnější. „Dokážeme
přežít?“
Režie: B. Kormákur/ Hrají: Jason
Clarke, Keira Knightley, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Robin Wrigt,
Emily Watson
4. 11. ve 20.30, 10. 11. v 17.30
Nemilosrdní
Akční, thriller / Francie / 90min /
titulky / 100,- / 12 +
Buren je legendární polda, on a
jeho policejní tým mladých kolegů vyznávají nevšední vyšetřovací postupy a s oblibou ignorují
pravidla. Na pařížské scéně se objevuje gang lupičů, kteří neuvěřitelnou rychlostí vykrádají banky a klenotnictví. Jsou po zuby ozbrojeni
automatickými zbraněmi a na jejich
konto během loupeží přibývá brutálních vražd. Burenova jednotka musí
použít všechny své metody, aby se
pokusili šílené zločince zastavit.
Režie: G. Olivares, O. Penker/
Hrají: Jean Reno, Katerina Murino,
Alban Lenoir
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4. a 9. 11. v 19.30, 19. 11. v 17.00
Sicario: Nájemný vrah
Krimi, drama, akční/ USA /
121min / titulky / 110,- / 15+
Idealistickou agentku FBI pověří
důstojník elitní vládní operační skupiny, aby v příhraniční oblasti mezi
USA a Mexikem, kde neplatí žádné
zákony, podpořila eskalující válku
proti drogám. Tým vedený tajemným
poradcem s pochybnou minulostí se
tajně vydává na cestu, během které je
Kate nucena v zájmu přežití pochybovat o všem, v co dosud věřila.
Režie: D. Villeneuve / Hrají: Emily Blunt, Jon Bernthal, Josh Brolin,
Benicio Del Toro

Od 5. 11., informace o časech
projekcí na webu
Spectre
Akční thriller / USA, Velká Británie / 150min / PREMIÉRA / titulky / 120,- / 12+
BOND. JAMES BOND. Daniel
Craig je zpět jako Agent 007 v nové,
v pořadí již 24. bondovce. James
Bond dostane záhadný odkaz z
minulosti, který ho přivede na stopu
nechvalně známé zločinecké organizace. Postupně musí rozplétat složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o SPECTRE.
Režie: S. Mendes / Hrají: Daniel
Craig, Christoph Waltz, Monica Belluci, Andrew Scott, Ralph Fiennes

5., 7. a 11. 11. v 17.00, 14. a 29.
11. v 17.15
Fakjů pane učiteli 2
Komedie / Německo / 115min /
Dabing / 120,- / 12+
Milovaný kantor Zeki Müller je
zpět. Díky kontaktům z minulosti
přijde k hromádce kradených diamantů, které rafinovaně ukryje do
plyšového medvídka. Jenže jeho
trochu potrhlá kolegyně Lisi plyšáka bezelstně věnuje dětské charitě
v Thajsku. Souhrou náhod ředitelka školy zoufale shání učitele, který by jel se studenty na školní výlet
do zahraničí. Zeki se této příležitosti chytí. Vidí v tom šanci, jak získat
diamanty z východoasijské země
zpátky. Jak Zeki, který je pořád jednou nohou v podsvětí a druhou ve
sborovně, skončí?
Režie: B. Dagtekin/ Hrají: Elyas
M‘Barek, Karoline Herfurth, Jella
Haase, Katja Riemann

6., 13. a 20. 11. v 17.00
Dokonalý šéf
Komedie, drama / USA /120min /
titulky / 100,Šéfkuchař Adam Jones měl všechno,
bohužel svojí vinou o to všechno přišel. Se dvěma hvězdičkami od Michelina měl bývalý postrach pařížských
restaurací pocit, že mu patří svět,
jediné co ho zajímalo, byla dokonalá
exploze chutí. Nyní se o to musí pokusit znovu – otevřít si vlastní restauraci
a získat nepolapitelnou třetí michelinskou hvězdu. Dokonalý šéf je výjimečně vtipný a emotivní příběh o lásce k
vaření a jídlu, o lásce mezi dvěma lidmi a o síle druhé šance.
Režie: J. Wells / Hrají: Bradley
Cooper, Uma Thurman, Emma
Thompson, Daniel Brühl, Sienna
Miller

5. a 11. 11. v 19.30, 22. 11.
v 17.00
The Program: Pád legendy
Drama, thriller, sportovní / USA /
104min / titulky / 100,Pravdivý příběh o raketovém vzestupu a pádu jednoho z nejslavnějších a nejkontroverznějších mužů
v nedávné historii – sportovního
cyklisty Lance Armstronga, světově
proslulého vítěze a sedminásobného šampiona Tour de France. Svět
potřebuje hrdiny a Lance Armstrong
byl absolutní sportovní hrdina. Ne
každý však věřil v tato pohádková
vítězství…
Režie: S. Frears / Hrají: Ben Foster,
Chris O’Dowd, Guillaume Canet,
Jesse Plemons, Dustin Hoffman
5. 11. v 17.30, 7. a 29. 11.
v 15.30, 8. 11. ve 14.30, 14. 11.
v 15.00
SNOOPY A CHARLIE BROWN.
Peanuts ve filmu
Animovaná komedie / USA /
88min / PREMIÉRA / 2D i 3D
dabing / 2D 125,- (děti 100,-), 3D
140,- (děti 120,-)
Kdo nezná Snoopyho? Jediného pejska, který dokáže ze svého mimózního páníčka Charlieho
Browna udělat největšího hrdinu.
Charlie je pro změnu nejslavnější
světový outsider, jež šéfuje nejhoršímu baseballovému týmu a nedokáže
promluvit na svou tajnou láskou.
Nyní se Charlie, nejméně pravděpodobný hrdina, vydává na nebezpečnou výpravu, zatímco Snoopy se
utkává se svým největším nepřítelem, Rudým baronem.
Režie: S. Martino / Mluví: Matěj
Převrátil, Daniel Ritchev, Mikuláš
Převrátil, Anna Cesková

6. a 26. 11. v 17.30, 10., 14. a 17.
11. ve 20.00
Marťan
Dobrodružné sci-fi / USA /
134min / titulky / 2D 110,-; 3D
130,- (3D 10. 11.) / 12+
Pomoc je jen 225 000 000 kilometrů daleko. Astronauta Marka a
jeho kolegy během mise na Mars
zaskočila prašná bouře a on v ní
málem zahynul. Zbytek týmu planetu narychlo opustil v domnění,
že je mrtvý. Ale on přežil a ocitá se
tak sám na nehostinné planetě. Má k
dispozici omezené zásoby, a tak musí
využít veškerý důvtip a technické
znalosti, aby přežil, ale také nalezl způsob, jak vyslat signál na Zemi,
že žije. Když se mu to podaří, začne
miliony kilometrů daleko NASA a
tým vědců neúnavně pracovat, aby
dostali tohoto „Marťana“ domů.
Režie: R. Scott/ Hrají: Matt
Damon, Jessica Chastain, Kristen
Wiig, Kate Mara, Michael Pena, Jeff
Daniels
6., 7. a 17. 11. v 19.30, 15. 11.
v 17.30, 21. 11. v 17.00
Ztraceni v Mnichově
Komedie, drama, psychologický /
ČR / 105min / 120,Sir „P“, devadesátiletý papoušek
šedý, který kdysi patřil Edouardu
Daladierovi, se na pozvání ředitele
Francouzského kulturního institutu
ocitne v roce 2008 v Praze jako živá
relikvie z dob Mnichovské dohody.
Sir „P“ po Daladierovi jeho hlasem
dodnes opakuje některé důležité
věty a prohlášení. Papouška za dramatických okolností unese český
novinář Pavel a na základě papouškových kontroverzních citací Daladiera rozpoutává mezinárodní politický skandál.
Režie: P. Zelenka / Hrají: Martin

