
leden

Slavnostní novoroční ohňostroj
v pátek 1. ledna v 17.30 hod.

Novoroční zdravice primátora, 
od 17.00 hodin podávají zástupci 

města svařák pro zahřátí.

Slavnostní rozezvučení 
druhého piána do ulic, 

středa 6. ledna v 16.00 hodin,
průchod do obchodního objektu 

Křížová 2.

TROPY V JIHLAVĚ. Město vybudovalo v Zoo Jihlava jedinečný pavilon plazů. Nebývalá stavba nabízí současnou nejmodernější prezentaci exotických zvířat v oprav-
du exkluzivních kulisách. Tropický pavilon je šestou a poslední dokončenou částí dosud největšího rozvojového projektu s názvem Zoo pěti kontinentů.
  Foto: archiv MMJ

Zastupitelé města schválili na pro-
sincovém jednání rozpočet města 
na rok 2016. Jihlava bude hospoda-
řit se schodkem 285 milionů. 90 mi-
lionů korun jde do kanalizací.

Pro nadcházející rok město počítá s 
celkovým příjmem 840 milionů, vý-
daje mají dosáhnout 1.125 milionů. 
V porovnání s rokem letošním – pří-
jmy činily 793 milionů a výdaje 1.418 
milionů. Město tedy navýší příjem pro 
rok 2016 o 6 %, zatímco výdaje budou 

na 79 % letošního roku.
„Hospodaření města je na velmi dobré 

úrovni. Podařilo se nám dokončit řadu 
rozpracovaných staveb, a to se odráží v 
uváděných číslech rozpočtu na další rok,“ 
řekl primátor města Rudolf Chloupek.

Rozpočet města byl podle jeho slov i 
letos dobře připravený a včasné dodá-
ní podkladů zastupitelům, kteří o něm 
v prosinci rozhodovali, zapříčinilo jeho 
hladké schválení.

Zastupitelé města rozhodli o pře-
vedení všech nedokončených akcí z 
letošního roku do roku dalšího. Zna-
menalo to přesun 253 milionů, týká se 
to například přesunu výdajů na opra-
vu lávky a opěrné zdi v ul. Křižíkova, 
opravy chodníků, opravy kanalizací, 
škol atd. 

Z dokončených akcí roku 2015 si 
primátor cení pokroku v kanalizačních 
projektech, které trápí město vzhle-
dem k jeho historickému charakteru 
nejvíce. Rovněž oceňuje rekonstrukce 
ulice blízko centra – Sráznou a Brněn-
skou ulici, které znepříjemňovaly život 

jejím obyvatelům a řidičům, kteří tudy 
projížděli.

„Těší mne také investice do škol, které 
jsou na velmi dobré úrovni. S tím sou-
visí i výstavba dětských hřišť, za která 
se nemusíme stydět,“ doplnil primátor 
Chloupek.

Investice roku 2016 směřují podob-
ně jako letos do problematických ob-
lastí, např. kanalizace v příměstských 
částech města... Pozornost je zaměře-
na i na silnice ve městě. Pro tuto oblast 
je vyčleněno v běžných výdajích 30 
milionů včetně zimní údržby, ostat-
ní záležitosti pozemních komunikací, 
které obsahují jmenovité opravy chod-
níků apod., počítají s výdaji ve výši 12 
milionů.

Dalších 63 milionů jde na prokaza-
telnou ztrátu z provozu městské hro-
madné dopravy Dopravnímu podniku 
Jihlava.

Mateřské školy mohou počítat s 19 
miliony pro své hospodaření, základní 
školy mají vyčleněnu částku 51 milio-
nů. Pro oblast kultury je vyčleněno 13 

milionů, z toho například na akci Eu-
rojack 2016 150 tisíc korun, na Dům 
Gustava Mahlera 80 tisíc atd.

Tělovýchova muže počítat s 6 
miliony, výdaje na akce pořádané měs-
tem (sportovec roku, 24 MTB atd.) 
dosáhnou 790 tisíc.

Veřejné osvětlení „spolkne“ 16 milio-
nů, nakládání s odpady bude stát měs-
to v dalším roce 37 milionů – na sklád-
ky, sběrné dvory, odpadkové koše atd.

Na zeleň a péči o vzhled obcí je vy-
členěno 40 milionů, na bezpečnost ve 
městě je určeno 33 milionů.

Kvalitní přípravu rozpočtu kvitovali i 
opoziční zastupitelé.

„Letos jsem oproti loňsku hlasoval pro 
rozpočet, ale samozřejmě některé věci 
mne neuspokojují, například mám vý-
hrady k letištní ploše v Henčově, také in-
vestice do oprav chodníků by mohly být 
vyšší. Přesto oceňuji kvalitu, s jakou byl 
návrh připraven,“ řekl Pavel Šlechtický 
(KSČM). Pro přijetí se vyjádřilo 27 
zastupitelů, sedm se zdrželo hlasování 
a proti nebyl nikdo. -lm-

Proti rozpočtu města nebyl nikdo
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

61
39

100
38
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19
0

6
140

Město Jihlava má k 30. 11. 2015 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.686 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel

v měsíci listopadu 2015

Víkendová premiéra krimikomedie 
Splašených nůžek, nastudovaná sou-
borem Horáckého divadla Jihlava, 
obohatila publikum hned o dvě mi-
mořádné události.

Prvním historicky zachyceným 
okamžikem byl podpis memoranda 
o spolupráci a koordinaci aktivit jak 
ve vztahu k divadlu, tak ve vztahu k 
ZOO mezi Krajem Vysočina – tedy 
zřizovatelem divadla a městem Jih-
lava.

Pro HDJ je to historická událost. 
Obě samosprávy zastoupené hejtma-
nem Kraje Vysočina Jiřím Běhoun-
kem a primátorem města Jihlava Ru-
dolfem Chloupkem poprvé veřejně 
deklarovaly, že si jsou vědomy vý-
znamu, který představuje oblast pro-
fesionálního divadelnictví a oblast 
přírodního bohatství pro formování 
hodnot v soudobé společnosti.

 Mimo jiné se zavazují propagovat a 
rozvíjet činnost HDJ ve prospěch ob-
čanů nebo posílit působení profesio-
nální divadelní scény v regionu. Jak 
informoval hejtman Kraje Vysočina 

Memorandum města a divadla
o vzájemné spolupráci

HEJTMAN Jiří Běhounek (vpravo) a primátor Jihlavy Rudolf Chloupek při pod-
pisu memoranda o spolupráci. Foto: archiv HDJ

Jiří Běhounek, bude mít spolupráce 
do budoucna rozměr i fi nanční. Měs-
to se stane podporovatelem Horác-
kého divadla a Kraj Vysočina podpo-
ří rozvoj ZOO Jihlava.

 Druhou událostí byla závěrečná 
děkovačka, kdy divadelníci předa-
li gratulaci k 80. narozeninám eme-
ritnímu uměleckému šéfovi divadla 
Karlu Bryndovi. -lm-

Svoz odpadů na 
konci roku

V roce 2015 nastává situace, kdy se 
v kalendáři vyskytuje 53. týden, a po 
něm následuje 1. týden. Z toho plyne 
komplikace s vývozy komunálního 
odpadu 1x za 14 dnů, které jsou rea-
lizovány v sudé týdny. Z toho důvodu 
Služby města Jihlavy provedou vý-
vozy nádob komunálního odpadu se 
14denním cyklem takto:

52. týden 2015 – řádný vývoz
1. týden 2016 – mimořádný vývoz
2. týden 2016 – řádný vývoz

Zároveň upozorňujeme veřejnost 
na omezení provozní doby sběrných 
dvorů a skládky během vánočních 
svátků.

Sběrný dvůr Havlíčkova:
30. 12 – 6.00 – 19.00
31. 12 – 6.00 – 14.30
1. 1. 2016 – zavřeno
2. 1. 2016 – 7.30 – 12.00

Sběrný dvůr Rantířovská:
30.12 – 9.00 – 17.00
31.12 – 9.00 – 14.30
1. 1. 2016 – zavřeno
2. 1. 2016 – 9.00 – 13.30

Sběrný dvůr Brtnická:
30. 12 – 9.00 – 17.00
31. 12 – 9.00 – 14.30
1. 1. 2016 – zavřeno
2. 1. 2016 – 9.00 – 13.30

Skládka odpadu Henčov:
30. 12 – 6.00 – 14.30
31. 12 – 6.00 – 14.30
1. 1. 2016 – zavřeno
 -lm-

Největším tématem posledního jednání zastupitel-
stva v každém roce bývá rozpočet roku následujícího. 
Rozpočet zůstal nejdůležitějším bodem i tentokrát, 
větší pozornost zastupitelů i veřejnosti ale směřoval 
k návrhu opozičního hnutí ANO, které chtělo odvo-
lat z funkce náměstka primátora Jaroslava Vymazal a 
radního Davida Bekeho (oba ODS). 

V prvním případě mělo být motivem například blí-
že nepopsané počínání Jaroslava Vymazala ještě v 
předchozí funkci primátora či, podle názoru hnutí, 
chybějící městské strategie. Návrh na odvolání Da-
vida Bekeho neměl konkrétní důvod, zástupce hnu-
tí ANO uvedl, že opozice má zájem zachovat funkční 
radu, která by měla být kvůli hlasování v lichém po-
čtu. 

Pro odvolání pak hlasoval nedostatečný počet za-
stupitelů a náměstek Vymazal zůstává ve funkci. 
Svůj záměr se pak hnutí ANO nepokusilo dotáh-
nout do konce, po neúspěšném prvním hlasování 
zástupce hnutí návrh na odvolání dalšího radního 
stáhl.

Hlasování předcházela delší výměna názorů o de-
mokratičnosti veřejné a tajné volby. Přepsat jednací 
řád zastupitelstva a změnit veřejné hlasování na tajné 
opozice rovněž nedokázala. 

Radní navržení k odvolání během jednání snahu 
opozice nekomentovali. Až po skončení náměstek 
primátora Jaroslav Vymazal připomněl řadu strate-
gických dokumentů, které město v uplynulých letech 
vytvořilo, zaznělo také, že Jihlava má velmi zdravé fi -
nancování, i po rozsáhlých rozvojových aktivitách je 
zdaleka nejméně zadluženým krajským městem. -tz-

Odvolání radních se 
nekonalo

Novela zákona přináší některé změny ve výdeji ces-
tovních pasů.

 Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít 
vyhotovený cestovní pas bude možné na kterémkoliv 
obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude 
ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u  kte-
rého občan požádal o vydání cestovního pasu. 

Více informcí na webu města. -lm-

Rychlé pasy podraží



Jihlava pokračuje v aktivitách ke 
zvyšování třídění odpadů. Od 1. 
března 2016 dostanou obyvatelé 
města možnost třídit biologicky 
rozložitelný odpad.

 „Nyní je ve směsném odpadu, kte-
rý končí bez užitku na skládce, 30 
až 40 procent obsahu, který by mohl 
být kompostován a znovu využit. Je 
to významný krok, který bude mít 
kladné ekologické i ekonomické do-
pady,“ komentuje rozhodnutí, kte-
ré potvrdila rada města, primátor 
Rudolf Chloupek.  

Od tohoto kroku radnice očeká-
vá zásadní zvýšení procenta vytří-
děného odpadu, snížení nákladů 
na zpracování směsného komunál-
ního odpadu, efektivnější využití 
kompostárny a zlepšení životního 
prostředí. „Očekáváme, že se v Jih-
lavě dostaneme mnohem blíže k 50 
procentní míře třídění, kterou jsme si 
dali jako metu. Nyní v Jihlavě vytří-
díme asi 36 procent odpadu,“ věří v 
zodpovědnost spoluobčanů primá-
tor Rudolf Chloupek.   

Hnědé nádoby do ulic
i k domům

Do všech 260 současných stano-
višť s kontejnery 
na tříděný odpad 
budou umístěny 
nové hnědé kon-
tejnery na biood-
pad, budou se vy-
vážet pravidelně 
každý týden.

Zapojit se budou 
moci i vlastníci 
rodinných domů, 
kteří budou moci 
požádat o přiděle-
ní 240litrové ná-
doby na bioodpad, 
tzv. kompostejne-
ru, přímo k domu. 
K o m p o s t e j n e r 
bude k nemovitos-
ti přidělen zdarma, 
vyvážet se bude 
pravidelně jede-
nou za čtrnáct dní v liché týdny.

Současně se zavedením svozu 
bioodpadu dojde k úpravě svozu 
směsného komunálního odpadu 
od rodinných domů. Všechny ná-
doby na směsný komunální odpad 
se od rodinných domů budou pra-
videlně vyvážet ve čtrnáctidenních 
intervalech, a to v sudé týdny. Při 
určování objemu nádoby budou i 
nadále zohledňovány zvláštní okol-
nosti, jako je produkce dětských 
plen, inkontinenčních pomůcek a 
další. 

Kdo třídí, ušetří
Domácnosti, kterým se sníží frek-

vence svozu směsného komunál-
ního odpadu, budou automaticky 
zapojeny do tzv. motivačního pro-
gramu. Při splnění podmínek Pro-
gramu po dobu 8 měsíců vznikne 
osobám s trvalým pobytem nárok 
na úlevu z poplatku a bude snížen 
poplatek za svoz odpadu. Po zapo-
jení se v roce 2016 vzniká nárok na 
slevu na poplatku v roce 2017. V 

roce 2016 bude sleva 70 korun, o 
velikosti slevy na rok 2017 se bude 
rozhodovat v prosinci 2016.

Třídění odpadu je in
Zavedení plošného svozu bio-

odpadu vychází ze zkušeností ze 
dvou pilotních projektů v příměst-
ských částech a v jedné lokalitě 
města. Výsledky jsou velmi dobré. 
„K našemu milému překvapení se v 
pilotních projektech ukázalo, že za-
vedení třídění bioodpadu vedlo i ke 
zvýšení třídění už zavedených ko-
modit. Bylo by našim přáním, aby 
se tento efekt projevil i celoplošně,“ 
vyhodnotil zkušenosti z pilotních 
projektů primátor, který dohlíží 
nad činností úřadu v oblasti život-
ního prostředí. 

Svoz bioodpadu dvoutýdenní 
intervalu vývozu nádob od rodin-
ných domů není místní specialita, 
stejné schéma používají i jiná měs-
ta a obce jako například Olomouc, 
Přerov, Moravská Třebová nebo 
Mikulov. 

„Pokud domácnost třídí, je dvou-
týdenní interval na vyvezení nádoby 
naprosto dostačující. Mohu to potvr-
dit z vlastní zkušenosti, třídíme po-

ctivě a někdy by 
nám postačil vý-
voz i jednou za 
měsíc. Nicméně 
radnice je při-
pravena reago-
vat na požadav-
ky domácností, 
které z nějakého 
důvodu potřebu-
jí vyšší frekvenci 
vývozu,“ ujišťu-
je primátor Ru-
dolf Chloupek.

Do nádoby na 
bioodpad patří

• z domácnos-
ti: 

- zbytky jídel 
rostlinného pů-
vodu

- slupky a zbytky ovoce a zeleniny
- kávový odpad včetně papírových 

fi ltrů 
- použité papírové ubrousky
- čajové sáčky
- skořápky vajec 
- zbytky obilnin

• ze zahrady:
- tráva a plevele
- listí, seno, sláma
- košťály a celé rostliny
- drcené větve a části keřů
- skořápky ořechů

Do nádoby na bioodpad nepatří 
všechny ostatní odpady:

- maso, kosti, pomazánky
- vařené těstoviny, omáčky
- plasty, sklo, hliník a další kovy
- barvy, ředidla a další nebezpečný 

odpad
- elektro a baterie
- stavební odpad, kamení
- textil, jednorázové pleny
- pytlíky z vysavače, cigarety, popel
- fritovací olej
- uhynulá zvířata
 -tz-
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Víte, že…

Slovo zastupitele

Dr. Ing. arch. 
Jaroslav 
Huňáček

Ad Zoo pěti kontinentů…

Je to jen několik dnů, co se dokonči-
ly všechny práce na projektu „Zoo pěti 
kontinentů“ v jihlavské zoo. 

Tímto aktem se pro mě ukončila 
další velká etapa architektonické spo-
lupráce s naší zoo, spojená s realizací 
šesti nových pavilonů. Sluší se ovšem 
poznamenat, že jsem na celém projek-
tu pracoval již od poloviny roku 2008.

První architektonická studie řešila 
expozici žiraf a afrických kopytníků. 
Zhruba po jednom roce vypracovala 
paní ředitelka zoo Ing. Eliška Kubíko-
vá celkem obsáhlé zadání, které neslo 
dnes již zažitý název „Zoo pěti konti-
nentů“. 

V tomto dokumentu bylo specifi ko-
váno dalších pět nových pavilonů, kte-
ré byly přiřazeny k již vypracovanému 
pavilonu žiraf. Čtyři z nich pak byly 
situovány do nové části zahrady a dva 
potom do staré, původní části zoo. 

V průběhu posledních čtyř let pak 
tedy postupně vnikaly a zároveň byly 
i uváděny do života všechny výše zmí-
něné expozice -  Australská farma, Pa-
vilon pro žirafy a africké kopytníky, 
Expozice afrických primátů a Expozice 
hyen (nová část zoo) a Asijský pavilon 
a největší a stavebně nejnáročnější Pa-
vilon plazů.  

Jako občan našeho města mohu s po-
těšením konstatovat, že nové pavilony 
zoo jsou od většiny jejich návštěvníků 

přijímány velmi pozitivně a chtělo by 
se říct, že až s nadšením, o čemž vypo-
vídají četné zápisy v knize návštěv, a to 
i od mnoha zahraničních návštěvníků, 
kteří zahradu s oblibou opakovaně na-
vštěvují. Těší mne, že celá naše zoo je 
turisticky dlouhodobě nejnavštěvova-
nějším místem na Vysočině. 

Na této informaci není ovšem nic no-
vého, tato skutečnost je již známá od 
samotného vzniku našeho kraje, a na 
tom, aby to tak zůstalo i do budoucna, 
se celých těch patnáct let intenzivně 
pracuje. Za takovou snahu můžu všem 
zainteresovaným stranám jen a jen po-
děkovat. 

V neposlední řadě se na celou věc dí-
vám i jako dlouholetý zastupitel měs-
ta. V komunální politice se pohybuji 
od raných devadesátých let a vím, že 
Jihlava si svoji zoo hýčká již od jejího 
vzniku. 

Ne vždy, tak jak se říká, mělo toto 
obecně prospěšné zařízení na růžích 
ustláno, ale zlé časy se zdárně překo-
naly a dá se tedy konstatovat, že s tak 
uvědomělou podporou našeho měs-
ta může zoo dobře sloužit i spoustu 
dalších let. Vždycky rád podpořím 
všechno to, co občanům našeho měs-
ta zpříjemní život a co vyvolá ve svém 
důsledku velký zájem naše starobylé 
město navštívit a třeba se do něj i za 
čas usadit natrvalo.

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem 
příjemné a klidné prožití této před-
vánoční doby a do nového roku Vám 
přeji všechno nejlepší, hodně zdraví 
a pohody, a to i všem Vašim blízkým 
a přátelům, kteří třeba i navštíví naše 
krásné město.  

 Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček
Jihlavský městský zastupitel a před-
seda klubu zastupitelů za ODS

Bioodpad se bude svážet z 
celého krajského města

…se díky zodpovědnějšímu třídění v 
Jihlavě podařilo snížit náklady na svoz 
odpadu? Oproti roku 2014 jsou sku-
tečné náklady, které činily 696 korun 
na osobu a kalendářní rok, o 10 korun 
nižší. Jihlaváci platí roční poplatek 680 
korun, v roce 2014 radnice za každého 
z nich doplácela 16 korun, nyní 6 ko-
run. 

Pozitivní výsledek přikládá radnice 
úspěšnému Programu zodpovědné-
ho nakládání s odpady. Do něj se při-
hlásily mimo jiné domácnosti, které si 
nechaly snížit frekvenci vyvážení od-
padu. „Ukázalo se, že díky dobrému tří-
dění lze vyvážet odpad méně často, tedy 

jednou za dva týdny, což snižuje náklady 
na svoz. Co je velmi pozitivní, že už nyní, 
pouze na základě dobrovolnosti někte-
rých obyvatel města, se snížily náklady o 
deset korun na osobu v celém městě,“ ko-
mentovala zkušenosti se sníženou frek-
vencí vývozu vedoucí odboru životní-
ho prostředí Katarína Ruschková. 

Zavedením lepších podmínek pro 
třídění (plošný svoz bioodpadu – pí-
šeme na jiném místě) a snížením frek-
vence vývozu směsného komunálního 
odpadu v rodinné zástavbě tedy radni-
ce čeká jak lepší výsledky třídění opa-
du, tak další snížení nákladů na zpra-
cování odpadu.

Od ledna 2016 platí novela zákona, 
která upravuje agendu občanských 
průkazů.

Občanské průkazy se občanům 
starším 70 let budou nově vydávat 
s platností na 35 let od data vydání 
dokladu. V případě změny některé-
ho údaje zapsaného v takovém ob-
čanském průkazu (např. údaj o místě 
trvalého pobytu) bude však přesto 
nutné občanský průkaz vyměnit.

I nadále bude možné podat žádost 
o vydání občanského průkazu na 
kterémkoliv obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností, přičemž 
vydávajícím úřadem uvedeným na 
dokladu bude ten obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, u kterého 
občan požádal o vydání občanského 
průkazu. 

Více informací na webu města.
 -lm-

Změny pro občanské průkazy
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Srázná ulice v Jihlavě nepřišla ke svému názvu 
náhodou, na půlkilometru má převýšení skoro 50 
metrů. Jihlavský magistrát na nedávno kompletně 
opravenou ulici přidal několik zajímavostí, které 
pohyb ulicí mohou zpříjemnit. 

Už při pokládání dlažby se v novém chodníku ob-
jevily kameny s vyznačenou nadmořskou výškou. 
Nejnižší je v 475 metrech nad mořem v dolní části 
ulice, další kameny jsou uloženy po pěti výškových 
metrech, nejvýše položený kámen s údajem o 520 
metrech nad mořem je poblíž křižovatky s Křížo-
vou ulicí. Vtipný nápad, jehož uskutečnění nebylo 

drahé a technicky náročné, vzešel jako požadavek 
jihlavského magistrátu na projektanta, aby se kro-
mě opatření k zlepšení pohodlí, bezpečnosti a ply-
nulosti dopravy objevily i prvky, které cestu dlou-
hou příkrou ulicí nějak ozvláštní.

To, co je pro pohyb ulicí nejnepříjemnější, radni-
ce obrátila v přednost. Ježci Kamil a Marie, kteří už 
si například zahráli v animovaném fi lmu O Jihlavě, 
jsou pomyslnými průvodci ulicí a na nově umístě-
ných panelech mají pro chodce či cyklisty zajímavé 
údaje. 

Třeba to, že když vyjdou Sráznou ulici 197x, do-

sáhnou stejného převýšení jako při výstupu na 
nejvyšší horu světa Mt. Everest, nebo že zvíře ze 
znaku města Jihlavy, ježek, by Sráznou vyšel za pět 
minut, gepard za 18 vteřin. Želva za 84 minut… 
Na panelech se zájemci dočtou také informace o 
historii ulice.

Nedávno ukončená revitalizace ulice Srázná, za-
hrnující od nové kanalizace a vodovodu až po po-
vrchové úpravy a nový mobiliář, přišla na čtyři desít-
ky miliónů korun. Městu Jihlavě se na akci podařilo 
získat dotaci z ROP Jihovýchod, která pokryla 85 % 
uznatelných výdajů. -tz-

Sráznou ulicí vystoupíme na Everest

INFORMAČNÍ tabule v rekonstruované ulici Srázná informují chodce o zajímavostech, které si člověk jinak neuvědomí. Repro: MMJ

Nová pamětní deska v dlažbě se-
cesního mostu U Jánů v Jihlavě 
připomíná někdejší provoz jihlav-
ských tramvají. 

Tento most byl právě pro potřeby 
tramvajové dopravy postaven, tram-
vaje tudy jezdily na své jediné lince z 
dnešního Masarykova náměstí k hlav-
nímu nádraží od roku 1909 do roku 
1947. Kamenná deska o rozměru 90 
x 90 cm je zasazena do dlažby mostu 
mezi tramvajové kolejnice během re-
konstrukce, kterou radnice nechala 
provést v roce 2012.

Secesní most U Jánů, který překle-
nuje řeku Jihlavu, má dvě pole, je 43 
metrů dlouhý a 10 metrů široký. Most 
se začal stavět v roce 1908 a nahradil 
původní dřevěný most, který nebyl 
vhodný pro provoz těžkých tramvají. 

Autorem původního projektu mos-
tu byl profesor Josef Melan, který 
působil na vysokých školách v Praze 
a ve Vídni. Technické řešení bylo ve 
své době velmi moderní a jednalo se 
o jeden z prvních železobetonových 
mostů u nás. 

Most začal sloužit dopravě v roce 

Deska připomíná provoz tramvají v Jihlavě

JIHLAVA má další pamětní desku v chodníku. Tentokrát na mostě U Jánů.
 Foto: Karel Trojan

1908. Mezi léty 1909-1947 po něm 
vedla jediná jihlavská tramvajová 
linka. Od roku 1948 po něm jezdi-
ly trolejbusy, které nahradily jihlav-
ské tramvaje. Automobilové dopravě 
sloužil most až do roku 1981, kdy byl 
v jeho sousedství otevřen nový most, 
který lépe vyhovuje současným do-
pravním nárokům. Od té doby sloužil 
starý most pouze pro pěší a cyklisty, 
automobilům byl vjezd zakázán. 

Jeho technický stav se postupně 
zhoršoval, až v roce 2008 došla si-
tuace tak daleko, že byl průchod 
přes most zakázán. V témže roce byl 

most prohlášen Ministerstvem kul-
tury ČR kulturní památkou. Po pro-
vizorní opravě byl most v průběhu 
roku 2008 znovu otevřen, ale bylo 
jasné, že most vyžaduje kompletní 
rekonstrukci. 

Té se dočkal v létě roku 2012. V 
rámci obnovy vozovky byly do dlaž-
by po celé délce mostu položeny 
tramvajové žlábkové koleje o roz-
chodu 1000 mm. Radnice tak sym-
bolicky připomněla, že těmito místy 
kdysi projížděla tramvaj, což v tex-
tové podobě nyní připomíná  i nově 
umístěná pamětní deska. -tz-
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INTERNET

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

50 Mbit/s

25 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

50
25
8
4

391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

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

w
w

w
.m

-s
o

ft
.c

z/
tv

www.m-soft.cz

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

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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 Stránku připravil -lm-

ZACHRÁNIL ŽIVOT. Z rukou primátora Rudolfa Chloupka převzal Cenu za po-
skytnutí první pomoci a záchranu života pan Vojtěch Šárik. V létě vyprostil z ha-
varovaného doutnajícího auta starší manželskou dvojici, auto záhy začalo hořet. 
Cena se předávala v gotickém sálu historické radnice 18. prosince na úvod koncer-
tu věnovaného památce prezidenta Václava Havla.

KONCERT ZA HAVLA. V gotické síni jihlavské historické radnice se 18. prosince 
odehrál koncert, kterým si Jihlava připomněla osobnost prezidenta Václava Hav-
la. Skvělý koncert odehrál houslový virtuóz Pavel Šporcl za doprovodu klavíristy 
Petra Jiříkovského. 

PÍSNIČKY I KLASIKA, ŠARM A VTIP. Kytaristka, zpěvačka, hudební sklada-
telka i textařka Lenka Filipová rozezněla klenby gotického sálu jihlavské radnice, 
který se opět stal dějištěm seriálu už tradičních adventních koncertů. V předvá-
nočním programu se představila i další velká jména, zahrál zde např. i houslový 
virtuóz Pavel Šporcl. Sál však spolehlivě naplnili i další vystupující, Campanula, 
Melodie a Raraši, BrOLN a Pramínek , Cimbal Classic, Nezmaři, završením pak 
byl koncert sopranistky Gabriely Beňačkové.

ROZSVÍCENÍ STROMU V PLÍSKANICI. Slavnostní rozsvěcení vánočního stro-
mu letos provázela nepřízeň počasí. I tak se ale návštěvníci za sněhové plískanice 
dostavili, aby byli svědky snahy Služeb města Jihlavy, kteří osvětlení náměstí kaž-
doročně organizují.

SETKÁNÍ SE SPORTOVCI. Primátor města každoročně vítá na konci roku nej-
lepší sportovce Jihlavska. Letos se setkání uskutečnilo v zasedací síni magistrátu a 
pozvaní sportovci v neformální diskuzi pohovořili o svých výsledcích, oblíbeném 
sportu a plánech do budoucna. Od vedení města obdrželi sportovci malé dárky.

VÁNOČNÍ TRHY LÁKALY. K atmosféře Vánoc v Jihlavě přispívají každoročně 
jarmarky na náměstí. I letos mohli návštěvníci centra města nakupovat, jíst a ho-
dovat. K dokonalé atmosféře konce roku letos chyběl jenom sníh.



 STRANA 7 Inzerce NJR - LEDEN 2016



STRANA 8 Aktuality NJR – LEDEN 2016

V měsíci listopadu zpracovala Městská policie Jih-
lava celkem 3.452 událostí. Strážníci provedli 122 
kontrol podávání alkoholu mladistvým osobám a 
hraní na výherních hracích automatech, řešili 461 
oznámení občanů nebo jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vyhláškám a naří-
zením města bylo zaznamenáno 814 přestupků, z 
tohoto počtu se 82 týkalo dodržování pravidel sta-
novených vyhláškou o volném pohybu psů. 

Při kontrolní činnosti bylo zadrženo šest osob, 
po kterých Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání. 
Současně bylo policii oznámeno devět podezření 
ze spáchání trestné činnosti. Městská policie zpra-
covala 17 přestupků proti majetku. 

Ve spolupráci s dopravním podnikem strážníci 
provedli 68 kontrol černých pasažérů. Bylo zjištěno 
osm dlouhodobě odstavených vozidel, která stráž-
níci vyhodnotili jako vraky. Na psí útulek, jehož 
provozovatelem je městská policie, bylo umístěno 
19 odchycených psů.