STRANA 35
Myšička, Tomáš Bambušek, Marek
Taclík, Jana Plodková, Jitka Schneiderová
7. 11. v 15.00
Nikdy není pozdě
Hudební, komedie / USA /
101min / titulky / 80,- / 12 +
Meryl Streep se nám představuje tak, jak jsme ji dosud nepoznali
- v roli rockové zpěvačky a kytaristky. V původním snímku plném živých hudebních vystoupení ztvárnila postavu Ricki Rendazzové, slavné
kytaristky, která se ve snaze splnit si
své sny o rock‘n‘rollové slávě dopustila nepřeberného množství životních chyb. Během návratu domů
dostává tváří v tvář své rodině šanci
tyto chyby napravit a změnit se.
Režie: J. Demme / Hrají: Meryl
Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer, Audra McDonald, Rick Springfield
8. 11. v 15.00
Pohádky z klubíčka
Divadelní pohádka / 50min / 60,Co se děje v lese mezi zvířátky? A
jsme vůbec v lese, nebo spíš v košíku
plném klubíček vlny? Anebo je pravda obojí? Inscenace vznikla propojením a úpravou známých pohádek,
bajek a anekdot. Potkáte se v ní se
zajícem, liškou, ježkem, medvědem,
vránou i myší, uslyšíte známé melodie a méně známé říkanky, něco vás
překvapí, něco snad potěší či rozesměje.
Hraje: Divadýlko Kuba
8., 12. a 30. 11. v 17.00, 16. 11.
v 17.15
Stážista
Komedie / USA / 121min / titulky / 110,Robert De Niro hraje ve filmu Bena
Whittakera, 70letého vdovce, který
si uvědomil, že odchod do důchodu
není až tak skvělý, jak se říká. Využije příležitosti vrátit se znovu do hry
a stane se vedoucím stážistou módního webu, který založila a provozuje Jules Ostinová.
Režie: N. Meyers / Hrají: Robert
De Niro, Anne Hathaway
9. 11. v 17.30, 23. 11. v 17.00
Poslední lovec čarodějnic
Akční, dobrodružný, fantasy / USA
/ 92min / titulky / 110,- / 12+
Vin Diesel jako nesmrtelný a
poslední lovec čarodějnic v nové
akční fantasy ukáže, že čarodějnice nejsou jen pouhá pověra. Vždy
tu mezi námi byly a jsou. A on je
dnes posledním svého druhu, jenž
je schopný je poslat na onen svět. Ve
válce, kterou s nimi vede už 800 let,
se představí s mohutným plnovousem ve středověkých kulisách stejně
jako v současném New Yorku.
Režie: C. Goodman, M. Wallack /
Hrají: Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah
Wood, Michael Caine
9. 11. ve 20.00
Slzy, které svět nevidí – Kočár
nejsvětější svátosti – Magnetické
vlny léčí
Filmový klub / 80,Slzy, které svět nevidí; 1962 / 20
minut - Zachovají manželé zdání
dokonalého souladu ve chvíli, kdy
se v jejich domě ocitnou naprosto nevhod tři podnapilí kumpáni?
Jan Werich s Jiřinou Šejbalovou v

Kultura
krátkém filmu podle povídky A. P.
Čechova.
Kočár nejsvětější svátosti; 1962/
62 minut - Jan Werich a Jaroslava
Adamová v brilantním konverzačním milostném dramatu stárnoucího peruánského místokrále a krásné
herečky.
Magnetické vlny léčí; 1965 / 29
minut - Jak to dopadne, když se spolčí detektiv s tím, koho má usvědčit?
Jan Werich a Jiří Sovák v komedii z
amerického venkova o tom, jak dva
chytráci napálili hlupáka.
10. a 23. 11. v 19.30
Legendy zločinu
Krimi/ thriller / biografický/ Velká Británie / 133min / titulky /
110,- / 15+
Film nás zavede do tajné historie šedesátých let dvacátého století
a neobyčejných událostí, které přinesly pochybnou slávu dvojčatům
Krayovým. Hlavní dvojroli Rona a
Reggieho Krayových ztvárnil Tom
Hardy.
Režie: B. Helgeland / Hrají: Tom
Hardy, Emily Browning, Taron
Egerton
11. 11. v 17.30, 25. 11. v 17.00
Gangster Ka
Kriminální, thriller / ČR /
100min / 100,- / 12 +
Film Gangster Ka je natočen podle námětu J. Kmenty, který je autorem knihy „Padrino Krejčíř“. Radim
Kraviec alias Káčko se vyznačuje
vysokou inteligencí a talentem pro
dokonalý podvod. Mrknutím oka
okrádá stát o miliardy korun. Káčka nečekaně zradí jeho pravá ruka,
Albánec Dardan, který spolupracuje
s hospodářskou kriminálkou. Rozjíždí nelítostnou mašinerii pomsty.
Káčko překračuje pomyslnou hranici od finančního zločince k nelítostnému řezníkovi…
Režie: J. Pachl / Hrají: Hynek
Čermák, Jaromír Hanzlík, Miroslav
Etzler, Alexej Pyško, Marian Roden
12. 11. v 19.30, 15. 11. v 20.30
Otcové a dcery
Drama / Itálie, USA / 116min /
PREMIÉRA / titulky / 120,- / 12 +
Psal jen o ní, pouze pro ni… jen
jí. Jack se musí po tragické smrti
své manželky sám postarat o jejich
pětiletou dcerku Katie. Jack je slavný spisovatel, držitel Pulitzerovy
ceny, který trpí depresemi a duševní poruchou. Po smrti ženy svádí
boj sám se sebou, ale i s výchovou
Katie. V dospělosti Katie žije se
svým přítelem, jejich vztah se potýká s problémy. Katie bojuje s vnitřními démony, kteří ji pronásledují
od jejího problematického dětství.
Režie: G. Muccino / Hrají: Russell Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul, Diane Kruger, Jane Fonda
12. 11. ve 20.00, 13., 18. a 25.
11. v 17.30
Steve Jobs
Drama / USA / 122min / PREMIÉRA / titulky / 120,- / 15 +
Životopisné drama o největším
počítačovém vizionáři naší doby.
Na filmu Steve Jobs je fascinující především to, že nemusíte rozeznat Apple od Microsoftu, aby vás
příběh téhle mimořádné osobnosti pohltil. Film se odehrává během
vyhrocených momentů před zahá-

jením klíčových Jobsových prezentací, které měnily dějiny, a to nejen
počítačové.
Režie: D. Boyle/ Hrají: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth
Rogen, Jeff Daniels
14. a 29. 11. v 15.30
Jo Nesbø: Doktor Proctor a
prdící prášek
Rodinný, dobrodružný / Norsko /
dabing / 87min / 90,Jo Nesbo nepíše jen geniální
detektivky, je také autorem série
knížek pro děti. Hlavním hrdinou
je ztřeštěný vynálezce Doktor Proktor, dívka Líza a klučina jménem
Bulík. Poté, co v roli asistenta doktora Proktora zjistí, že jeho nejnovější vynález, prášek proti prdění,
nefunguje, vnukne mu myšlenku,
že by měl vynalézt prášek fungující
opačně. Jenže o vynález mají zájem
i nekalé živly, pan Trán a jeho vykutálení synáčci Truls a Trym.
Režie: A. Fröhlich/ Hrají: Eilif
Hellum Noraker, Marian Saastad
Ottesen, Atle Antonsen
15. a 21. 11. v 15.30, 16. 11.
v 15.00
Hotel Transylvánie 2
Animovaný / USA / 90min /
dabing / 80,Zdá se, že Hotelu Transylvánie
se začíná dařit. Ale Draculu sžírají pochybnosti o tom, zda se jeho
napůl lidský a napůl upíří vnuk
Dennis vůbec někdy stane upírem.
„Děda“ Drac proto požádá o pomoc
své přátele a společně mu nachystají
„kurz pro strašidla“. Nemají ale tušení, že se k návštěvě své rodiny chystá
také Dracův rozmrzelý a velmi staromódní otec Vlad. Když se dozví, že
jeho pravnuk není čistokrevný upír a ještě k tomu teď do Hotelu mohou
jezdit i lidé - nastane mela, ze které
by dost možná i upírovi ztuhla krev
v žilách.
Režie: G. Tartakovsky / České znění: Petr Rychlý, Lucie Vondráčková,
Ondřej Brzobohatý
15. 11. v 15.00
Domácí péče
Lidská komedie / ČR / 92min /
80,Obětavá zdravotní sestra Vlasta při
své práci na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví,
že sama potřebuje pomoc, musí ji
začít hledat mimo prostředí, které
zná. Díky dceři jednoho z pacientů
začíná objevovat svět alternativního
léčení a díky němu snad i sebe samu.
To vše k velké nelibosti manžela
Ladi, který na tyhle „hňupoviny“
nevěří.
Režie: S. Horák / Hrají: Alena
Mihulová, Bolek Polívka, Tatiana
Vilhelmová, Sára Venclovská, Zuzana Krónerová
15. 11. v 17.00
Figarova svatba
ROYAL OPERA HOUSE v Londýně ZÁZNAM / 205min / 300,Světově proslulá komická opera
W. A. Mozarta o čtyřech dějstvích
v podání předních sólistů z Royal
Opera House z Londýna. Její děj
se odehrává v 18. století na venkovském šlechtickém sídle ve Španělsku.
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16. 11. V 15.30, 28. 11. v 15.00
Mrkáček Bill
Animovaný, rodinný / Austrálie /
91min /dabing / 110,Animovaná dobrodružství neposedného medvídka koaly Mrkáčka Billa a
jeho přátel.
Režie: A. Stadermann, D. Taylor / Hrají: Barry Humphries, David
Wenham, Rufus Sewell, Ryan Kwanten
16. 11. ve 20.00
Amerika
Dokumentární road movie / ČR
/70min / Filmový klub / 90,Bára je dcerou kanadských imigrantů
a do Čech přijela, aby poznala zemi
svých rodičů. Honza je z Prahy, zpívá a hraje na kytaru. Bára a Honza se
vydávají na vandr do tradičních míst
trampů, starých bezmála sto let. Film
sleduje jejich cestu do země svobody, kde kulisou je jen les, oheň a širé
nebe. Sami na sobě zakoušejí únik do
imaginární Ameriky, s každým dalším setkáním či zážitkem se jejich
cesta proměňuje v univerzální příběh
přátelství, hudby a snů o svobodě.
Režie: J. Foukal / Hrají: Barbara
Adler, Jan Foukal
17. 11. v 15.00, 22. a 25. 11. ve
14.30
Pan
Rodinný, fantasy, dobrodružný /
USA / dabing / 111min / 100,Pan je nezkrotný uličník, ale bezútěšné prostředí londýnského sirotčince, ve kterém strávil celý svůj
život, není pro takového chlapce
to nejvhodnější místo. Až jednou v
noci se stane něco neuvěřitelného –
Pan opustí sirotčinec a ve své fantazii
se ocitne ve fantaskním světě pirátů,
válečníků a pohádkových bytostí
obývajících Zemi Nezemi.
Režie: J. Wright / Hrají: Amanda
Seyfried Cara Delevingne Hugh Jackman Levi Miller Rooney Mara
17. 11. v 15.30
V hlavě
Animovaný / USA / 102min /
dabing / CENA 80,Období dospívání může být velice komplikované - také pro jedenáctiletou Riley, která se musí se svou
rodinou přestěhovat do San Francisca. Stejně jako nás všechny, i ji ovlivňují emoce – Radost, Strach, Vztek,
Nechuť a Smutek. Emoce žijí na
Hlavním velitelství, což je řídící centrum uvnitř Rileyiny mysli, odkud Riley pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní.
Režie: P. Docter, R. Del Carmen
/ České znění: Zuzana Slavíková,
Michal Bumbálek, Jaromír Meduna
17. 11. v 17.00
Věčně mladá
Romantický, drama / USA / 112min
/ titulky / 80,- / 12+
Kdo z nás by nechtěl přestat stárnout? Ani ne třicetiletá Adaline havaruje a stane se zázrak – nejen, že
nehodu přežije, ale navíc už nikdy
nezestárne ani o den. Věčné mládí se
však záhy projeví jako překážka v běžném životě, bezmocně sleduje, jak její
dcera stárne. Po letech osamocení se
objevuje Ellis, do kterého se zamiluje. Vše vypadá idylicky, než se Adaline
setká s otcem přítele Williamem. Ten
totiž v Adaline pozná dívku, kterou
před lety miloval…

STRANA 36
Režie: L. T. Krieger / Hrají: Blake
Lively, Michiel Huisman, Harrison
Ford, Ellen Burstyn
18. 11. v 19.30
LOVE
Drama / Francie / 130min /
titulky / 80,- / 18 +
LÁSKA stojí mimo dobro a
zlo. LÁSKA je genetická potřeba. LÁSKA je změněný stav vědomí. LÁSKA je tvrdá droga. LÁSKA je duševní choroba. LÁSKA je
mocenská hra. LÁSKA přesahuje lidské já. LÁSKA je oslepující
světlo. LÁSKA je sperma, tekutiny
a slzy. LÁSKA je vzrušující sexuální melodrama o chlapci, dívce a
DALŠÍ DÍVCE.
Režie: G. Noé / Hrají: Aomi
Muyock, Klara Kristin, Juan Saavedra, Gaspar Noé
19., 20., 21., 27. a 30. 11.
v 17.30
Hunger Games: Síla vzdoru 2.
část
Dobrodružné sci-fi / USA /
PREMIÉRA / titulky / 2D 110,-;
3D 140,- (3D 19. 11.)
Finální část kultovní série Hunger Games. Katniss Everdeenová musí čelit o mnoho silnějšímu
soupeři, než proti kterým stála
doposud v Aréně, aby vrátila obyvatelům Panamu svobodu jednou
provždy.
Režie: F. Lawrence / Hrají: Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth,
Josh Hutcherson, Julianne Moore,
Woody Harrelson
19., 21. a 28. 11. v 19.30, 24.
11. v 17.00
U moře
Romantický, drama / USA / PREMIÉRA / 122min / titulky / 110,/ 15 +
Do malebného francouzského
letoviska přijíždí americký manželský pár. Spisovatel Roland tu chce
nalézt sílu a inspiraci k napsání
své další knihy, naopak jeho žena
Vanessa vlastně ani netuší, co tu
dělá. Jejich manželství se během let
proměnilo v poněkud toxický vztah,
kdy jsou raději sami než s tím druhým. Partnerské dusno rozčeří až
příjezd mladých novomanželů, kteří
Rolandovi s Vanessou připomenou,
jaké to mezi nimi bylo na začátku.
Režie: Angelina Jolie Pitt / Hrají:
Brad Pitt, Angelina Jolie Pitt, Mélanie Laurent, Melvil Poupaud
19., 21. a 29. 11. ve 20.00, 22.
11. v 17.30, 27. 11. v 19.30
Black Mass: Špinavá hra
Krimi, drama, životopisný / USA
/ PREMIÉRA / 123min / titulky /
110,- / 15+
V Bostonu sedmdesátých let
minulého století přemluví agent
FBI irského mafiána Jamese „Whitey“ Bulgera ke spolupráci s FBI a
vyřazení společného nepřítele, italské mafie, ze hry. Film líčí skutečný
příběh nesourodého spojenectví,
které se vymklo kontrole a umožnilo Whiteymu vyhnout se právnímu
postihu, upevnit si mocenské postavení a stát se jedním z nejbezohlednějších a nejmocnějších gangsterů v
historii Bostonu.
Režie: S. Cooper / Hrají: Johnny Depp, Benedict Cumberbatch,
Corey Stoll, Dakota Johnson, Juno
Temple