 Strážníci dopadli mladíky sprejující na fasádu ne-
movitosti. Operační strážník městské policie přijal 
anonymní oznámení na mladíky, kteří v ulici Žiž-

kova sprejovali na fasádu nemovitosti. Na místo 
určení byla s přesným popisem možných pachatelů 
vyslána hlídka městské policie. Při příjezdu k po-
škozené nemovitosti strážníci zahlédli tři podezřelé 
mladíky, kteří odpovídali popisu. Jeden z mladíků 
měl na rukou stříbrnou barvu, kterou byl naspre-
jován nápis na nemovitosti. Nedaleko tohoto místa 
byl v trávě pohozen použitý sprej. 

Při kontrolní činnosti strážníci poskytli ve ve-
černích hodinách v areálu Vysočina první pomoc 
ležícímu bezvládnému muži. Strážníci k muži při-
stoupili a zjistili, že je silně podchlazen. Nemohl se 
hýbat, ani komunikovat. Muži byla poskytnuta prv-
ní pomoc a byla přivolána zdravotnická záchranná 
služba, která si muže převzala, a poté jej převezla 
do nemocnice. 

V tomto měsíci strážníci zadrželi šest osob, po 
kterých bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Muže 
odpovídajícího popisu hledané osoby zadrželi na 
ulici Vrchlického. V ulici Srázná byla zadržena hle-
daná žena. 

Při pochůzkové činnosti zahlédli strážníci muže 
odpovídajícího popisu osoby hledané policii u SM 

Billa na ulici Havlíčkova. O několik dní později byl 
zadržen muž u Union baru v ulici Komenského. V 
pozdních večerních hodinách strážní zadrželi hle-
dané osoby na ulici Žižkova a na Masarykově ná-
městí.

Strážníci zabezpečovali veřejný pořádek a bez-
pečnost silničního provozu při tradičním příjezdu 
Martina na bílém koni 11. listopadu. Zvýšený do-
hled byl prováděn i na souvisejících kulturních ak-
cích. Městská policie také zajišťovala bezpečnost 
účastníků lampiónového průvodu pořádaného 17. 
listopadu. Průvod procházel hradebním parkánem 
a zúčastnilo se ho téměř 500 lidí. 

Zvýšený dohled byl prováděn také při slavnost-
ním rozsvícení vánočního stromu a souvisejících 
akcích na Masarykově náměstí. V rámci zajišťování 
bezpečnosti při sportovních akcích se městská po-
licie podílela na zajištění fotbalového zápasu s br-
něnskou Zbrojovkou a hokejového utkání jihlavské 
Dukly s Českými Budějovicemi.

 Bc.Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Sprejeři měli smůlu, upatlali si ruce

Kriminalisté na Vysočině prověřují 
další případy internetových podvo-
dů. Jedná se opět o nabídky prodeje 
vozidel z Velké Británie. 

V posledních dvou měsících přijali 
kriminalisté pět oznámení o těchto 
případech, kdy podvodníci způsobili 
škodu zhruba za 750 tisíc korun. 

Průběh případů je až na drobné 
odlišnosti stejný. Na některém z in-
zertních serverů se objeví nabídka 
prodeje vozidla z Velké Británie. Jed-
ná se nejen o automobily, ale i o pra-
covní stroje nebo traktory. 

Velmi nápadná je nízká cena, kte-
rá může být i třetinou běžné ceny 
takového vozidla. U inzerátu je 
uvedena e-mailová adresa, často 
se jedná o adresu u českých inter-
netových serverů. Komunikace se 
zájemcem o koupi probíhá mailem 

v anglickém jazyce. 
Kupující je vyzván, aby peníze za 

vozidlo zaslal na bankovní účet, v 
poslední době se většinou jedná o 
banky v Polsku. Poté je zájemce e-
maily ubezpečován, že vozidlo je již 
připravováno k nakládce, že bude 
brzy dopraveno a podobně. To je 
však pouze taktika zdržování. Jak-
mile peníze dorazí na účet a adresát 
je vybere, přestane prodejce komu-
nikovat. Kupující tak nedostane ani 
požadované vozidlo ani zpět své pe-
níze.

Kriminalisté proto opětovně varují 
občany, aby byli v případě takových-
to inzerátů velmi obezřetní. 

Takovéto nabídky se objevují i na 
zavedených českých internetových 
serverech. Na první pohled působí 
věrohodně a seriózně. Prodejce čas-

to uvádí, že v případě nevyhovující-
ho zboží je možné ho vrátit s garancí 
vrácení peněz. Jediné, co je na těchto 
inzerátech nápadné, je výrazně vý-
hodná cena. 

Lidé by neměli v souvislost s láka-
vými nabídkami na koupi vozidel, 
zemědělské techniky a podobně po-
sílat na bankovní účty zřízené u za-
hraničních bank fi nanční prostředky 
jako různé zálohy na koupi, pojiš-
tění, nebo zálohy na převoz nabíze-
ných vozidel, nebo jiného zboží do 
České republiky. Mohou se tak stát 
oběťmi podvodníků a přijít i o velmi 
vysoké fi nanční částky. 

 KŘ policie kraje Vysočina
 Oddělení tisku a prevence
 por. Bc. Monika Pátková,
 tisková mluvčí

Pozor na podvodné nabídky
zveřejňované na internetu

OSSZ se 
přestěhovala na 
Brtnickou ulici

Jihlavské okresní správa sociálního 
zabezpečení (OSSZ) ve Wolkerově 
ulici 37 se přestěhovala na adresu 
Brtnická 25, Jihlava. 

Rekonstruovaná třípatrová budova 
OSSZ Jihlava v ulici Brtnická s bez-
bariérovým přístupem, s výtahem a 
s lepší možností parkování nabídne 
občanům především moderní klient- 
ské centrum. Budou v něm zastou-
peny všechny agendy ČSSZ – tj. 
oddělení důchodového pojištění, ne-
mocenského pojištění i oddělení pro 
osoby samostatně výdělečně činné.

V blízkosti nového sídla OSSZ se 
nachází Úřad práce a Dopravní pod-
nik města Jihlavy.

Základní kontakty zůstávají beze 
změn, adresa elektronické podatelny 
zůstává stejná: posta.ji@cssz.cz, beze 
změny je také ID datové schrán-
ky: k4yadce a nemění se ani telefon 
ústředny, tj. +420 567 142 111. -lm-
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Představujeme...

ŽIVOT 90 – Jihlava působí v so-
ciální oblasti již 20 let. Organizace 
byla založena v roce 1995, ve svých 
začátcích se zaměřovala převážně na 
seniory a nabízela především službu 
Tísňové péče. 

V roce 2003 jsme na základě poža-
davku od maminky dětí s postižením 
založili novou službu, a to Osobní asi-
stenci. V současné době pomáháme 
seniorům, dětem i dospělým se zdra-
votním postižením a nabízíme různé 
volnočasové aktivity. 

Tísňová péče je terénní sociální služ-
bou. Díky systému terminální stanice 
(hlídací a zabezpečovací systém), kte-
rá je nainstalována v bytě, má uživatel 
možnost dovolat se okamžité pomo-
ci v jakékoliv krizové situaci např. při 
pádu nebo náhlém zhoršení zdravotní-
ho stavu, a to 24 hodin denně. 

Uživatel u sebe nosí tísňové tlačít-
ko (zavěšené na krku nebo jako nára-
mek na ruce), a ocitne-li se v krizové 
situaci, stiskem tísňového tlačítka se 
během cca půl minuty spojí s dispe-
činkem přes „hlasitý telefon“ bez nut-
nosti zvedat sluchátko. Uživatel mlu-
ví do prostoru. Dispečerka okamžitě 
zorganizuje pomoc, do které patří   
zkontaktování rodinných příslušníků, 
známých nebo sousedů, volání rych-
lé záchranné služby, plynařů, policie 
nebo hasičů. 

Součástí systému je také čidlo po-
hybu, které snímá pohyb uživatele 
v bytě. V případě, že po nastavenou 
dobu, zpravidla 10 – 12 hodin, neza-
chytí čidlo žádný pohyb, automaticky 
vysílá informaci na dispečink. Tímto 

se předchází situaci, že uživatel u sebe 
nemá tísňové tlačítko nebo ho nestih-
ne zmáčknout. 

Po dobu nepřítomnosti uživatele v 
bytě čidlo pohybu hlídá neoprávně-
ný pohyb. Pokud do bytu vstoupí cizí 
osoba, na dispečink je vyslána zpráva 
o narušení objektu a dispečerka vznik-
lou situaci řeší. Jedná se tedy také o 
prevenci kriminality. 

Největším strachem pro samostat-
ně žijící seniory je strach z toho, že ve 
svém bytě upadne a nebude se moci 
dostat k telefonu.

Právě služba tísňové péče jim umožní 
dovolat se pomoci v kteroukoliv denní 
i noční dobu.

Služba je hrazena uživatelem měsíč-
ně ve výši 350,- Kč. Zařízení je uživa-
teli zapůjčeno zdarma a po ukončení 
služby se demontuje, repasuje a znovu 
využije pro dalšího uživatele. Náklady 
na pořízení terminální stanice jsou ve 
výši 15.000,- Kč (tj. veškeré kompo-
nenty, včetně montáže u uživatele). 
Tuto částku hradíme my z prostředků 
získaných sponzorskými dary a rovněž 
nám na tyto přístroje přispívá magis-
trát města Jihlavy. 

Službu tísňové péče využívá v sou-
časné době kolem 100 uživatelů.

Osobní asistence je službou 
šitou na míru 

Plně respektuje individualitu uživa-
tele a snaží se podporovat schopnos-
ti a dovednosti člověka v maximální 
možné míře. Osobní asistent dochází 
přímo k uživateli domů a pomáhá mu 
s tím, co není schopen zvládnout sám, 

Jihlava má službu Tísňové péče

Díky poryvu větru v listopadu si 
mohl bazén E. Rošického po pade-
sáti letech provozu říct k oslavě o no-
vou střechu. A udělal tak s pořádným 
bouchnutím staré střechy na trávník za 
budovou.

V letošním roce oslavila budova ba-
zénu E. Rošického v Jihlavě 50 let pro-
vozu. Slavnostní výkop byl proveden 
dne 13. 12. 1960 a otevření proběhlo 
dne 29. 10. 1965. Jednalo se teprve o 
desátý bazén v celé republice. 

„Velkou zásluhu na realizaci tohoto 
projektu měl funkcionář a trenér pan Ol-
dřich Háj. Vlastníkem a provozovatelem 
budovy byla až do roku 1994 TJ Spar-
tak Jihlava,“ řekl mluvčí Služeb města 
Jihlavy (SMJ) Martin Málek při před-
stavení historie bazénu.

V roce 1992 byla zahájena celková 
rekonstrukce objektu (plynová ko-
telna, zdravotně technická instalace, 
bazénové vany). Během rekonstrukce 
došlo ke změně vlastníka, jímž se stalo 
město Jihlava, a po dokončení v roce 
1995 začala objekt provozovat na zá-
kladě nájemní smlouvy společnost FC 
PSJ s.r.o. V roce 1996 byla dokončena 
vestavba čtyřdráhové kuželny s kavár-
nou, a poté následovala celková rekon-
strukce prostor sauny v suterénu.

„V letech 1998 až 2014 se provedla 
další zásadní oprava budovy – zateplení 
fasády a výměna oken, rekonstrukce pa-
lubovky ve sportovní hale, nová podlaha 

Bazén E. Rošického chce novou střechu

VEDOUCÍ bazénu Miroslav Veselý (vpravo) a mluvčí SMJ Martin Málek uká-
zali nůžky a krompáč, které byly použity při zrodu bazénu E. Rošického před pa-
desáti lety. Foto: archiv MMJ

Jihlava pořádala v listopadu bezplat-
ný seminář, který byl určen jihlavským 
podnikatelům. 

Tématem semináře bylo nakládání 
s živnostenskými odpady. Podnikate-
lé tak měli možnost dozvědět se vše 
nejen o svých zákonných povinnos-
tech při nakládání s odpady, ale také o 
možnostech reálného řešení nakládání 
s živnostenskými odpady. 

Dle zákona o odpadech jsou do po-
vinností původců odpadů řazeny:

• zajištění přednostního využití odpadů
• předání odpadu pouze oprávněné 

osobě
• zařazování odpadů dle Katalogu od-

padů
• shromažďování odpadů dle druhů a 

kategorií

• zabezpečení odpadů před znehodno-
cením, odcizením nebo únikem

• vedení průběžné evidence o odpa-
dech

• kontrola vlivu nakládání s odpady na 
lidské zdraví a životní prostředí

• zasílání hlášení o druzích, množství a 
způsobech nakládání s odpady

• ustanovení odpadového hospodáře.
Jihlava bude seminář opakovat po 

naplnění minimálního počtu účastní-
ků. Máte-li zájem o účast na semináři, 
kontaktuje odbor životního prostředí 
na e-mailové adrese zuzana.krausova@
jihlava-city.cz. Základní informace tý-
kající se problematiky živnostenských 
odpadů mohou podnikatelé získat tak-
též na stránkách www.odpadyjihlavy.
cz v záložce „Podnikatelé“.   -tz-

Seminář jihlavských podnikatelů

v tělocvičně, oprava technologie úpravny 
bazénové vody, výměna šatních skříněk 
pro bazén, rekonstrukce fi t centra a další 
drobnější úpravy,“ doplnil Málek. 

V roce 2014 se provedla opatření 
vedoucí k úsporám energie metodou 
EPC (Energy  Performance Contrac-
ting – energetické služby se zárukou) 
– nové plynové kotle, kogenerační 
jednotka, klimatizační jednotka pro 

bazénovou halu, umístění čerpadla 
pro získávání tepla z odpadní vody, 
zařízení pro využití bazénové vody do 
sprch, systém řízení vytápění objektu, 
systém měření a regulace, regulace a 
nové LED osvětlení tělocvičen a ba-
zénové haly. Všechny tyto opravy a re-
konstrukce byly provedené z rozpočtu 
vlastníka objektu města Jihlavy.

Od roku 2001 provozuje objekt spo-

lečnost SMJ.
„V tomto multifunkčním objektu se na-

chází 25m plavecký bazén se šesti drá-
hami o objemu vody 450 m3, výukový 
bazén o objemu vody 70 m3, sportovní 
hala, tělocvična, fi t centrum, zrcadlový 
sál,  čtyřdráhová kuželna s restaurací, re-
laxační centrum – sauna, whirpooly, ma-
sáže a solárium. Samozřejmě, že vše je s 
veškerým potřebným zázemím,“ popsal 
zařízení Málek. 

Objekt poskytuje služby nejenom 
veřejnosti, ale i sportovním klubům, 
z nichž nejvýznamnější jsou Jihlavský 
plavecký klub AXIS a Basketbalový 
klub Jihlava. Organizace, která nejvíce 
využívá bazén, je Plavecká škola Jihla-
va. Bazén také hodně navštěvují školy 
a na ZŠ Rošického jsou za tímto úče-
lem zřízené plavecké třídy. 

Plavání na bazéně také poskytují  
svým zaměstnancům různé fi rmy. Cel-
kem za rok využije služeb víceúčelo-
vého objektu kolem 210.000 osob. Ve 
třetím patře jsou kancelářské prostory, 
které užívají sportovní subjekty, nej-
větším z nich je Česká unie sportu.

Do krytého bazénu se jihlavští plavci 
přesunuli ihned po otevření z venkov-
ního 25m bazénu na náměstí Rastisla-
va Štefánika a již v nejbližších letech 
se Jihlava stává jedním z center plavec-
kých sportů v ČR. Již roku 1968 je ote-
vřena první plavecká sportovní třída.
 -lm-

bez podpory druhého člověka. 
Jedná se např. o pomoc s osobní hy-

gienou, péči o domácnost, pomoc při 
zvládnutí školní nebo předškolní do-
cházky apod. Jiná je tedy podpora u 
seniora a jiná u dítěte s tělesným posti-
žením. Velký důraz je kladen na aktivní 
přístup ze strany uživatele. V současné 
době máme ve službě osobní asistence 
80 uživatelů převážně z Jihlavy.

ŽIVOT 90 – Jihlava nabízí pro 
seniory volnočasové aktivity

Celoročně je otevřen Kurz PC pro 
seniory a Angličtina pro seniory. 

Studenti z SVOŠ sociální pořádájí 
pro seniory tématické tvoření.

Dále pořádáme přednášky a besedy s 
policií, hasiči..., o které je za strany se-
niorů velký zájem.

V provozu je rovněž senior telefon 
567 310 837, a to nepřetržitě, kde si 
senioři mohou volat o informace ze 
sociální nebo jiné oblasti. Tento tele-
fon je rovněž využíván na ohlašování 
týrání seniorů, kde jim poradíme, co 
mají v takové situaci dělat a kam se ob-
rátit o pomoc.

Všech 33 zaměstnanců ŽIVOTa 90 – 
Jihlava děkuje všem, kdo nás podpořu-
jí a využívají našich služeb.

 Zuzana Pěchotová,
 ŽIVOT 90 - Jihlava
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Zápis dětí do 1. tříd a příprav-
ných tříd základních škol zřizo-
vaných statutárním městem Jih-
lava se uskuteční ve dnech 22. a 
23. ledna 2016 a v ZŠ speciální a 
Praktické škole Jihlava 22. ledna 
2016.

Informace o místě a časovém 
harmonogramu zápisu budou zve-
řejněny řediteli jednotlivých škol 
formou vývěsek na budovách škol. 
Zákonný zástupce dítěte je povi-
nen přihlásit školou povinné dítě k 
zápisu do školy. Povinná školní do-

cházka začíná počátkem školního 
roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dovrší šestý rok. To zname-
ná, že povinnost dostavit se k zá-
pisu do 1. třídy základní školy pro 
školní rok 2016/2017 se vztahuje 
na děti narozené od 1. 9. 2009 do 
31. 8. 2010 s výjimkou dětí, které 
již školní docházku zahájily. Ne-
ní-li dítě po dovršení šestého roku 
věku tělesně nebo duševně přimě-
řeně vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce, odloží mu ředi-
tel školy začátek školní docházky o 

jeden školní rok. O odkladu školní 
docházky rozhoduje ředitel školy 
na základě odborného posouzení 
lékaře a příslušného poradenské-
ho zařízení. Povinnost dostavit 
se k zápisu se vztahuje i na děti, 
u kterých je předpoklad odkladu 
školní docházky. K zápisu je nutné 
s sebou přinést rodný list dítěte a 
občanský průkaz zákonného zá-
stupce. Povinnost zapsat žáka se 
škole ukládá podle jejího stanove-
ného školského obvodu (tj. podle 
místa trvalého bydliště). Právem 

každého rodiče je možnost volby 
školy pro své dítě. V případě, že 
rodiče zvolí školu mimo spádovou 
oblast a vybraná škola má naplně-
nou kapacitu, nemusí ředitel ško-
ly požadavku zákonných zástupců 
vyhovět. O nepřijetí jsou zákonní 
zástupci dítěte ředitelem školy pí-
semně vyrozuměni a dítě bude při-
jato do školy ve spádovém obvodu 
podle místa bydliště. Ředitel školy 
vyrozumí o přijetí dětí zákonné zá-
stupce obvyklým způsobem. -tz-

Zápis dětí do 1. tříd a přípravných tříd 
základních škol zřizovaných statutárním 
městem Jihlava pro školní rok 2016/2017

Základní škola Jihlava,
 Demlova 32

Moderně vybavená sídlištní škola umístěná v klidném prostředí s bohatým zázemím. 
Snahou školy je vytváření pohodové a klidné školní atmosféry s individuálním přístupem 

ke každému dítěti.

VÝUKA 
• Kvalitní výuka Aj od 1. ročníku, druhý cizí jazyk od 7. ročníku – lze 
volit Rj, Nj a Konverzaci v Aj
• Výuka informatiky od 4. ročníku
• Výuka psaní písmem Comenia Script, v případě většího zájmu možnost 
otevření třídy s běžným písmem (celý text tohoto článku je napsán 
v Comenia Scriptu)
• Projektové vyučování, exkurze, výlety, netradiční školní akce, besedy, 
ročníkové dny
• Moderní podpora výuky – interaktivní tabule a dataprojektory ve 
všech třídách, digitální on-line podpora výuky – e-learningový portál 
Moodle
• Bohatá nabídka nepovinných předmětů a kroužků

ZÁZEMÍ
• Odborné učebny – hudební výchova, kuchyňka, fyzika, přírodopis a 
chemie, jazyky, informační centrum, školní dílna, keramická dílna, 2 
počítačové učebny, relaxační místnost, školní divadlo, školní zahrada, 
odpočinkový kout 
• Elektronická žákovská knížka, sledování absencí, žákovské e-mailové 
schránky, on-line Office 365 pro žáky
• Osobní zamykatelné skříňky pro všechny žáky
• Kvalitní zázemí školní družiny a bohatá nabídka zájmových útvarů 
v rámci školní družiny.

SPORT
• Bohaté sportovní aktivity a vybavení - prostorná tělocvična, bazén, 
venkovní hřiště s umělým povrchem, posilovna
• Sportovní a fl orbalové kroužky
• Sportovní výlety – lanové centrum, outdoorový kurz, lyžařský, 
snowboardový a vodácký kurz, školní volejbalový sportovní klub – účast 
v celostátních volejbalových prvoligových soutěžích

ÚSPĚCHY
• Ocenění školního časopisu Všímálek, úspěchy žáků v celostátních 
výtvarných soutěžích, regionální akce pro děti se speciálními potřebami 
Hrátky, bezproblémový přechod žáků na střední školy, úspěchy 
v jazykových soutěžích…

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
• Určena pro žáky s odkladem školní docházky
• Rozvíjení sociálních a komunikativních dovedností dítěte
• Náprava logopedických problémů, rozvíjení řeči, rozvíjení jemné 
motoriky, estetického cítění dítěte
• Výuka probíhá ve speciálně upravené a vybavené třídě
• Možnost plného využití všech prostor školy – bazénu, tělocvičny, 
školního divadla, odborných učeben, venkovních hřišť, školní družiny

www.zsdemlovaji.cz

ZÁPIS DO 1. TŘÍD SE NA NAŠÍ ŠKOLE USKUTEČNÍ:
v pátek 22. 1. 2016 od 13.30 – 17.00 hod.
v sobotu 23. 1. 2016 od 8.30 – 11.00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve čtvrtek 14. 1. 2016 od 8.00 – 16.00 hod.

NAŠIM NOVÝM ŽÁKŮM NABÍZÍME:

Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle
567 579 021 nebo e-mailu nosek@zs-demlova.ji.cz
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Charakteristika Základní školy 
Jihlava, E. Rošického 2

Naše škola se nachází na ulici E.Roši-
ckého 2 v Jihlavě, odloučené praco-
viště s 1. a 2. ročníkem, 2 přípravný-
mi třídami je umístěno na ul. Jarní 22. 
Jsme škola s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy se zaměřením na plavání a 
fotbal. Tomu nahrává i umístění, ne-
boť s areálem přímo sousedí fotbalové 
hřiště s umělým povrchem a plavecký 
bazén. S plaváním i fotbalem je u nás 
možno začít již od první třídy formou 
zájmových útvarů (kroužků). To však 
nejsou jediné možnosti mimovýuko-
vých aktivit. Z nabízených kroužků, ať 
již se sportovním zaměřením – aero-
bik, fl orbal, basketbal, kopaná, horo-
lezectví, badminton, zájmová tělesná 
výchova atd., tak i tvůrčích – dramatic-
ký, hra na fl étnu, sborový zpěv, výtvar-
ný, keramický… V neposlední řadě i 
kroužek zdravovědy, turistický a cizích 
jazyků AJ, NJ, FJ a výpočetní techniky. 
Možnosti zabavení a realizace jsou pro 
každého ze zhruba 850 žáků. V devá-
tém ročníku samozřejmé nechybí se-
mináře z českého jazyka, matematiky, 
cizích jazyků a fyziky pro přípravu na 
přijímací zkoušky na střední školy. I 
díky tomu je každoročně vysoké pro-
cento žáků, kteří přijímací zkoušky 

zvládli úspěšně a byli přijati ke studiu. 
Z cizích jazyků, které se na naší ško-

le vyučují povinně od třetí třídy, se 
děti učí angličtinu a od 7. roč. druhý 
jazyk němčinu, popř. ruštinu. Zájem-
ci o francouzštinu mohou navštěvovat 
kroužek. 

Pro mladší žáky je samozřejmě k dis-
pozici školní družina. Zde jsou pořá-
dány rekreační odpoledne, jež mají 
bohatou náplň od turistických výletů 
po okolí, návštěvu kina a divadla, Vod-
ního ráje, po různé exkurze a besedy, 
např. s hasiči, policií atd. 

Hlavní budova školy i odloučeného 
pracoviště na Jarní 22 prošla v posled-
ní době celkovou rekonstrukcí. Pro 
žáky jsou k dispozici skříňky namísto 
společných šaten, zcela nové sociální 
zařízení. Po celé škole je nové osvětle-
ní. Došlo ke kompletní výměně škol-
ního nábytku. Výměnou palubovky a 
basketbalových košů prošla velká tělo-
cvična. Rovněž vybavení informační-
mi technologiemi je na vysoké úrovni, 
škola disponuje 20 interaktivními ta-
bulemi. V současné době naše zařízení 
provozuje dvě počítačové učebny, jed-
nu multimediální učebnu. V každé tří-
dě je připojení k internetu ADSL, v ně-
kolika učebnách byly instalovány nové 
diaprojektory a interaktivní tabule.

 Mgr., Bc.  František Svoboda, ŘŠ

Základní škola Jihlava, 
E.Rošického 2

E.Rošického 2, 586 04 Jihlava
tel. 731 420 000, e-mail : reditel@zsrosi.ji.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
JIHLAVA, 

HAVLÍČKOVA 71
Pohodová tvořivá škola

Jsme plně organizovaná městská základní  
škola v Jihlavě.
Ve škole je patnáct tříd, ve kterých je 342  
žáků, průměr 22,8 žáka ve třídě (stav na kon-
ci školního roku v červnu 2015).
Budova školy je kapacitně plně vytížena. 
Pro výuku hudební výchovy, výtvarné výcho- 
vy a přírodních věd jsou upraveny tři kmeno-
vé učebny jako poloodborné.
V kmenové učebně je také školní žákovská  
knihovna.
Ve škole máme tyto odborné učebny: počí- 
tačová učebna, dílna a kuchyňka - výuka pra-
covních činností, tělocvična - výkua tělesné 
výchovy, keramika - výuka části výtvarné vý-
chovy.
Je zde výdejna stravy se školní jídelnou, stra- 
va je dovážena ze ZŠ Jihlava, Kollárova.
V budově školy je i školní družina se samostat- 
ným vchodem se čtyřmi fungujícími oddělení-
mi. Pro svoji činnost využívá část školní zahra-
dy, nově vybavené pro hry dětí. 
Výuku ve škole doplňuje řada pravidelných  
aktivit (projektové dny, vánoční besídky, or-
ganizace divadelního festivalu, lyžařský vý-
cvik v Krkonoších, přírodovědné konferen-
ce…)
Škola využívá pěkný přírodní areál se dvěma  
novými hřišti, zahradou s výukovým jezír-
kem a venkovní učebnou (altán), budovou 
dílny a zahradou školní družiny.

Ve školním roce 
2016/2017 opět 

otvíráme dvě první 
třídy s menším 
počtem žáků.

Zápis do prvních tříd 
se na naší škole 

uskuteční:
22. 1. 2016 

14.00 – 18.00 hod
23. 1. 2016 

9.00 – 11.00 hod

www.zshavlickova.ji.cz

Základní škola Jihlava, 
Kollárova 30

Kde nás najdete?
v klidné části Jihlavy – Bedřichov –  
obytná zóna
dobrá dostupnost městskou dopra- 
vou – trolejbusovou i autobusovou
v blízkosti hlavní vlakové nádraží 

Jak děti učíme?
podle programu – Ze střípků po- 
znání skládáme barevnou mozaiku 
života
číst se učí genetickou metodou – je  
to skvělé, přirozené, ověřené – bu-
dete se divit rychlým pokrokům 
svého dítěte
používáme moderní didaktické po- 
můcky, interaktivní tabule, počíta-
če, internet, ale i klasické obrázky, 
mapy, modely, praktické ukázky 
atd.
ve třídách je průměrně 23 žáků 

Jak se u nás děti stravují?
jsme jedinou ZŠ v Jihlavě, která  
dietně vaří pro děti s omezením 
lepku
také vycházíme vstříc dětem s dia- 
betem
možnost objednání nebo odhlášení  
oběda přes webovou aplikaci

Jaké prostory používáme?
zabezpečené – vstup do školy na  
čip nebo prostřednictvím videote-
lefonu
klidné prostředí samostatné budo- 
vy pro první třídy
pro děti od prvních tříd samostat- 
né uzamykatelné šatní skříňky
nově vybavené učebny prvního  
stupně nábytkem a keramickými 
tabulemi
zrekonstruovanou školní jídelnu a  
kuchyň, ze které se rozváží obědy i 
do dvou okolních škol
prostornou tělocvičnu 
zrekonstruované školní hřiště –  
umělá tráva na malou kopanou, 
umělý povrch, dětské hřiště se 
sadou prolézaček a skluzavek

Co děláme pro děti v době mimo 
vyučování? 

školní družina s provozem od 5:45  
hod. do 16:45 hod.
možnost přihlášení každého zájem- 
ce do školní družiny 
pro žáky je připraveno nejméně 50  
zájmových kroužků (dyslektické, 
sportovní, jazykové, výtvarné, hra 
na fl étnu, keramický, loutkářský, 
dramatický a další)
možnost logopedické péče 
pořádání lyžařských kurzů, jedno- 
denních lyžařských výjezdů
organizace exkurzí a jiných kultur- 
ních akcí
adaptační pobytové kurzy šestých  
ročníků
vodácký kurz pro žáky devátých  
ročníků – Vltava
školní výlety pro všechny třídy 
Školní akademie - pořádáme vy- 
stoupení pro rodiče v divadle

Jak se na to vše připravujeme?
jsme zapojeni do projektu „Ovoce  
a zelenina do škol“ - tzn., že každý 

žák z I. stupně 1 x týdně zdarma 
obdrží ovoce nebo zeleninu
máme vyškolený tým učitelů v pre- 
ventivním projektu: Minimalizace 
šikany
účastníme se řady vzdělávacích akcí  
pro pedagogické pracovníky

Na čem si zakládáme?
Jsme si vědomi některých nega-

tivních vlivů, které přináší součas-
ná hektická doba a které se proje-
vují i u mládeže. Nepřehlížíme je 
ani je netajíme před rodiči či veřej-
ností. Snažíme se jim ale předchá-
zet a jsme připraveni je řešit. A to 
buď prostřednictvím kvalitně pro-
školených kolegů, nebo ve spolu-
práci s příslušnými orgány.