Kultura
20. 11. v 19.30, 22. 11. ve 20.00
Purpurový vrch
Gotický horor / USA / 119min /
titulky / 100,- / 15+
Na Purpurovém vrchu stojí dům,
kterému je lepší se vyhnout. Edith
je na svou dobu emancipovaná dívka s literárním talentem a traumatem
z dětství, s nímž se vypořádává právě psaním. Siru Thomasi, se její texty líbí, jí se pro změnu zamlouvá on.
Dokonce tak, že se za něj provdá.
Díky sňatku se stane spolumajitelkou
panství Purpurový vrch. V jeho ponurých stěnách se Edith rozhodně necítí jako doma, je sice k smrti vyděšená,
zároveň ji ale zvědavost nutí odhalovat tajemství, které se dům snaží
pohřbít. Že jí při téhle pátrací akci
půjde neustále o život, asi není potřeba dodávat.
Režie: Guillermo del Toro / Hrají:
Mia Wasikowska, Tom Hiddleston,
Jessica Chastain, Charlie Hunnam
21. 11. v 15.00
Proč jsem nesnědl svého taťku
Animovaný, rodinný, dobrodružný
/ Francie / 95min / dabing / 115,(děti 90,-)
Dnes je mnoho důvodů, proč nejíst
své rodiče. Ale vždy to tak nebývalo.
Především v dobách, kdy jsme byli
na půli cesty mezi opicí a člověkem.
Hlavní hrdina se jmenuje Edward.
To, co mu chybí na velikosti a síle,
dokáže nahradit svou neuvěřitelnou
genialitou. Díky tomu objeví tajemství ohně, lovu, moderní způsob
bydlení, lásku i naději. Zvrátí veškeré
zavedené pořádky a dovede svůj druh
s drzostí a humorem vstříc skutečné lidské existenci – kde sníst něčího
otce (natož vlastního) prostě není v
pořádku.
Režie: J. Debbouze
22. 11. v 15.00
Jak si čerti hráli divadlo
Divadelní pohádka / 50min / 60,Čertovská pohádka vypráví o pekle, kam se chystá jakási návštěva, pro
kterou čerti mají připravit divadlo.
Lucifer se chopí režie, a tím vypukne
v pekle zmatek s kostýmy, s kulisami,
i s tím, kdo kterou roli v chystaném
představení slízne. Do pohádky pak
zasáhne i moc shůry, a to bude teprve
mela. Pohádka nabízí divákům netradiční pohled na loutkařinu.
Hraje: Petrpaslíkovo divadlo
23. 11. ve 20.00
Aferim!
Drama, historický, dobrodružný,
western / Rumunsko, Bulharsko, ČR
/105min / titulky / FK / 100,- / 15+
Východní Evropa, rok 1835. Dva
jezdci projíždějí pustou krajinou v
srdci Valašska. Jsou to četník Costandin a jeho syn, kteří hledají uprchlého
otroka. Ani poté, co najdou uprchlíka, není dobrodružstvím zdaleka
konec… Balkánský černobílý western, který nepostrádá prvky humoru, otevírá kontroverzní téma otroctví Romů v době nedávné rumunské
minulosti a zároveň je pozoruhodným podobenstvím o životě v pozdně feudální Evropě.
Režie: R. Jude / Hrají: Teodor
Corban, Mihai Comănoiu, Cuzin
Toma, Alexandru Dabija
24. 11. od 18.00 do 22.00
Expediční kamera – Snow Film
Fest
Vstupné 120,- / 100,- Kč