Kde se o nás dozvíte více?
přijďte se kdykoli podívat přímo do  
školy, rádi Vás provedeme, podívá-
te se do hodin, zodpovíme všechny 
Vaše dotazy
navštivte naše  Dny otevřených 
dveří 8. 1. 2016 (8:00-18:00) 
nebo 9. 1. 2016 (8:00-12:00)
zavolejte na telefonní čísla  
567563571 nebo 567563572
navštivte naše nové stránky www. 
zskol.ji.cz

Ve školním roce 2016/2017 bude 
opět otevřena přípravná třída

Co můžeme nabídnout žákům 
přípravné třídy:

1. Umístění třídy v samostat-
né budově (pouze s žáky prvních 
tříd).

2. Zajištěný provoz od 5:45 hod. 
do 16:45 hod.

3. Samostatná šatna.
4. Stravování ve školní jídelně v do-

provodu učitelky. Možnost výběru 
ze dvou nabízených chodů.

5. Individuální přístup dle kon-
krétních potřeb dítěte.

6. Příprava na školní docházku.
• logopedická průprava • grafomo-

torická průprava • procvičování pro-
storových vztahů • nácviky sluchové 
analýzy a sluchové syntézy • procvi-
čování sluchové a zrakové paměti

7. Pravidelná příprava
• matematické představy • jazyková 

výchova • výtvarná výchova • pracov-
ní činnosti • hudební výchova • pro-
cvičování dovedností i na interaktivní 
tabuli

• možnost využití počítačové učeb-
ny školy

8. Pohybová příprava
• pravidelné hodiny tělesné výcho-

vy ve školní tělocvičně a na školním 
hřišti

• možnost vyžití na dětském hřišti 
u školy (prolézačky, klouzačky, pís-
koviště atd.) • využití samostatných 
prostor školní družiny v dopoledních 
i odpoledních hodinách • nápravná 
pohybová cvičení s možností zaměře-
ní na cviky pro děti s ADHD • JÓGY 
na židličkách • dechová cvičení
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V rámci dne otevřených dveří dne 16. 1. 2016 nabízíme zájemcům o studium, rodičům a žákům možnost návštěvy a prohlídky Školicího střediska ve fi rmě 
Bosch Diesel Jihlava, kde probíhá prakti cká a teoreti cká výuka studentů. Odjezd od školy v 09:00 hod. z pracoviště Polenská a ve 13:00 hod. z pracoviště 
Legionářů. V případě zájmu se přihlaste na bezplatné telefonní lince 800 203 205 od 4. 1. 2016 do 8. 1. 2016.
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Školství
STRANA 15

Každý z nás si dovede představit, jak 
vypadá český student. Máme povědomí, 
jak vypadá školní hodina, co se učí a co 
vyžadují učitelé.  Někomu se naše školství 
líbí, jiný je kritizuje.  Zkusme se ale podí-
vat někam, kde školství funguje zcela jinak. 
Například do Japonska.
 Přibližně 63 % 3-5letých dětí navštěvuje 

mateřské školy. Celkem je necelých 15 tisíc 
mateřských škol, z toho více než 8 tisíc 
soukromých. Děti musí absolvovat vzdě-
lávání na primárních a nižších sekundár-
ních školách ve věku od 6 do 15 let. Po 
ukončení povinného vzdělávání přechá-
zejí na vyšší sekundární  školy, pokud 
chtějí. Více než 95% žáků však pokračují. 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
 Je poskytnuta možnost žákům i učite-

lům společně obědvat (cílem jsou správ-
né návyky, kultivované vztahy a péče o 
zdraví žáků).  V mateřských školách je 
určen čas na oběd, děti společně oběd-
vají, ale z domácích zdrojů. Podobně na 
primárních a nižších sekundárních ško-
lách, tam je ale mnohdy školní kuchyně. 
Velmi často se obědvá přímo ve třídách, 
pouze některé školy mají jídelny.

SPECIÁLNÍ ŠKOLSTVÍ
 Postižení žáci jsou většinou integrová-

ní do  běžných základních a středních 
škol. V nich jsou připraveny progra-
my ve speciálních třídách s rozlišením 
postižení. Navíc existují předškolní 
zařízení, základní i střední školy pro 
postižené žáky.
 

SOUKROMÉ ŠKOLY
 Na soukromých školách je pouze nece-

lé 1 % žáků základních škol, 5,5 % žáků 
nižších středních škol a 43,2 % studentů 
vyšších středních škol.
Je tendence posílat děti do soukromých 

škol z následujících důvodů:
- vzdělávací „duch“ na soukromých ško-

lách
- očekávání přijetí na univerzity bez při-

jímacích zkoušek
- očekávání dobrých vzdělávacích 

výsledků charakteristických na čistě 
chlapeckých nebo dívčích školách
 

HODNOCENÍ STUDENTŮ
 Je používán tzv. „report card“. Asi jako 

naše žákovská knížka. Informace se ale 
posílají třikrát za rok. Tato informač-
ní knížka je obyčejně vlastnictví rodičů.  
Pro hodnocení je používána pětistup-
ňová stupnice založená na všeobecném 
posouzení výsledků aktivit žáka, jejich 
postoje během vyučovacích hodin, hod-
nocení písemných prací, výsledky men-
ších testů a závěrečných zkoušek po 
každém trimestru.

 
POČTY ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH

 MŠ:  tříletí - 20  čtyřletí 35    5 letí   35     
Primární školy: 40
Nižší sekundární - 40
speciální školy - 6 až 8
 

ROČNÍ ŠKOLNÉ 
 (přibližně v korunách, ale příjem Japon-

ců v korunách je rozhodně několikanásob-
ně vyšší než u nás):
 
JESLE: veřejné - 36.800,-    soukromé - 

39.000,-
MŠ:  VEŘEJNÉ - 25.000,-   SOUKRO-

MÉ - 78.000,-
PRIMÁRNÍ ŠKOLY:  veřejné - 22.000,-    

soukromé - 147.000,-
NIŽŠÍ STŘEDNÍ:  veřejné - 36.000,-   

soukromé - 208.000,-
VYŠŠÍ STŘEDNÍ:  veřejné - 68.000,-  

soukromé - 204.000,-
 
Při výpočtu veškerých výdajů rodičů na 

vzdělávání svého dítěte například u žáka 
v nižší nebo vyšší střední škole je odhad 
asi 125.000,- Kč ve veřejném sektoru a 
275.000,- v soukromých školách.
Musím ale upozornit, že podle statistic-

kých údajů jsou to výdaje, které představují 
v průměru asi 5% rodinného rozpočtu.

ŠIKANA
 Asi je to podobné jako u nás, ale Japon-

ci jsou schopni sledovat statisticky růz-
né druhy šikany jako například verbální 
šikana, škádlení a zesměšňování, zneu-
žití osobního vlastnictví, násilí, žebrání 
nebo otravování.

EKONOMICKÁ SITUACE 
UČITELŮ

 Učitelé dostávají měsíční plat. Jeho 
výše je nad zaměstnanecký průměr 
v Japonsku. Kromě měsíčního platu 
dostávají bonus asi třikrát ročně. Navíc 
dostávají různé příplatky jako napří-
klad – na bydlení, v průmyslových 
oblastech, příspěvky na kurzy, rodin-
né přídavky apod. Ředitelé a zástupci 
ředitele dostávají tzv.administrátorský 
příplatek. Platové stupnice se liší v jed-
notlivých prefekturách (krajích).
V postatě jsou 4 kategorie platů – uči-

telé na univerzitách, vyšších středních 
školách, povinném stupni vzdělávání 
(MŠ, elementární a nižší střední ško-
ly) a technické školy. V každé kategorii 
se rozlišují 4 třídy (asistent učitele, uči-
tel, zástupce ředitele, ředitel).  
Počáteční plat učitele na stupni povin-

ného vzdělávání je asi 200 tisíc jenů 
(50.000 Kč). Platy rostou každý rok, 
někdy i dvakrát ročně. V průměru se 
dá uvést, že po deseti letech je uve-
dený plat od 260 do 300 tisíc jenů a 
po třiceti letech 360 až 400 tisíc jenů 
(80.000 Kč). 

PRACOVNÍ DOBA
 Učitelé většinou začínají ve škole v 8 

hodin. Ve velkých městech často byd-
lí v oblastech vzdálených skoro dvě 
hodiny cesty, takže jejich pracovní den 
začíná ranním vstáváním kolem páté 
hodiny. Většina škol začíná den pora-
dou. Pravidelných šest vyučovacích 
hodin zpravidla trvá až do téměř půl 
čtvrté (přestávky, polední přestávka). 
Následují krátké doučovací kurzy a 
úklid školy. 

ODBOROVÉ 
ORGANIZACE UČITELŮ

 V Japonsku je celkem pět odboro-
vých organizací ve školství. Procento 
učitelů, kteří jsou členové odborů, kle-
sá. V současné době je to necelých 50 
%. Průměrný členský příspěvek činí asi 
7 tisíc jenů měsíčně (asi 3% mzdy).
  -lm- 

Srovnejme naše školství s Japonci
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Projekt OD MYŠLENKY 
K VÝROBKU 2

STŘEDNÍ škola stavební v Jihlavě  získala v rámci projektu Od myšlenky k 
výrobku 2 další špičkové vybavení pro výuku svých studentů.
 Foto: archiv SŠS Jihlava

Střední škola stavební Jihlava je 
zapojena do projektu Od myš-
lenky k výrobku 2, a to již přines-
lo pro školu nové vybavení elek-
tropřístroji pro výuku.

Projekt Od myšlenky k výrob-
ku 2 sleduje cíl -Modernizací 
vybavení v centrech technického 
vzdělávání Kraje Vysočina vytvo-
řit lepší předpoklady pro přípra-
vu žáků na odbornou praxi ve fi r-
mách a na snazší zapracování ve 
fi rmách po nástupu do zaměst-
nání.

 V rámci projektu pořídil Kraj 
Vysočina zařízení pro šest střed-
ních škol, které plní funkci tech-
nických vzdělávacích center. 

Vybavení zlepší podmínky pro 
přípravu učňů a studentů strojí-
renských, elektrotechnických a 
stavebních oborů na praxi ve fi r-
mách a usnadní zapracování po 
nástupu do zaměstnání. 

Konkrétně zlepší přípravu žá-
ků pro obrábění CNC strojů 
(výukové CNC obráběcí stroje), 
pro konstrukci a měření elek-
tronických přístrojů (digitál-

ní osciloskopy, frekvenční ana-
lyzátory), pro projektování a 
zapojení obnovitelných zdrojů 
energie, pro stavbu budov (systé-
mové bednění). Také bude poří-
zen související soft ware a příslu-
šenství a budou zaškoleni učitelé.

Zapojené školy 
do projektu:

• Střední škola, průmyslová, 
technická a automobilní Jihlava;

• Střední škola stavební Jihlava;
•  Střední škola stavební Třebíč;
• Střední průmyslová škola Tře-

bíč
• Střední průmyslová škola a 

Střední odborné učiliště Pelhři-
mov;

• Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola Žďár nad Sáza-
vou.

Projekt je spolufi nancován z 
prostředků ROP Jihovýchod (ve 
výši 44,99 milionu korun), Kraje 
Vysočina a zapojených středních 
škol . -lm-
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Arts management (jediný obor v ČR)

Finanční poradenství a bankovnictví

nabízíme studium oborů:

Termín pro odevzdání přihlášek: do 15. 3. 2016
Přijímací řízení proběhne: 15. 4. 2016
Prohlídka školy možná kdykoli po domluvě:
svobodova@helenin.cz, tel. 725 727 097
www.helenin.cz

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ 
JIHLAVA

Nabízíme prakticky zaměřené bakalářské i magisterské studium v prezenční (P)  
i kombinované (K) formě studia

Cestovní ruch (P, K)

Komunitní péče v porodní asistenci (K)

BAKALÁŘSKÉ OBORY:

MAGISTERSKÉ OBORY:

Finance a řízení (P, K)

Aplikovaná informatika (P, K)

Počítačové systémy (P, K)

Porodní asistentka (P, K)

Všeobecná sestra (P, K)

Zdravotně sociální pracovník (P, K)

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (P)

Získejte kvalitní vzdělání s praxí!

Dlouhodobá praxe během studia 

Den otevřených dveří  

21. 1. 2016

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
tel.: 567 141 181, e-mail: studijni@vspj.cz
www.vspj.cz, www.facebook.com/vsp.jihlava

i

Přihlášky na obor Zdravotně sociální pracovník (K)  

PŘIJÍMÁME DO 6. LEDNA! 
Počátek studia – únor 2016.

! !

Vysoká škola polytechnická (VŠP) již podruhé 
pořádala vánoční večírek, při kterém věnuje vybra-
né organizaci vánoční dárky. Tentokrát byla cílovou 
organizací Oblastní charita Jihlava a její služba Klu-
bíčko.

Před samotným večírkem bylo Klubíčko oslove-
no jako zařízení, kterému by VŠPJ ráda darovala věci 
potřebné k činnosti sociální služby. Byl zveřejně-
ný seznam dárků, a to především studentům, peda-
gogickému personálu a dalším pracovníkům VŠPJ. 
Kdo chtěl, přispěl koupí dárků ze seznamu.

Při vánočním večírku VŠPJ (16. 12.) pak došlo 

k slavnostnímu předání dárků. Byl přítomen pan rek-
tor, pedagogičtí pracovníci, studenti, pracovníci Klu-
bíčka, děti a rodiče, které Klubíčko navštěvují.  

„Vysoká škola nás přijala velmi vřele, dopřála rodičům 
a dětem příjemné odpoledne s pestrým programem,“ 
uvedla Michaela Jelínková, sociální pracovnice Klu-
bíčka. 

Po zahájení vánočního večírku vystoupily děti s při-
pravenými koledami a tanečním vystoupením. Po 
skončení vystoupení byl pro každé dítě z Klubíčka 
připraven dáreček pod vánočním stromečkem. Poté 
už na děti čekaly čtyři stanoviště, během kterých si 

mohly vyzkoušet vánoční zvyky, nazdobit perníček, 
vyrobit vánoční dekoraci a vyzkoušet si vzdělávací 
aktivitu. Na závěr večírku došlo k předání dárků.

„Za celé Klubíčko bych ráda co nejvřeleji poděkovala 
za krásně zorganizovanou akci a především za dárky, 
které Klubíčko využije při celoročním provozu služby. 
Díky dárkům budeme moci své aktivity i více rozvíjet a 
zpestřovat,“ řekla Jelínková.

„Děkujeme tedy celé Vysoké škole polytechnické v Jih-
lavě, všem dárcům, pořadatelům a dalším, kteří jakkoli 
přispěli k této zdařilé akci,“ uvedla závěrem Michaela 
Jelínková. -tz-

Studenti i pracovníci VŠ polytechnické 
obdarovali děti z Klubíčka vánočními dárky

OBLASTNÍ charita Jihlava dostala pro děti od VŠP Jihlava vánoční dárky. Foto: archiv OCH
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V prosinci proběhlo na Střední 
škole průmyslové, technické a auto-
mobilní Jihlava setkání pilotních 
škol vyučujících autoobory z celé 
České republiky. 

Hlavním bodem setkání byla pří-
prava a administrace soutěže Auto-
opravář Junior 2016 včetně všech 
kategorií. Soutěž bude administro-
vána v podpůrném systému vytvoře-
ném společností AUTOJOB, jehož 
hlavním cílem je zejména zjednodu-
šit přihlašování a celkovou adminis-
traci soutěže od školních kol až po 
celostátní fi nále. 

Dalším důležitým bodem setkání 

byla mj. také otázka posílení spole-
čenské prestiže povolání automecha-
niků, autotroniků, karosářů a auto-
lakýrníků, bez jejichž kvalitní práce 
nelze bezpečně a spolehlivě provo-
zovat dnešní dopravní prostředky.

Na Střední škole průmyslové, tech-
nické a automobilní Jihlava proběh-
ne školní kolo soutěže v kategorii 
Automechanik Junior ve dnech 22. a 
25. ledna.

Krajské kolo soutěže proběhne pak 
24. února na Střední škole řemesel a 
služeb Moravské Budějovice, kde se 
utkají žáci středních škol vyučujících 
autoobory v Kraji Vysočina. -lm,tz-

Odborná soutěž 
Autoopravář Junior 2016

Už od 6. století se rozvíjejí školy 
klášterní, školy katedrální (vznikající 
v sídlech biskupů) a školy farní. 

Školy farní měly poučit širší vrst-
vy o základech křesťanství. Klášter-
ní škola byla pro chlapce, kteří měli 
později zastávat významnou spole-
čenskou úlohu. Chlapci v klášteře i 
bydleli, tudíž se dá říci, že se jednalo 
i o internát. 

Postupem času se klášterní ško-
la rozdělila na školu vnitřní a vněj-
ší. Vnější škola byla navštěvována 
budoucími feudály a vnitřní škola 
byla určena církevním hodnostářům. 
Kláštery byly středisky nábožen-
skými a hluboké vzdělanosti. Život 
v ústraní měl výhody, které podpo-
rovaly vzdělanost, neboť se mni-
ši věnovali zcela nerušeně jazykům, 
studiu i překladům antických a star-
ších textů.

Kláštery se tak staly specifi ckými 
kulturními centry, kde se uchováva-
ly jednak cenné listiny a dokumenty 
vysoce fi losofi ckého a teologického 
rázu, ale též zcela praktické rolnické 
či řemeslné znalosti, které sloužily 
ku prospěchu okolního obyvatelstva.

Škola katedrální byla zakládána 
při sídlech biskupů a zaměřena na 

výchovu světských kněží.
Vedle náboženství bylo stěžejním 

bodem vzdělávání sedmero svobod-
ných umění alias septem arteslibera-
les. Tato svobodná umění se skládala 
z trivia (gramatika, rétorika a dialek-
tika) a kvadrivia (aritmetika, geome-
trie, astronomie a múzika).

Takové „ ákladní vzdělání“ zahrno-
valo osvojení čtení (nejprve slabik, 
hlásek, slov a následně vět), psaní, 
základy počtů, učení zpěvu a not. Ke 
studiu čtení byl používán žaltář. 

Ke studiu latiny byly používány 
dvojjazyčné školní dialogy. Při nácvi-
ku psaní byly používány tabulky, a 
posléze pergamen a pero. Běžnou 
technikou výuky počtů bylo počítá-
ní na prstech. Zpěv byl zapotřebí pro 
malé mnichy pro účast na mších.

Tvrdá disciplína a tělesné tresty 
nebyly výjimkou na těchto školách, 
ale velkou chybou bylo i opomenutí 
tělesné výchovy a hygieny vůbec.

Až v pozdním středověku vznikají 
městské školy s jejich praktičtějším 
zaměřením, jednalo se o sedmero 
mechanických umění – zpracování 
vlny, zbrojařství, lodní plavba, země-
dělství, lovectví, lékařství a divadel-
nictví.  -lm-

Školy ve středověku,
bývaly i tělesné tresty

Zdravka a ZOUBKY
Střední zdravotní škola v Jihlavě se 

zapojila do projektu správné tech-
niky čistění zoubků v mateřských 
školách. Poslední dva roky je tento 
projekt ještě obohacen o anatomii 
lidského těla a obvazování ran.

„Od poloviny prvního ročníku jezdí-
me spolu s paní učitelkou Meixnerovou 
do školek ukazovat správnou hygienu 
dutiny ústní, obvazování a také děti 
seznamujeme s anatomií lidského těla. 
Děti jsou aktivní a jejich spolupráce s 
námi je velice zábavná. Vymyslely jsme 
pohádkový příběh o zvířátkách, na kte-
rém ukazujeme, co je pro zoubky zdra-
vé, co není, jak se mají zoubky správně 
čistit a co může působit problémy.

Při obvazování zažijeme spoustu leg-
race, někdy jsme překvapené, jak i malé 
děti dokáží být zručné. Zpočátku jsme 
se bály, jak tyto aktivity zvládneme, 
ale pak jsme se přestaly bát a moc nás 
baví jezdit do školek a získávat nové 
zkušenosti. I my se tím učíme,“ řekli 

JAK SPRÁVNĚ vyčistit zuby se učí 
děti v mateřských školách za odborné-
ho dohledu studentů Střední zdravot-
nické školy v Jihlavě. Foto: archiv SŠZ

o projektu Adéla Kašíková a Nikola 
Henzlová, žákyně druhého ročníku 
ročníku školy. -lm-
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U zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný 
list dítěte, doporučení školského poradenského pracoviště.

Zápis dětí do 1. třídy bude probíhat „VE ŠKOLE SPORTU“, kde budou 
děti plnit jednoduché úkoly.

 Vzděláváme podle školního vzdělávacího programu Otevřená škola vy-
cházejícího  z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
s přílohou (LMP)

 Vzděláváme podle školního vzdělávacího programu Otevřená škola  vy-
cházejícího z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

 Vzděláváme dle individuálních vzdělávacích plánů

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace vzdě-
lává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bezplatně poskytuje žákům  
nejvyšší stupeň podpůrných opatření vzděláváme také děti v posledním roce 
před zahájením povinné školní docházky v přípravné třídě základní školy 
podle §47 školského zákona.

DĚTEM A JEJICH ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM NABÍZÍME:
• Nově opravenou bezbariérovou školu v klidné lokalitě Jihlava 
• Sportovní areál otevřený v listopadu 2015 – multifunkční hřiště, venkov-

ní posilovnu, hřiště na petanque, venkovní učebnu, kuličkovou dráhu, školní 
pozemek, arboretum

• Zajištění dopravy dětí do školy autobusem v rámci města
• Provoz školní družiny, školního klubu
• Školní bufet
• Zájmové volnočasové aktivity – zájmové kroužky dle zájmu dětí
• Výuku ve třídách s malým počtem žáků pod vedením speciálních peda-

gogů
• K žákům individuálně integrovaným zajišťujeme pedagogické asistenty
• Preferujeme individuální přístup ke každému žákovi a zaměřujeme se na 

aktivní přípravu žáků do života
• Přátelské a tvořivé klima školy
• Vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Otevřená škola vychá-

zejícího z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílo-
hou (LMP)

• Vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Otevřená škola vychá-
zejícího z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

• Vzdělávání dle individuálních vzdělávacích plánů
• Výuku v mnoha odborných učebnách (počítačová pracovna, multimedi-

ální pracovna, přírodovědná a společenskovědní pracovna, dílna výtvarných 
prací, keramická dílna, dřevodílna, kovodílna, hudebna, mini zahradnictví, 
cvičný byt), v tělocvičně, v relaxačních místnostech, ve snoezelenu

• Žáci mohou využívat ve výuce i v zájmových činnostech nové vybavení 
- trampolínu, boxovací trenažéry, posilovací lavice, běžecké pásy, rotopedy, 
malé trampolíny, TRX, fl owin, bosu, bicí soupravy a mnoho dalších pomů-
cek 

• Škola má  informační centrum, školní knihovnu
• Pro každé dítě máme k dispozici víceúčelovou pomůcku – drumben. Jsme 

první škola na světě, která pořídila drumbeny  pro všechny děti a začala je vy-
užívat ve výuce.

• Poradenské služby 
• Individuální logopedická péče 
• Zajištění obědů ve školní výdejně
• Škola je zapojena do mezinárodního programu sítě Ekoškol , celostát-

ního programu Recyklohraní, Ovoce a zelenina do škol, Mléko v evrop-
ských školách. 

REALIZUJEME PROJEKTY: 
• Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách
• Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností základních škol 

města Jihlavy v přírodních a technicky zaměřených předmětech
• Praktická environmentální výuka
• Zapojujeme se do rozvojových programů MŠMT

Dovolujeme si vás pozvat na Den otevřených dveří, vánoční jarmark, 
kulturní program – Kouzelné Vánoce k příležitosti 90. výročí péče o děti 

se speciálními vzdělávacími potřebami v Jihlavě – založení školy
ve středu  16. prosince 2015 od    9:30 hodin do 17:00 hodin
ve čtvrtek 17. prosince 2015 od 10 :00 hodin do 16:00 hodin

Prohlídky školy je také možná po domluvě s ředitelkou školy.
Bližší informace o škole naleznete na www.jungzs.cz

Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 567 564 441
nebo e-mailu malkovazsjung@seznam.cz

Těšíme se na vás.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6,
příspěvková organizace

Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok  2016/2017 se uskuteční:
v pátek 22. ledna 2016 od 10.00 do 17.00 hodin
v sobotu 23. ledna 2016 od 9.00 do 11.00 hodin Vážení rodiče,

tak jako každý školní rok znovu otevíráme úspěšný přípravný ročník pro děti:
- v posledním roce před zahájením školní docházky nebo 
- s odkladem školní docházky. 

Přípravná třída je určena pro děti především těch rodičů, kteří si přejí, aby se 
jejich dítě bezproblémově začlenilo do vzdělávacího procesu od první třídy zá-
kladní školy a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům ve školní do-
cházce. 

CO NABÍZÍ PŘÍPRA VNÁ TŘÍDA? 
 výuka probíhá denně v délce čtyř vyučovacích hodin, tj. od 8:00 do 11:40 

hodin, jednou  týdně v délce pěti vyučovacích hodin, tj. do 12:35 hodin
 dětem je k dispozici stravování v naší školní jídelně, po dohodě i pobyt ve 

školní družině, která je otevřena v době od 6:30 do 15:30 hodin 
 docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do povinné 

školní docházky
 děti jsou v péči kvalifi kovaného  pedagoga a asistenta pedagoga, velkou 

výhodou je snížený počet dětí v kolektivu, což umožňuje pracovat s žáky in-
dividuálně a plnit tak jejich osobní plány sestavené na základě vyšetření PPP 
či SPC 

 děti mají k dispozici počítačovou učebnu, interaktivní tabule, tělocvičnu, 
cvičebnu, relaxační místnosti, snoezelen, dílnu pro výtvarné a pracovní činnos-
ti, sportovní areál, školní pozemek, informační centrum, školní knihovnu

 společně s žáky prvního stupně se účastní kulturních a sportovních akcí, 
výletů atd. 

 do školy mohou děti, na základě žádosti rodičů, využívat autobus pro pře-
pravu dětí v rámci města za doprovodu pedagoga/asistenta pedagoga

JAKÝ JE VÝCHOVNÝ A VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘÍPRA VNÉ TŘÍDY? 
• vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků, 
•rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast 

matematických představ a oblast rozvoje poznání), 
• hudební výchova, 
• výtvarná výchova, 
• pracovní výchova, 
• tělesná výchova.  

CO JE TŘEBA UDĚLAT, POKUD BUDETE MÍT ZÁJEM O VZDĚLÁ-
VÁNÍ V PŘÍPRA VNÉ TŘÍDĚ?

• informovat se o tomto typu vzdělávání u zápisu dítěte do základní školy
• informovat se v Základní škole Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková or-

ganizace
• tel. 567 564 441 nebo 731 698 908 nebo na www. jungzs.cz
zápis do přípravné třídy se shoduje se zápisem do 1. třídy na uvedené škole

tj. v pátek 22. 1. 2016 od 10:00 do 17:00 hodin, 
v sobotu 23. 1. 2016 od 9:00 do 11:00 hodin

• nebo po telefonické domluvě, nejdéle do 31. 5. 2016 odevzdat vyplně-
nou žádost spolu s rozhodnutím o odkladu školní docházky a se zprávou z pří-
slušného školského poradenského zařízení

• u zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list 
dítěte,  potřebné doporučení - zprávu  z  příslušného školského poradenského 
zařízení, žádost  o přijetí lze vyzvednout  v Základní škole Jihlava, Jungmanno-
va 6, příspěvková organizace 

Přípravná třída

Základní škola Jihlava, Křížová 33
zve budoucí školáky a jejich rodiče

na

Více informací na www.zskrizova.cz nebo tel. 567 302 990

od 10.00 do 11.30 a od 14.00 do 15.30 hodin

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
22. ledna 2016 

od 14.00 do 17.00 hodin
23. ledna 2016 

od 9.00 do 11.00 hodin

Den otevřených dveří 7. ledna 2016
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STAVEBNICTVÍ
PROJEKCE
ZÁMEČNICTVÍE K O S

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

tel.: 777 941 000

www.ekosbrtnice.cz

BO
LD

LI
G
H
T
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ZÁPIS DO 1. TŘÍD
22. 1. 2016   14 – 17 hod.
23. 1. 2016     9 – 11 hod.

s sebou: občanský průkaz obou rodičů a rodný list dítěte.

Základní škola a mateřská škola se nachází uprostřed městské části Na Slun-
ci na okraji Jihlavy. V těsném sousedství je oddychová zóna lesoparku s vodní 
nádrží Stará Plovárna.

Uvnitř pavilonového komplexu budovy jsou učebny tříd vybavené audio-
vizuální technikou, jazyková laboratoř, počítačové pracovny, multimediální 
pracovna, interaktivní tabule v učebnách tříd, chemicko-fyzikální laboratoř, 
hudebna, univerzální dílna kovo-dřevoobráběcí, cvičný byt s kuchyňkou, 
nové šatní skříňky, nově vybavené prostory pro školní družinu, knihovna se 
studovnou, informační centrum vybavené počítači, dvě tělocvičny, posilov-
na, přírodní učebna. 

K aktivnímu trávení volného času v době mimo vyučování slouží školní 
družina a školní klub. Škola je vybavena i pro celou řadu netradičních sportů 
- minigolf, soft bal, fl orbal, lakros, stolní tenis, tenis. Areál zdraví má rozlohu 
téměř dva hektary. Slouží nejen k výuce tělesné výchovy, ale i ke sportovní-
mu využití obyvatel městské části Na Slunci.