Večer plný špičkových filmů. Sníh,
led, adrenalin! Extrémní lyžování,
zimní lezení, expedice, skialpinismus
a další zimní šílenosti!
24. 11. v 19.30
Amy
Dokument / Velká Británie /
128min / titulky / 80,- / 12+
Kým ve skutečnosti byla dívka, která
stojí za jménem Amy Winehouse? Co
skrývala před okolním světem a proč
zemřela v pouhých 27 letech? Dokument nechává promlouvat zejména
Amy prostřednictvím dosud nezveřejněných archivních záběrů, ale především skrze její hudbu. Vidíme Amy
jako obyčejnou dívku s obrovským
talentem a touhou zpívat, jako zjevení ohromující hudební fajnšmekry,
jako popovou hvězdu obletovanou
fanoušky i jako oběť manipulovanou
manažery a pronásledovanou bulvárními novináři.
Režie: A. Kapadia / Vystupují:
Amy Winehouse a další
25. 11. ve 20.00
Mládí
Drama / Itálie, Francie, Velká Británie /118min / titulky / 90,- / 12+
V luxusním lázeňském hotelu ve
švýcarských Alpách se každý rok
setkávají staří přátelé Fred a Mick.
Mezi léčebnými kúrami vzpomínají na své pestré životy hudebního
skladatele a filmového režiséra a se
suchým humorem komentují své
chátrající tělesné schránky. Kypící život kolem nich a ostatní excentričtí hosté - jihoamerická fotbalová
legenda, mladý herec z Kalifornie
nebo současná Miss Universe - jim
poskytují bohaté podněty k úvahám
o mládí, kráse, kreativitě, zkrátka o
všem, co zahání myšlenky na blízký
konec.
Režie: P. Sorrentino / Hrají: Michael Caine, Harvey Keitel,
Rachel Weisz, Paul Dano, Jane Fonda
25. 11. v 19.30
Lví srdce
Drama, romantický / Finsko, Švédsko / 99min / titulky / 80,- / 15+
Teppo je radikální neonacista, který si pevně stojí na svých názorech
a předsudcích, ale touží i po lásce a
rodině. Když potká atraktivní servírku Sari, vše se zdá ideální, dokud
nepozná jejího malého černošského
syna Rhamua. Teppo tak stojí před
těžkým rozhodnutím – splní si svůj
sen o otcovství a rodině nebo zůstane věrný své celoživotní víře a přesvědčení založeného na diskriminaci, ignoranci a nenávisti?
Režie: D. Karukoski/ Hrají: Peter
Franzén, Yusufa Sidibeh, Laura Birn,
Jasper Pääkkönen, Pamela Tola
26. 11. v 17.00
Rodinka Bélierových
Komedie / Francie / PREMIÉRA
/ 105min / titulky / 90,- / 15+
Učitel hudby mladé teenagerky
objeví její pěvecký talent a doporučí jí účast na soutěži Radio France.
Háček je ale v tom, že Paula je dcerou neslyšících rodičů, kteří jsou
takřka závislí na jejích překladech.
Dilema je na světě! Opustit rodinu,
která je na jejích překladech do znakového jazyka téměř závislá, a vydat
se za vlastním snem, nebo plnit úkol
vděčné dcery a opustit vlastní sny?
Cesta ke splnění snu je náročná,
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avšak nikoli nemožná...
Režie: E. Lartigau / Hrají: Karin
Viard, François Damiens, Louane
Emera, Luca Gelberg, Eric Elmosnino
26. a 29. 11. v 19.30
Viktor Frankenstein
Horor, drama / USA / PREMIÉRA / 109min / titulky / 110,- / 12+
Radikální vědec Dr. Viktor Frankenstein a jeho pomocník Igor mají
vizi o uměle stvořeném životě. Victorovi se však výsledky jejich práce vymknou kontrole a hrozí, že se
dostanou do rukou lidem, kteří s
nimi chtějí uspokojit své mocenské
choutky. Zatímco Frankenstein chce
pokračovat bez ohledu na možné
následky, Igor si uvědomuje, k jakým
hrůzným koncům mohou vést. Jen
on může Viktora zachránit před
sebou samým a svět před smrtelně
nebezpečným monstrózním stvořením.
Režie: P. McGuigan / Hrají: Daniel Radcliffe, James McAvoy, Jessica
Brown Findlay, Andrew Scott
26. a 27. 11. ve 20.00, 28. 11.
v 17.30, 30. 11. v 19.30
Gangster Ka: Afričan
Kriminální, thriller / ČR / PREMIÉRA / 98min / 130,- / 12 +
Druhá část thrilleru inspirovaná
skutečnými událostmi dle námětu J. Kmenty a jeho knihy „Padrino
Krejčíř“. Po nepochopitelném útěku
přímo z rukou policie, opouští Kraviec ČR. Až teď začíná vyplouvat
na povrch veškerý odpad, který po
něm zbyl. Káčko se usazuje na Seychelách, v rukou má směnku na 80
milionů, která z fleku může položit
premiéra i vládu. 6 miliard z vytunelovaného podniku ČEPRO se pomalu rozpustilo, je třeba přijít s novým
zdrojem příjmu. I kdyby kvůli tomu
měl udělat státní převrat.
Režie: J. Pachl / Hrají: Hynek
Čermák, Jaromír Hanzlík, Miroslav
Etzler, Alexej Pyško, Marian Roden
27. a 28. 11. v 17.00
Husí kůže
Komedie, horor / USA / dabing /
120,- (děti 100,-)
Teenager Zach se setkává s krásnou dívkou Hannou. Zach ale
zjišťuje, že Hannah má tajemného otce, ze kterého se vyklube R.
L. Stine, autor série bestsellerů s
názvem Goosebumps. Ukazuje se,
že existují reálné důvody, proč je
takový podivín… Příšery, kterými
se jeho knihy proslavily, jsou skutečné, a Stine své čtenáře chrání
tím, že tato monstra drží uvězněná v knihách. Když Zach neúmyslně příšery z rukopisů vypustí a ty
začnou terorizovat celé městečko, je
na Stineovi, Zachovi a Hannah, aby
je znovu vrátili do knih, kam patří.
Režie: R. Letterman/ Hrají: Jack
Black, Dylan Minnette, Odeya Rush, Amy Ryan
28. 11. v 15.30
Mimoni
Animovaný, komedie / USA /
100min / dabing / 100,- (děti 80,-)
Zamysleli jste se někdy nad tím,
proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně
slouží Gruovi, padouchovi s velkým P? Odpověď přináší animovaná komedie Mimoni!
Režie: P. Coffin, K. Balda / Mlu-
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ví: Ivana Chýlková, Jan Vondráček,
Jiří Klem
28. 11. ve 20.00
Monty Python a Svatý grál
Dobrodružný, komedie / Velká
Británie /91min / titulky / Filmový
klub / 100,“A co se stane teď?” “Lancelot,
Galahad a já počkáme, až padne
soumrak, pak vyskočíme z králíka a
Francouze překvapíme.” Nebo spíš
diváky. Monty Python a Svatý Grál
letos slaví 40 let od svého natočení
a fanoušci mohou nezpochybnitelného génia tohohle anarchosyndikalistického uskupení oslavit přímo
v kinech.
Režie: T. Jones, T. Gilliam/ Hrají: Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Terry
Jones
30. 11. ve 20.00
Berani
Černá komedie, drama / Island
/93min / titulky / Filmový klub /
80,- / 12+
Na Islandu vedle sebe žijí Gummi a Kiddi, bratři, kteří spolu kvůli dávné křivdě 40 let nepromluvili. Jediné, co oba sdílejí, je láska k
ovcím. Když však Gummi pojme
podezření, že Kiddiho výstavní
beran je nakažen smrtelnou klusavkou, hrozí, že budou muset být
utracena všechna stáda v okolí a že
navždy zanikne rodinné plemeno
ovcí, které je jejich životní pýchou.
Hořkosladký příběh, plný záběrů
drsné krajiny a suchého humoru,
citlivě vypodobňuje bratrské pouto,
které i po desetiletích vzájemných
neshod zůstává silné.
Režie: G. Hákonarson / Hrají:
Sigurður Sigurjónsson, Theodór
Júlíusson, Charlotte Bøving
>>> AKTUÁLNÍ PROGRAM
SLEDUJTE NA WEBU KINA >>>
ZMĚNA
V
PROGRAMU
VYHRA ZENA / www.kinodukla.cz
/ www.facebook.com/KinoDukla

Kluby

Kapela Rybičky 48 navazuje na
svůj veleúspěšný hit Léto a vyráží
na podzimní LÉTO V PEYTCHI
TOUR.
Na místě 200,21. 11. 21.00
ROMSKÁ ZÁBAVA S EDIT
BAND
Zveme Vás na romskou zábavu .
Vstup: 140,27. 11. 20.00
UDG, ATMO MUSIC – VÁNOČNÍ TURNÉ 2015
Rocková skupina UDG jede na
plné obrátky.
Na místě 350,28. 11. 18.00
GAME OF SKATE
Třetí ročník zcela určitě nabídne
nevšední podívanou obohacenou o
neskutečnou afterparty, která v Jihlavě dlouho nebyla!
Registrace: 100,- Vstup: 100,-

Zacheus

klub pro volný čas
Komenského 20

31. 10. 16.00
Koncert v rámci MFDF - festivalu dokumentu
VLADIMÍR MERTA, ZUZANA
HOMOLOVÁ
V kostele sv. Kříže
10. 11. 19.00
MODLITBA TAIZÉ
V kostele sv. Kříže
15. 11. 10.00
SETKÁNÍ RODIN
s malým divadýlkem
26. 11. 18.00
JIHOZÁPAD USA - NÁRODNÍ
PARKY
Cestopisné promítání a vyprávění
(dobrodruzi Šenkýřovi).

Koncerty

SOUL music club
Žižkova 15

6. 11. 22.00
Square One / Elektrio DJs + DJ
PATRICK B-DAY
Vstup: 80,7. 11. 20.00
KONCERT
NEJEN
PRO
LUKÁŠKA
Benefiční večer na podporu dětí
Lukáška, Marie, Naďi, Lucie a
Marka.
Vstup: 100,13. 11. 22.00
FACE OF DRUMS
Vstup: 70,14. 11. 21.00
ZRNÍ
Špička české alternativní scény.
Vstup: 190,20. 11. 20.00
Rybicky 48 „LÉTO V PEYTCHI
TOUR“

5. 11. 18.00
IN PATCHES
Koncert akordeonistky Jitky Baštové a loutnisty Jindřicha Macka.
Muzeum Vysočiny Jihlava.
8. 11. 19.00
ŠESTÝ KOMORNÍ KONCERT
Petr Nouzovský – violoncello
Yukie Ichimura ( Japonsko) – klavír
Recitál světově uznávaného českého violoncellisty.
Vstupné: 120 Kč/ 100 Kč, platí
předplatné „B“
Dům filharmonie-hudby, Kosmákova 9, Jihlava
8. 11. 19.00
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ CAMPANULA JIHLAVA
W. A. MOZART
Requiem d moll.
Slavnostní koncert k 30. výročí
sboru.
Vstupné 160/80 Kč předprodej.
Na místě 180/90 Kč.
Předprodej: Knihkupectví Jitka,
Orbis Pictus, Otava.