  
Nabízíme 

 výuku českého jazyka v 1. ročníku analyticko-syntetickou metodou
 povinné cizí jazyky: anglický od 1. ročníku, německý od 7. ročníku
 nepovinné cizí jazyky pro zájemce: francouzský, ruský
 informatika od 3. ročníku
 důraz na rozvoj osobnosti (etická výchova, zdravý životní styl, sport) 
 dostatečnou kapacitu školní družiny, širokou nabídku zájmových oddělení
 dyslektickou asistentku a školní logopedku

Celoškolní akce
 kulturní programy, ekologická výchova, sportovní dny, lyžařský výcvik, 

sportovní soutěže, mikulášské a vánoční aktivity 
 bibliografi cká příprava v Městské knihovně, přednášky v muzeu, odborné 

exkurze, spolupráce s MŠ
 Noc s Andersenem, Běh čarodějnic, Den matek, Den učitelů, Den Země 

 výlety a vlastivědná putování, výlov rybníka, planetárium, historické pa-
mátky Prahy, cesty po Evropě

A navíc?
 pro všechny prvňáčky školní potřeby, učebnice a učební texty v hodnotě 

1 300 Kč zdarma
Provoz školní družiny od 6,00 do 16,00 hod. (příp. dle potřeby do 17 

hod.). Škola zajišťuje stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou jídel, 
celodenní pitný režim.

www.zsplovarna.ji.cz         skola@zsplovarna.ji.cz

Základní škola 
a mateřská škola Jihlava, 

Nad Plovárnou 5
pořádá

Březinova 31, 586 01 Jihlava
telefon: 567 333 644

www.pomskola.cz

Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava nabízí vašim dětem vzdě-
lávání v menší škole rodinného typu, realizované týmem zkušených speciál-
ních pedagogů. Škola poskytuje základní a střední vzdělávání žákům se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami z Jihlavy a okolí. 

Vzdělávání probíhá v nových prostorách školy, která je jednou z nejmoder-
něji zařízených v ČR.  Žáci mají k dispozici tělocvičnu, hřiště s umělým po-
vrchem, relaxační místnost, keramickou dílnu, víceúčelovou dílnu, cvičnou 
kuchyň a byt, učebnu informačních technologií a centrum pro fyzioterapii. 

Škola nabízí individuálně strukturované vyučování a programy na podpo-
ru komunikace a sociálního chování. Žáci při výuce využívají I pady, komu-
nikátory s hlasovým výstupem a interaktivní tabule. Každá třída je vybavena 
počítačem s dotykovou obrazovkou, možností alternativního ovládání a  při-
pojením k Internetu. 

Výchova ke zdravému životnímu stylu se promítá v přizpůsobených spor-
tovních aktivitách žáků a široké nabídce volnočasových aktivit pro celou ro-
dinu. V hodinách tělesné výchovy se zaměřujeme na fyzioterapii, prevenci 
vadného držení těla a obezity dětí. Žáci chodí celoročně jednou týdně plavat. 

Daří se nám vytvářet příjemné a bezpečné klima a pozitivně ovlivňo-
vat vztahy mezi žáky.

Žáci se pravidelně účastní výtvarných, sportovních a hudebních soutěží, ve 
kterých často dosahují i mezinárodních úspěchů. Ve škole působí hudební 
skupina Raraši, která často reprezentuje školu na veřejnosti.

V rámci speciálních terapií nabízíme žákům arteterapii, muzikoterapii, er-
goterapii, hydroterapii, haloterapii, canisterapii, trampolining, bazální stimu-
laci, orofaciální stimulaci.

Škola nabízí žákům odpolední zájmovou činnost: kroužky hudební, drama-
tický, výtvarný, speciální cyklistiku, bocciu, informatiku, plavání, moderní 
gymnastiku a stolní tenis. 

Pro rodiče žáků nabízíme poradenský servis v otázkách sociálních, zdravot-
ních a vzdělávacích. 

Zápis do Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava proběhne v pátek 
22. ledna 2016 od 8 do 16 hodin. Zápis je také možné realizovat dodatečně 

po osobní dohodě: tel: 567 333 644. Informace o aktuálním dění ve škole 
získáte také na www.pomskola.cz

K zápisu si připravte občanský průkaz, rodný list dítěte, doporučení 
školského poradenského zařízení (SPC, PPP). V případě žádosti o od-
klad školní docházky doložte doporučení odborného lékaře nebo kli-
nického psychologa. 

Mott o školy:  „Každé dítě potřebuje zažít úspěch.“



 STRANA 23 Inzerce NJR - LEDEN 2016



výběrovým řízením formou dražby 
dne 6. 1. 2016 s uzávěrkou žádostí 
dne 4. 1. 2016 (v 17.00 hod.)

 pronajmout nebytové prosto-
ry v domech:

• Matky Boží 31 v Jihlavě, 1. NP, 
12,27 m2, minimální nájemné po sle-
vě 12.626 Kč/rok

• Masarykovo nám. 34 v Jihlavě, 
zvýš. 1. NP, 75 m2, min. nájemné po 
slevě  50.000 Kč/rok

• Komenského 30 v Jihlavě, ne-
bytový prostor č. 1361/9 v 1. NP, 
51 m2, býv. vinotéka, min. nájemné 
96.237 Kč/rok

• Komenského 36 v Jihlavě, 1. 
NP, 19 m2, býv. tabák, min. nájemné 
35.853 Kč/rok

Statutární město Jihlava zveřej-
ňuje záměr výběrovým řízením 
formou obálkové metody s uzá-
věrkou žádostí dne 12. 1. 2016 

(ve 14.00 hod.)

 pronajmout pozemek s budo-
vou s následným prodejem

• pozemek p.č. 43 – zastavěná plo-
cha a nádvoří v k.ú. Jihlava, jehož 
součástí je budova č.p. 20 v Jihlavě, 
ul. Brněnská or.č. 29, býv. Dům 
dětí a mládeže, energetická nároč-

nost budovy dle PENB: E, 117 
kWh/(m2/rok), roční nájemné 
1.011.900 Kč, minimální kupní cena 
10.800.000 Kč

Statutární město Jihlava, Masary-
kovo nám. 1, Jihlava dále zveřej-

ňuje záměr 
výběrovým řízením formou dražby 

dne 16. 3. 2016 s uzávěrkou žádostí 
dne 14. 3. 2016 (v 17.00 hod.)

 prodat:
• pozemek p.č. 119 – zastavěná plo-

cha a nádvoří, jehož součástí je bu-
dova č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Min-
covny or.č. 6 a pozemek p.č. 120 
– zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 83 v Jihlavě, 
ul. U Mincovny or.č. 8, býv. sídlo 
Okresní vojenské správy, energetic-

ká náročnost budovy dle PENB: F, 
256 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena 9.000.000 Kč

Bližší informace na www.jihla-
va.cz či na tel. 567 167 279 (pro-
nájem nebytových prostorů), 
567 167 278 (prodej budov), příp. 
na Majetkovém odboru Magistrá-
tu města Jihlavy, Hluboká 8, Jih-
lava. 

Statutární město Jihlava si vyhrazu-
je právo změnit či doplnit tyto zámě-
ry, příp. od nich odstoupit.
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Statutární město Jihlava, Masarykovo 
nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry 

Podobně jako v minulém ročníku 
se Noc divadel v Horáckém divadle 
odehrála formou inscenovaných pro-
hlídek divadla. 

„V podstatě se dal i letošní program 
nazvat prohlídkou či exkurzí, jen cesta 
vedla více časem než prostorem a byla 
méně fyzicky namáhavá, protože diváky 

V prosinci se v jihlavském DIODu 
uskutečnil 1. ples ZŠ Jungmannova 
6. Byla to první akce, která proběh-
la v rámci oslav 90. výročí založení 
speciálního školství v Jihlavě a 90. 
výročí založení školy, která se v prů-
běhu 90 let několikrát stěhovala a v 
roce 2001 se usídlila na ulici Jung-
mannova 6.

Po předtančení žáků školy vystou-
pila profesionální taneční skupina 
Hotch Potch a kouzelnické vystou-
pení. K velké radosti přítomných 
je vyzvána paní ředitelka, aby na ní 

mohli „zapracovat“ kouzelníci. Ne-
jde o nic menšího, než že jí zapálí 
vlasy. Když z plechové nádoby, kde 
se skrývá její hlava, vyšlehnou pla-
meny, obecenstvo ztichne. Oheň je 
záhy uhašen, paní ředitelka je celá.

„První ročník se líbil, je pravděpo-
dobné, že budeme pokračovat,“ řekla 
Ivana Málková, ředitelka školy.

V polovině prosince škola pořá-
dala pro veřejnost Den otevřených 
dveří a Vánoční jarmark. Během 
oslav byl pokřtěn také Almanach 
školy. -lm-

ZŠ Jungmannova v rytmu tance

PRVNÍM plesem oslavili žáci a pedagogové ZŠ Jungmannova 6 90. výročí zalo-
žení školy. Foto: archiv MMJ

Horácké divadlo pořádalo
pro návštěvníky Noc divadel

NOC DIVADEL byla příležitostí pro herce i návštěvníky připomenout si 75 let 
dlouhou historii Horáckého divadla. Foto: archiv HDJ

jsme doslova povozili.  Naší ambicí bylo 
pozvat návštěvníky do světa divadla, svě-
ta iluzí a mýtů, emocí a velkých příběhů, 
do světa, v němž když odejdou herci, zů-
stávají duše jejich postav a stíny odžitých 
příběhů. Historie divadla je projekčním 
plátnem historie nás všech – právě na di-
vadle bylo a je všechno tak nějak zřetelně-
ji vidět,“ řekla k projektu Mirka Kvíča-
lová z PR oddělení divadla.

Scénáře a režijního vedení se ujala 
umělecká šéfk a Kateřina Dušková a 
vstupné bylo zdarma.

Do mezinárodního projektu Euro-
pean Th eatre Nigt se Česká republi-
ka zapojila poprvé v roce 2013 pro-
střednictvím hlavního koordinátora 
Institutu umění – Divadelního ústa-
vu. Hned od počátku české tradice 
se do pořádání Noci divadel zapojilo 
i Horácké divadlo.

Pro Horácké divadlo byla letošní 
Noc divadel jednou z posledních pří-
ležitostí, jak refl ektovat svou 75 let 
dlouhou historii, která se úzce prolí-
nala s historií Vysočiny a celé země, 
a to ve formátu, který je maximálně 
svobodný, otevřený a kreativní.  -lm-

Nová videa Jihlavy
Podívejte se na nová videa města 

Jihlavy na kanálu města Jihlavy na 
Youtube.com. Vidět můžete jedenác-
timinutový sestřih z Jihlavy, a další 
videa k Jihlavskému havíření, cyklis-
tickému závodu Jihlavská 24MTB, 
festivalu Mahler Jihlava, běžeckému 
závodu Jihlavský půlmaratón a fi nále 
mistrovství Evropy dřevorubeckých 
sportů EUROJACK 2015.

Na jihlavském kanálu Youtube na-
jdete i další videa města, třeba ani-
movaný fi lm O Ježkově - O Jihlavě z 
dílny grafi čky Evy Bystrianské, kte-
rému propůjčil hlas jihlavský rodák, 
herec Ondřej Vetchý. -tz-

Krátce
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Nespokojenost. Tak se dá shr-
nout podzimní učinkování fotba-
listů FC Vysočina v podzimní části 
první ligy. Nejen z pohledu vedení 
klubu, ale i fanoušků a sportovní 
veřejnosti. 

 David Kratochvíl
     Jihlava

Vedení fotbalistů prvoligové Jih-
lavy se v podzimní části Synot ligy 
chtělo, stůj, co stůj, vyhnout sta-
rostem s boji o záchranu v nejvyš-
ší soutěži. Realita? I na jaře, stejně 
jako v loňském ročníku, čeká FC 
Vysočina boj o holé přežití mezi 
tuzemskou fotbalovou elitou. Vyso-
čina má jen jednobodový náskok na 
předposlední Olomouc.

Vezměme to ale hezky po pořád-
ku. Svěřenci trenéra Luďka Klusáč-
ka předvedli hrůzostrašnou letní 
přípravu. Pak sice v prvním ostrém 
zápase přišel přišla překvapivá 
domácí bezgólová remíza se Spar-
tou a po prohře ve Zlíně ještě pře-
kvapivější vítězství nad silným Jab-
loncem, ale to bylo také na dlouhou 
dobu všechno. 

Po dalších třech porážkách v řa-
dě sáhlo vedení klubu k odvolání 
trenéra. Vysočina tehdy  po 6. kole 
byla na sestupovém 15. místě tabul-
ky, když pouze jednou vyhrála a 
jednou remizovala. Hůř už na tom 
byl jen ostravský Baník.

„Hlavní důvod je zcela logický a tím 
jsou špatné výsledky. Bylo by spíše 
otázkou na vedení klubu, aby to přes-
ně defi novalo, ale takhle tomu rozu-
mím já,“ vysvětloval následně novi-
nářům Luděk Klusáček. 

Klusáčka vystřídal Bokša
K jihlavskému mužstvu nastoupil 

Klusáček v prosinci loňského roku a 
vedl ho ve 20 prvoligových zápasech. 
Jeho bilance byla 6 vítězství, 4 remízy 
a 10 porážek. Na místo hlavního tre-

U KLOKA NŮ se sice jihlavským fotbalistům (v modrém) nedařilo. Ve Vršovicích 
prohráli 1:2. Nakonec se ale dokázali dostat ze sestupových příček. 
 Foto: David Kratochvíl 

Podzim se FC Vysočina nepovedl

néra se posunul dosavadní sportovní 
ředitel Milan Bokša. Ten společně s 
nově utvořeným realizačním týmem 
hned dokázal doma urvat bod za 
remízu s pražskou Duklou. 

Pod jeho vedením dokázalo 
mužstvo v průběhu podzimu nasbírat 
celkem tucet bodů, což v konečném 
součtu stačilo jen na první nesestupo-
vé 14. místo s jednobodovým odstu-
pem na předposledního nováčka z 
Olomouce. 

„Určitě nejsme spokojeni. Vstup do 
soutěže potvrdil naše obavy, které vze-
šly z výkonů a výsledků letní přípravy. 
V průběhu podzimu jsme prošli různý-
mi obdobími. Bohužel, konečná bilance 
této sezóny nenaplnila naše představy, 
které jsme měli s ohledem na výměnu 
trenéra,“ řekl k tomu Bokša setkání se 
zástupci médií.

„Věřili jsme, že se nám podaří dosáh-
nout ještě lepších výsledků. Na dru-
hou stranu musím říct, že jsme alespoň 

položili dobrý základ k tomu, abychom 
mohli zvládnout jarní boje o záchranu v 
SYNOT lize,“ doplnil k tomu. 

Chystají se změny 
V této souvislosti, právě kvůli nespo-

kojenosti s aktuálním postavením v 
tabulce, chystá vedení klubu změny v 
realizačním týmu, což ostatně potvrdil 
právě Bokša. „Intenzivně se tím zabývá-
me a diskutujeme o tom. Víme, že v tom-
to směru nesmíme udělat chybu,“ zmínil.  

Podle něj je třeba postavit takový 
realizační tým, který FC  Vysočina 
zajistí úspěšný výsledek v jarních bo-
jích o záchranu v soutěži. Narazil při 
svém hodnocení také na fakt, že  klubu 
se nedaří v posledních letech hlavně v 
prvních polovinách sezony. „Opaku-
je se to. Přitom se u mužstva za poslední 
dva roky vystřídaly prakticky čtyři rea-
lizační týmy pod vedením Petra Rady, 
Romana Kučery, Luďka Klusáčka a 
mého,“ všiml si.

V práci každého z těchto trenér-
ských týmů se dají podle něj nalézt 
chyby, které se pod neúspěchy pode-
psaly. „Jsou tam ale i věci, které se 
podařily. Jeden společný jmenoval tu 
však je – zatím se radikálně sáhlo jen 
do složení realizačních týmů,“ bilan-
coval dál.