Chrám sv. Ignáce z Loyoly.
23. 11. 19.00
Ladíme na JIH: PURA UTOPIA
Italský večer s živým koncertem
kapely PURA UTOPIA v čele se
zpěvákem Sandrem Curatolo. Nebudou chybět italské speciality na talíři
a představí se také Společnost přátel
Itálie z Jihlavy.
Projekt „Ladíme na JIH v Jihlavě“
je podporován finančními prostředky z rozpočtu statutárního města
Jihlavy.
Vstup volný, nutnost rezervace předem.
Restaurace laOliva, Palackého 1,
Jihlava
28. 11. 18.00
Zpěvy adventní – setkání sborů
koncert
Kostel sv. Ignáce z Loyoly
30. 11. 18.00
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ CAMPANULA JIHLAVA
ADVENTNÍ KONCERT
Vstupné 50/30 Kč. Předprodej na
místě.
Gotická síň jihlavské radnice,
Masarykovo nám. 1.

Přednášky
5. 11. 17.00
Klubový večer na téma: JAPONSKO MÝMA OČIMA
Pravidelné jarní a podzimní Klubové večery Vás zavedou do dalekých krajů!
O životě v Japonsku, o zážitcích
z ročního pobytu a mnoha dalších
letech pracovních a osobních kontaktů s touto asijskou zemí, přijde
vyprávět Jennifer Wang. Přednáška
bude v angličtině s českým překladem.
Klubové večery jsou besedy se
zajímavými cestovateli a přírodovědci každý první čtvrtek v měsíci. Začátek je v 17:00. Beseda se
koná v budově zoologické zahrady
a to centru PodpoVRCH. Vchod
do centra je přes parkoviště vlevo
od hlavního vstupu. Vstupné je 40
Kč. Každý posluchač obdrží drobný dárek.
10. 11. 17.00
ZÁZRAK HROZNÝ VIDĚLI JSME NA NEBI
Přednáší Ing. Rostislav Rajchl,
vedoucí Hvězdárny Uherský Brod.
Muzeum Vysočiny Jihlava.
11. 11. 18.00
Cestovatelské promítání: HONKONG
V posluchárně P3 Vysoké školy
polytechnické Jihlava.
Vstup je vždy ZDARMA.
12. 11. 17.00
PÁTRÁNÍ PO CHEMICKÝCH
SLOUČENINÁCH V MIMOZEMSKÉM PROSTŘEDÍ
Přednáší RNDr. Jakub Hraníček,
Ph.D.
Muzeum Vysočiny Jihlava.
23. 11. 15.00
POVINNOSTI
PŮVODCŮ
ODPADŮ A JEJICH KONTROLA
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Bezplatný seminář o odpadech
pro podnikatele.
Podnikatelé budou mít možnost
se dozvědět vše o zákonných povinnostech a možnostech, jak nakládat
s odpady vznikajícími v rámci jejich
činnosti.
Součástí semináře bude představení plánovaného zapojení podnikatelů do zavedeného systému města pro nakládání s odpady, což by v
budoucnu řadě jihlavských podnikatelů usnadnilo nakládání s živnostenskými odpady.
Seminář připravuje město Jihlava
ve spolupráci se společností Služby
města Jihlavy.
Zasedací místnost Zastupitelstva
města Jihlavy v budově historické
radnice na Masarykově náměstí.
24. 11. 17.00
TAJEMSTVÍ ŽIVOTA BOŽENY
NĚMCOVÉ a její nejslavnější dílo
Babička
Přednáší Jaroslav Kreibich, sběratel výtisků Babiček.
Muzeum Vysočiny Jihlava.

Ostatní akce
4.11. 19.00
JAZZ & Swing do Jihlavy - Shauli
Einav Quartet
Klubová scéna Radničního pivovaru.
7. 11. 10.00 – 15.00
DEN SOV A DRAVCŮ
I dravci a sovy mají své místo na
Zemi.
Zoo Jihlava.
7. – 8. 11.
NAPOLEONOVI VOJÁCI V
JIHLAVĚ A BITVA U ŠTOKŮ
ROKU 1805
Pořádá: Asociace 8. historického
pluku francouzské řadové pěchoty
a statutární město Jihlava a městys
Štoky u příležitosti 210. výročí
bitvy u Štoků
Program:
Pátek 6. 11. 2015
20.00 stavba vojenského ležení na
návsi ve Štokách
Sobota 7. 11. 2015
ŠTOKY – u kostela
8.30 – 10.00 vojenský tábor a
výcvik vojáků před bitvou
10.30 – 11.00 pietní akt u pomníku
13.00 – 15.00 bitevní ukázka,
představení jednotek a ukázka
výzbroje a výstroje vojáků
JIHLAVA – Masarykovo náměstí
17. 30 – Rakouská armáda cvičí
své vojáky na náměstí
18.00 – 18.45 do města nečekaně vstupují Francouzi a svádí boj s
rakouskými jednotkami
19.00 – 20.00 představení zúčastněných jednotek, ukázka výcviku,
výzbroje a výstroje jednotlivých
druhů zbraní.
20.00 – 21.00 město obsazuje francouzská armáda a její vojáci
patrolují v jeho ulicích
Neděle 8. 11. 2015
ŠTOKY – u kostela
8.30 – 9.00 poslední nástup Francouzů na náměstí
9.00 – 9.30 poslední nástup spojeneckých jednotek
JIHLAVA – Masarykovo náměstí
10.00 – 10.30 nástup francouzské
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armády na náměstí v Jihlavě, přehlídka jednotek a odchod ke Slavkovu.
10.30 – 11.00 náměstí obsazují Rakušané, kteří zvítězili v bitvě u
Štoků
Akci finančně podpořili: statutární město Jihlava a městys Štoky.
8. 11. 15.00
S Jihlavskými listy za pohádkou:
POHÁDKY Z KLUBÍČKA
Hraje: Divadýlko Kuba. Vstupné
60 Kč.
Kino Dukla, Jana Masaryka 20.
10. 11. 18.00
Science Café - Osudy židovských obyvatel Jihlavska
salonek Radniční restaurace.
11. 11. 15.00
SVATÝ MARTIN v Jihlavě
Program: 15.00 Kdo z koho –
Žonglérská show kejklířů – Komedianti na káře, 16.00 hudební skupina Jak chceš?
Svatý Martin vyjede v 17.00 hodin
od Brány Matky Boží.
Po příjezdu sv. Martina bude
následovat komponovaný OHŇOSTROJ.
Masarykovo náměstí.
13. 11. 19.00
Autorské čtení Ivo Pospíšila Příliš pozdě zemřít mladý
Kavárna Da Salotto.
17. 11. 17.00
LAMPIONOVÝ PRŮVOD RÁDIA JIHLAVA
Sejdeme se v 17 hodin na Masarykově náměstí u horní kašny, rozsvítíme svíčky a lampionky a vydáme
se prozářit večerní Jihlavu.
Kromě lampionů, které si určitě pořiďte předem, nám cestu osvítí laserová show skupiny Novus
Origo a žhavé ohně Petra Dragona
Kozáka.
18. 11. 18.00
Autorské čtení z knih Hany Korbičkové II
Kavárna Da Salotto.
20. 11. 8.00
LISTOPADOVÝ JARMARK
Masarykovo náměstí

Kultura
primátora města Jihlavy, PaedDr.
Ing. Rudolfa Chloupka, a radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, Ing. Jany Fialové.
Zahájení v gotické síni jihlavské
radnice. Další akce v Gymnáziu Jihlava a Městské knihovně Jihlava.
29. 11. – 16. 12.
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Tradiční charitativní akce pro
děti z dětských domovů, azylových domů a ústavů sociální péče
na Vysočině. Každý může pomoci
tím, že utrhne ze stromečku kartičku s přáním dítěte a dáreček donese do sběrných míst. V Jihlavě je
to Turistické informační centrum,
Masarykovo náměstí 2 a City Park,
Hradební 1. Stromy budou postaveny na Masarykově náměstí v Jihlavě
a v City parku. Hitrádio Vysočina je
pak rozváží přímo dětem do zařízení tak, aby je měly pod stromečkem
a měly pěkné Vánoce.
29. 11. 15.30
ROZSVÍCENÍ
VELKÉHO
VÁNOČNÍHO STROMU A
VÁNOČNÍ VÝZDOBY MĚSTA
Program:
15.30 animační program pro děti
16.15 Hana Prokšová – muzikálové a vánoční písně
16.45 slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby
17.00 koncert Vladimír Hron –
Popové Vánoce
Strom splněných přání Hitrádia
Vysočina
otevřené ohně na náměstí
andělé v nadživotní velikosti
Ježíškova pošta
občerstvení
Masarykovo náměstí

Sport
1. 11. 9.00
FLORBALOVÝ TURNAJ MUŽŮ
Sportovní klub Jihlava, o. s. – oddíl
florbalu
Turnaj je určen středním školám,
kategorii hobby a široké veřejnosti. Prezence od 8 hod., začátek v 9
hod. ve sportovní hale SK Jihlava na
Okružní ul.

21. 11.
Diakonie Broumov – SBĚR
POUŽITÉHO TEXTILU DO
VAGONU
ČD Jihlava město – kolej směrem
k Feroně.

1. 11. 15.30
BC VYSOČINA – SOKOL ŠLAPANICE
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLAVA: I. liga mužů
Sportovní hala nad bazénem na ul.
E. Rošického 6.

22. 11. 15.00
S Jihlavskými listy za pohádkou:
JAK SI ČERTI HRÁLI NA DIVADLO
Hraje: Petrpaslíkovo divadlo.
Vstupné 60 Kč.
Kino Dukla, Jana Masaryka 20.

7. 11. 17.00
BC VYSOČINA – TJ SLAVIA
KROMĚŘÍŽ
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLAVA: Liga U17
Sportovní hala nad bazénem na ul.
E. Rošického 6.

26. 11. – 29. 11.
XII. ČESKÉ FÓRUM EVROPSKÉHO PARLAMENTU MLÁDEŽE V ČR
77 středoškoláků a gymnazistů
z celé ČR se zúčastní zasedání, na
kterém budou diskutovat o aktuálních evropských i globálních problémech a pokusí se přijít na jejich
řešení.
Akce se bude konat pod záštitou

7. – 8. 11. 9.30
AXIS CUP 2015 – plavecké závody
Jihlavský plavecký klub AXIS.
Sobota od 9.30 hod., neděle od 9
hodin na bazéně E. Rošického 6 v Jihlavě.
8. 11. 10.00
BC VYSOČINA – SK UP – BCM
OLOMOUC
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-

VA: Liga U17
Sportovní hala nad bazénem na ul.
E. Rošického 6.
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juniorů.
TJ Sokol Bedřichov – TK Chrisstar.
Ve sportovní hale TJ Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c v Jihlavě.

8. 11. 10.00
PŘÁTELSKÝ ZÁPAS JIHLAVA x
ČS LEV
Zápas v sálové kopané mezi týmem
populárních osobností ČS LEV a
týmem Jihlavy. K sledování zápasu je
zvána široká veřejnost. Vstup volný.
V hale SK Jihlava v Okružní ul. 2.

21. 11. 11.00
VELKÁ CENA MĚSTA JIHLAVY
Sportovní klub Jihlava, o. s. – oddíl
zápasu.
Mezinárodní závody od 11 hodin
ve sportovní hale SK Jihlava, Okružní ul. 2.

9. 11. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – LHK
Jestřábi Prostějov
HC Dukla Jihlava, s. r. o. –
2015/2016 - 1. liga ČR.
Horácký zimní stadion v Jihlavě,
Tolstého ul.

21. 11. 17.00
BC VYSOČINA – BK LIONS
JINDŘICHŮV HRADEC
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLAVA: Liga U17
Sportovní hala nad bazénem na ul.
E. Rošického 6.

14. 11. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – SK
Kadaň
HC Dukla Jihlava, s. r. o. –
2015/2016 – 1. Liga ČR.
Horácký zimní stadion v Jihlavě,
Tolstého ul.

21. 11. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – ČEZ
Motor České Budějovice
HC Dukla Jihlava, s. r. o. –
2015/2016 – 1. Liga ČR.
Horácký zimní stadion v Jihlavě,
Tolstého ul.

15. 11. 15.30
BC VYSOČINA – BASKETBAL
OLOMOUC
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLAVA: I. liga mužů
Sportovní hala nad bazénem na ul.
E. Rošického 6.

22. 11. 10.00
BC VYSOČINA – BK SOJKY
PELHŘIMOV
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLAVA: Liga U17
Sportovní hala nad bazénem na ul.
E. Rošického 6.

17. 11. 9.00
FLORBALOVÝ TURNAJ RODIČŮ S DĚTMI, SKUPINA A
Sportovní klub Jihlava, o. s. – oddíl
florbalu.
Turnaj je určen pro smíšená
družstva rodičů a dětí (děti od 5 let)
a družstva mládeže. Prezence od 8
hod., začátek v 9 hod. ve sportovní
hale SK Jihlava, Okružní ul. 2.

27. 11. 19.30
BC VYSOČINA – BK OPAVA „B“
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLAVA: I. liga mužů
Sportovní hala nad bazénem na ul.
E. Rošického 6.

18. 11. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC
Baník Most
HC Dukla Jihlava, s. r. o. –
2015/2016 – 1. Liga ČR.
Horácký zimní stadion v Jihlavě,
Tolstého ul.
20. 11. 18.00
FC VYSOČINA JIHLAVA – FC
Zbrojovka Brno
FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. –
Synot liga 2015/2016:
Hraje se na fotbalovém stadionu na
ul. Jiráskova v Jihlavě v 18 hodin.
Změna času i termínu vyhrazena
(Tv přenosy zápasů).
21. 11. 9.15
VÁNOČNÍ CENA 2015
6. ročník soutěže ve standardních a
latinsko – amerických tancích dětí a

28. 11. 17.00
BC VYSOČINA – TESLA PARDUBICE
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLAVA: Liga U19
Sportovní hala nad bazénem na ul.
E. Rošického 6.
29. 11. 10.00
BC VYSOČINA – SOKOL JOSEFOV
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLAVA: Liga U19
Sportovní hala nad bazénem na ul.
E. Rošického 6.
30. 11. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC Slovan Ústí na Labem
HC Dukla Jihlava, s. r. o. –
2015/2016 – 1. Liga ČR.
Horácký zimní stadion v Jihlavě,
Tolstého ul.
Změna programu vyhrazena!
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FC Vysočina čeká klíčová část sezony
Fotbalisty FC Vysočina Jihlava
čeká klíčová pětice zápasů podzimu. Střetne se hlavně s konkurenty v boji o sestup.
 זDavid Kratochvíl
Jihlava
Fotbalisty Jihlavy čeká v rámci podzimní části Synot ligy posledních pět
zápasů, a to dost klíčových, protože
hned ve čtyřech z nich svede souboj
s adepty na sestup do druhé ligy. Na
hřišti aktuálně leží celkem 15 bodů,
pokud chce Vysočina prožít relativně klidnou zimní pauzu, musí nejen v
domácích soubojích bodovat naplno,
ale přivést i nějaké body z venku.
Nejlépe už hned v sobotu, kdy se 31.
října od 17 hodin představí v pražských
Vršovicích proti Bohemians 1905. Ti
jsou v tabulce zatím předposlední. „Pro
každé mužstvo je každé utkání těžké. Víme, že potřebujeme získat body, ale totéž
platí i o Bohemians,“ říká k tomu trenér
Jihlavanů Milan Bokša.
Vysočina ale půjde do zápasu v nejlepším možném rozpoložení od začátku soutěžního ročníku. V lize dvakrát po sobě bodovala a připsala si
čtyři body, kdežto Pražané prohráli
0:3 se Spartou a navíc přišli o vykartovaného Davida Barteka.
Pokud to Vysočina se záchranou
myslí opravdu vážně, snad jen proti ve formě hrající Mladé Boleslavi,
by měla potvrdit roli favorita. Doma
hostí Brno a zaváhání si před vlastním publikem svěřenci trenéra Bokši
už zkrátka nemohou dovolit.
Ostrava je posledním týmem tabulky a má jen čtyři body. Poslední

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ období podzimní sezóny pro fotbalisty FC Vysočina začíná v sobotu 31. 10. duelem proti Bohemians.
Foto: David Kratochvíl
zápas podzimu hraje Jihlava doma přestupy středopolaře Nerada a útoč- a během podzimu svůj názor změnil. S
se Zlínem, kterému bude chtít vrátit níka Dvořáka. „Před startem soutěže tím jsem se nemohl ztotožnit,“ vysvětporážku, po které se pakoval tehdejší nám prezentoval spokojenost s podo- lil k tomu majitel aktuálně 14. týmu
hlavní kouč Luděk Klusáček.
bou kádru, ovšem v průběhu přípravy Synot ligy.
První půlrok Klusáčkova působení
Co ještě na podzim čeká FC Vysočina?
přitom podle majitele klubu Františka Vaculíka probíhal dle očeká12.
so 31. 10.
Bohemians 1905 - FC Vysočina
17.00
vání vedení. „V létě jsme naplnili jeho
představy o podobě realizačního týmu
13.
so 7. 11.
Ml. Boleslav - FC Vysočina
20.15
a doplnění hráčského kádru, kde kladl
14.
pá 20. 11.
FC Vysočina - Brno
18.00*
důraz na udržení Jánoše a angažování
15.
so
28.
11.
Ostrava
FC
Vysočina
17.00*
levého obránce,“ vrátil se o pár měsíců
do minulosti.
16.
pá 4. 12.
FC Vysočina - Zlín
18.00*
Vaculík také podotkl, že dříve kluPozn: Termíny zápasů označené hvězdičkou se ještě mohou změnit.
bové vedení splnilo návrhy trenéra na

Dukle se v říjnu celkem dařilo
Prvoligoví hokejisté jihlavské Dukly si po osmi odehraných zápasech
v říjnu, do uzávěrky vydání Novin
jihlavské radnice 27. 10., připsali solidní porci mistrovských bodů.
Svěřenci trenérů Petra Vlka a Františka Zemana odehráli osm zápasů.
Z nich vyšli v pěti případech vítězně
po základní hrací době, jednou vyhráli až po samostatných nájezdech a
jen dvakrát odešli z ledu poraženi.
Hned 3. října se na Horáckém zimním stadionu v Jihlavě odehrálo derby Vysočiny mezi Jihlavou a Třebíčí. Dukla s mladým gólmanem
Škarkem v brance si v první třetině
zajistila dvoubrankové vedení, ale ve
třetí části hosté snížili a zadělali na
drama. V závěru zápasu hrála Třebíč
přesilovku, kterou ještě zvýraznila
power play, ale gól se hostům vstřelit
nepodařilo, a tak Jihlava zvítězila těsně 2:1.
O čtyři dny později hrála Dukla
v Mostě. Po bezbarnkové první třetině se domácí ve druhé části ujali vedení. Ve třetí třetině konečně začaly
padat góly. Hosté otočili na 1:2, domácí rychle vyrovnali. Poté, v polovině hrací doby třetí třetiny, vstřelila
Jihlava tři rychlé góly během dvou
minut. Jenže vzápětí během tří minut předvedli domácí stejný kousek a
třemi góly vyrovnali. Další gól nepadl ani v prodloužení, takže se muse-

lo rozhodnout v loterii samostatných
nájezdů, v nich uspěla Dukla a ze severu Čech si přivezla dva body za výhru 5:6 SN.
Následovalo těžké utkání v Českých Budějovicích. Hrál se vyrovnaný zápas, ovšem góly se podařilo
střílet domácím. Po dvou třetinách
byl stav 2:1 a ve třetí části se dvakrát
prosadil Motor, takže dokráčel ke
třem bodům za výhru 4:1.
Následovala šňůra čtyř vítězných
zápasů. Vše odstartovala hubená výhra na domácím ledě proti Havířovu. Domácí se prosadili jednou ve
druhé a jednou ve třetí třetině, takže do tabulky si připsali plný bodový
zisk za hubenou výhru 2:0.
Vše se změnilo o dva dny později.
To do Jihlavy přijel celek Litoměřic.
Dukla začala kanonádu již v první
části, kdy vstřelila čtyři góly a stejný
počet branek přidala ve druhé periodě. Za rozhodnutého stavu 9:0 ve
třetí části části vstřelili hosté čestný
úspěch, ale gólové hody završila Jihlava desátou brankou, jejíž autorem
byl Aleksejev. Jihlava zvítězila vysoko 10:1.
Také v dalším zápase Dukla naplno
bodovala. V Ústí nad Labem se vše
vyvíjelo podle jejich not a po dvou
třetinách svítil na časomíře stav 0:4.
Jenže domácí nesložili zbraně a třemi
góly dokonale zdramatizovali utkání.

DESET gólů se Dukle podařilo vstřelit do branky Litoměřit. Na snímku zleva
obránce Dukly Kalám, útočník Melenovský a útočník Litoměřic Krátoška.
Foto: Vladimír Šťastný
Těsnou výhru nakonec Dukla v závěru utkání uhájila a zvítězila 3:4.
Ve středu 21. října se v Jihlavě představil další celek ze spodku tabulky
– Šumperk. Rozjetá Dukla neponechala nic náhodě, a po dvou třetinách
vedla 4:1. Hosté ve třetí části snížili, domácí přidali další gól, jenomže
Draci stihli snížit na 5:3 a měli i další šance. Jenomže Dukla v závěru zápasu přidala další dva góly a zvítězila
poměrně přesvědčivě 7:3.
Zatím poslední říjnové utkání odehrála Jihlava na ledě nováčka soutěže

v Přerově. Zubři obrali Duklu o dva
body již v prvním vzájemném letošním zápase v Jihlavě a plný bodový
zisk brali i na domácím ledě. V utkání, ve kterém měla více ze hry Dukly,
byl pro jihlavské hráče téměř nepřekonatelnou překážkou domácí gólman Klimeš. Domácí dvakrát využili
dvojnásobnou přesilovku a dokráčeli
k výhře 3:2. V tabulce patřilo Jihlavě
v době uzávěrky Novin jihlavské radnice po 17. kole páté místo a na vedoucí České Budějovice ztrácela osm
bodů.
-vš-
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