 
Příprava začne 4. ledna

Žádné volno. Fotbalisté FC Vyso-
čina polykali tréninkové dávky až do 
konce minulého pracovního týdne. 
Teprve poté nastoupili na dovolenou. 
Znovu se sejdou na zahájení zimní 
přípravy až v pondělí  4. 1.  

Fotbalisté se budou převážně při-
pravovat v domácích podmínkách. „V 
pátek 8. ledna absolvují nezbytné funkč-
ní a diagnostické testy na Fakultě těles-
né výchovy a sportu v Praze,“ doplňuje 
mluvčí klubu Miroslav Fuks. 

Po roční odmlce se tým znovu zapo-
jí do duelů Tipsport cupu, přičemž 
tentokrát bude nastupovat v Praze 
na umělé trávě Slavoje Vyšehrad. V 
termínu od 12. až 19. ledna nastou-
pí k zápasům proti Bohemians 1905, 
Táborsku a právě druholigovému 
Vyšehradu.

Klíčová část zimního bloku, podle 
mluvčího, opět proběhne v Turecku, 
kam FC Vysočina odlétá na soustře-
dění  24. 1. a vrací se o týden později. 
Jihlavský tým v zahraničí během sed-
mi dnů sehraje tři utkání se zahranič-
ními soupeři.

V plánu jsou duely  proti makedon-
skému klubu FK Škendija 79 Teto-
vo (2. místo v podzimní tabulce), 
polskému klubu Jagiellonia Bialys-
tok (12. místo v aktuální tabulce) a 
maďarskému klubu MTK Budapešť 
(3. místo v podzimní tabulce).

Generálku na start Synot ligy obsta-
rá v sobotu 6. února duel proti Pardu-
bicím. Fotbalové jaro pak s ohledem 
na konání EURA  2016 vypukne už 
13. února na půdě FK Jablonec. 

Prvoligoví hokejisté jihlavské Duk-
ly odehráli od posledního vydání 
Novin jihlavské radnice, devět zápa-
sů. Z nich pět vyhráli v základní hra-
cí době, jedno vítězství přidali po 
samostatných nájezdech a třikrát 
prohráli. Ke dni 22. prosince, kdy 
byla uzávěrka NJR, patřilo Dukle 
stále první místo.

V rámci 26. kola zajížděli jihlavští 
hokejisté na led nebezpečného Haví-
řova. V první třetině si vybudovali 
dvoubrankový náskok, v dalších dvou 
třetinách přidali po jednom gólu a až 
poté jedinkrát inkasovali. V Havířově 
vyhráli 4:1.

O tři dny později je čekal další ven-
kovní zápas. Utkání v Litoměřicích 
otevřelo třetí čtvrtinu základní části 
ligy. Na severu Čech se hrálo dlouho 
bez branek, ale v závěrečném dějství 
se pět minut před koncem trefi l obrán-
ce Kalab a stejný hráč potvrdil zisk tří 
bodů v poslední minutě při power play 
Litoměřic druhým gólem –0:2.

Následovalo utkání na domácím 
ledě. Jejich soupeřem bylo Ústí nad 

Labem. Po bezbrankové první třeti-
ně šli do vedení hosté, ale domácí vel-
mi rychle vyrovnali. Další góly začaly 
padat až ve třetí periodě a všechny do 
sítě hostujícího celku. Dvěma téměř 
slepenými góly šla Dukla do dvou-
brankového vedení a v poslední minu-
tě se trefi l obránce Zadražil a upravil 
tak skóre na konečných 4:1. 

Dále zajížděla Dukla na led Šum-
perka – posledního týmu tabul-
ky. Domácí svého soupeře zaskočili 
dobrou hrou, šli do vedení, ale hosté 
v první třetině dvěma góly otočili skó-
re. Jenže v dalším průběhu hry mířili 
do černého pouze domácí. Ve druhé 
části vyrovnali a ve třetí třetině přišla 
v podání Šumperka gólová smršť, kdy 
jihlavského brankáře překonali čtyři-
krát. Poslední tým tak ukončil spani-
lou jízdu Dukly v podobě jedenácti 
výher v řadě. Šumperk vyhrál 6:2.

Následovalo domácí utkání s Přero-
vem. Dukla neponechala nic náhodě a 
šla za vítězstvím. Po dvou vstřelených 
brankách v první třetině se domá-
cí diváci dočkali třetího gólu až v 57. 

minutě, hosté o minutu později snížili. 
Dukla zvítězila 3:1.

Následujícím soupeřem Jihlavy bylo 
Kladno. Středočeši na domácím ledě 
v první části prohrávali, ale do pře-
stávky stihli vyrovnat. Po změně stran 
šli domácí do vedení, ale hosté velmi 
rychle vyrovnali. Kladno poté vstřeli-
lo ještě jeden gól a na třetí třetinu šlo 
s jednobrankovým náskokem. Ve třetí 
části poté domácí přidali další dva góly 
a dokráčeli k výhře 5:2.

Pouze dva dny po prohraném utká-
ní na Kladně hrála Dukla na domácím 
ledě proti Benátkám nad Jizerou. 
Hosté šli do vedení hned v 1. minutě 
utkání, ale poté se začala projevovat 
převaha Dukly, domácí v první třetině 
vyrovnali, ale na další góly se čekalo až 
do závěrečné periody. Domácí se trefi li 
dvakrát a zvítězili 3:1.

Nepovedený zápas odehrála Dukla 
v následujícím utkání v Prostějově. 
V brankové přestřelce Dukla čtyřikrát 
vedla, přesto nakonec odešla z ledu 
poražena. O dvougólový náskok 
v první třetině hosté velmi rychle při-

šli, také ve druhé části Dukla dvakrát 
vedla a do třetí části šla s vedením 4:3. 
Domácí poté vyrovnali, hosté šli opět 
do vedení, ale v závěru třetí části dva-
krát skórovali domácí a zápas dovedli 
k výhře 6:5.

Posledním zápasem Dukly před uzá-
věrkou vydání NJR byl domácí duel 
se Slavií Praha. Zápas se pro domácí 
vyvíjel velmi dobře a ještě šest minut 
před koncem třetí třetiny vedli 5:2. 
Hosté však vstřelili tři góly, z toho 
poslední dva při power play a zápas 
došel do prodloužení. V něm se neroz-
hodlo, takže o prémiovém bodu za 
výhru se rozhodlo až v loterii samo-
statných nájezdů, kdy byli šťastnější 
domácí. Dukla vyhrála 6:5 SN.  -vš-

Domácí zápasy Dukly v lednu 2016
9. 1. Jihlava - Havířov 17.30 hod.

13. 1. Jihlava - Litoměřice 17.30 hod.
20. 1. Jihlava – Šumperk 17.30 hod.
25. 1. Jihlava – Kladno 17.30 hod.
30. 1. Jihlava – Prostějov 17.30 hod.

Hokejisté Dukly hrají stále ligový prim
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Výstavy

do 3. 1. 
ORBIS SCULPTUS / SVĚT V 

SOCHÁCH 
Výstava analyzuje naše hmatové 

vnímání světa, plastickou tvorbou 
nevidomých autorů a její kontext s 
oficiálním výtvarným uměním.

OGV, Masarykovo nám. 24 

do 4. 1. 
Juliana Jirousová:  KRESBY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry.
Husova 10

do 8. 1. 
ZUZANA KIEFEROVÁ – Fáze 

proměny
Prodejní výstava obrazů.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 10. 1. 
NARODIL SE JEŽÍŠEK
Tradice křesťanských Vánoc.
Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

do 11. 1.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA ZUŠ JIH-

LAVA 
Městská knihovna, Hluboká 1 

do 17. 1. 
PŘEPISY
Výstava současného umění zabý-

vajícího se tématem algoritmu, 
hudebních partitur a různých 
kódových vzorců ve výtvarném 
umění.

doprovodné programy:
17. 1. od 17 hodin  - Pavel Zlá-

mal: Partitury (interpretace 
Mechanických partitur Pavla Haye-
ka na klarinet)

OGV, Komenského 10

do 30. 1. 
BAVLNĚNÉ VZPOMÍNKY 

aneb KOUZLENÍ S BAVLNOU
Výstava bavlněných obrázků kli-

entů 3. skupiny Denního a týden-
ního stacionáře Jihlava.

Bez obav, Výtvarná dílna a pro-
dejní galerie Denního a týdenního 
stacionáře Jihlava, Husova 16

do 31. 1. 
FENOMÉN IGRÁČEK
Pohled do historie, současnosti, 

ale i budoucnosti legendární plas-
tové figurky.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

do 31. 1. 
JÁ BYCH CHTĚL MÍT TVÉ 

FOTO!
Nejstarší fototechniky ze sbírek 

Muzea Vysočiny Jihlava.
Muzeum Vysočiny, 

Masarykovo nám. 57/58

do 31. 1. 
PHOTOGRAPHIA NATURA 

2015  
XII. ročník tradiční fotografické 

soutěže, tentokrát na téma Voda.
Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

do 31. 1. 
FOTOOBRAZY KLAUDIE 

ŠINDELÁŘOVÉ
Originální spojení fotografie a 

kresby se představí v rámci výstavy 
fotografických obrazů Klaudie Šin-
delářové. 

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

do 31. 1. 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
ZUŠ Jihlava, Masarykovo nám. 

16

do 28. 2.  
ZANIKLÉ VESNICE BRTNIC-

KA
Výstava přiblíží archeologický 

výzkum zaniklých středověkých vsí 
Strenčí, Stančice a Bradlo.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

leden
ZVINO VA AFRICA 
Prodejní výstava originálních 

dřevěných soch ze Zimbabwe
Africká vesnice Matongo – areál.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

leden
PUTOVNÍ VÝSTAVA ZA 

STROMY ROKU
Výstava fotografií je důležitou 

součástí každoročně vyhlašova-
né celostátní ankety Strom roku. 
Velkoformátové snímky zachycují 
dvanáct finalistů ankety. Pořídila 
je během cesty za stromy a jejich 
navrhovateli profesionální foto-
grafka a Lenka Grossmannová.

Lenka Grossmannová v součas-
nosti pracuje jako fotografka v 
Muzeu romské kultury, ale věnu-
je se i volné tvorbě a komerčním 
zakázkám.

Areál hlavního vstupu – infocen-
trum.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

leden
VÝSTAVA OBRAZŮ PETRA 

MIRČEVA
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

leden
BÍLÁ 
Výstava výtvarných prací žáků 

ZUŠ v Jihlavě.
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 

54 – foyer a Violka

5. 1. - 26. 1. 
NOVÁ EXPOZICE  - malba, 

grafika, plastika
M&K galerie, Hany Kvapilové 24

13. 1. – 10. 2.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 

Z ČINNOSTI DOBROVOL-
NICKÝCH CENTER V KRAJI 
VYSOČINA

Městská knihovna, Hluboká 1 

15. 1. – 7. 2. 
EXPO na Vysočině
Ozvěny světové výstavy EXPO 

v Kraji Vysočina.
Obchodní centrum City Park Jih-

lava, Hradební 1

20. 1. – 5. 3. 
Václav Rožánek: OBRAZY A 

MONOTYPY
Vernisáž 19. 1.  v 17 hodin.
Václav Rožánek se narodil v Pís-

ku a celý život zůstal věrný profe-
si strojního zámečníka. Přesto své 
dílo konzultoval s autory a pedago-
gy jako je Emil Filla nebo Oldřich 
Smutný, který ho považoval za své-
ho nejnadanějšího žáka. Přestože 
mu politická situace neumožnila 
příliš vystavovat, jde o velmi pil-
ného malíře, který byl typický pro 
použití neobvyklých materiálů, 
jako latex, asfaltový lak či tiskař-
ské barvy. Jeho díla jsou ve sbír-
kách Prácheňského muzea v Pís-
ku, Alšově galerii i Národní galerii 
v Praze. 

Dům Gustava Mahlera, Znojem-
ská 4

29. 1. – 28. 3. 
ZA DÁMU
Nahlédnutí do dámského šatníku 

– kabelky, módní doplňky a zají-
mavé modely šatů z dob minulých.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

Městská knihovna
Hluboká 1, Jihlava

14. 1. 17.00
ZAČÁTEK ROKU - JÍDELNÍ-

ČEK PRO ZDRAVÍ
Aktuální suroviny na podporu 

zdraví, radosti a vitality.
Přednáška z cyklu Praktická Ay-

urveda s Ivou Georgievovou. 
Přednáškový sál (vstupné 70 Kč).

20. 1. 17.00
BESEDY S FARMÁŘI ANEB 

EXISTUJÍ FARMÁŘI?
Beseda s pěstitelem biozeleniny 

z Brzkova Františkem Matouškem, 
ochutnávka produkce farmáře. 
Přednáškový sál (vstupné dobro-
volné).

21. 1. 17.00
PERU – SEVER PROTI JIHU
Multimediální cestopisná před-

náška geografa a fotografa Pavla 
Svobody, který se vydal na velkou 
sedmiměsíční cestu napříč Jižní 
Amerikou. Přednáškový sál (vstup 
zdarma).

28. 1. 17.00
O GRAFOTERAPII ANEB 

RUKOPISEM K ROZVOJI 
OSOBNOSTI

Informační přednáška o ucele-
ném systému změn písma s cíle-
nými následky. Přednáší Dag-
mar Kravčíková. Přednáškový sál 
(vstup zdarma).

Divadla

Horácké divadlo 
Komenského 22, Jihlava 

VELKÁ SCÉNA

2. 1. 19.00
P. Pörtner: Splašené nůžky
Crazy komedie
Interaktivní detektivní crazy 

komedie. V kadeřnickém salónu 
Splašené nůžky pracuje svérázný a 
zábavný personál. Když se najed-
nou v poschodí nad kadeřnictvím 
stane vražda, jedinými opravdu 
nestrannými pozorovateli a svěd-
ky jsou diváci v hledišti. A jen na 
nich záleží, zda se podaří usvědčit 
vraha.

E /3

4. 1. 10.00 a 17.00
Molière: Lakomec   
Komedie
Molierova komedie z roku 1668, 

kde hlavní roli hraje člověk, z 
něhož mamon a hon za penězi uči-
nily otroka zlata a bohatství, který 
pro samé peníze nevidí, že ztrá-
cí své nejbližší, že ztrácí svou lid-
skost, radost i lidskou pospolitost, 
je bezesporu i v dnešní době velmi 
živá. 

mimo předpl.

5. 1. 17.00
W.Shakespeare: Romeo a Julie
Nejkrásnější milostný příběh 
Náhlá a prudká láska dvou mla-

dých lidí ze znepřátelených rodů, 
kterou je potřeba prožít intenziv-
ně a naplno - co kdyby zítra bylo 
najednou všechno jinak.

M /2

6. 12. 17.00
G. Chevallier: Zvonokosy
Hudební komedie
Poklidné plynutí všedních dní v 

jihofrancouzském městečku Zvo-
nokosy, kde stereotypní život 
místních obyvatel jen občas zpes-
tří nějaký drb nebo milostná afér-
ka, najednou naruší rozhodnutí 
starosty Pěšinky postavit u koste-
la veřejný záchodek… Rázem se z 
poklidného maloměsta stává poli-
tické kolbiště.

mimo předpl.

7. 1. 19.00
W.Shakespeare: Romeo a Julie
L /2

8. 1. 19.00
W.Shakespeare: Romeo a Julie
C /2

9. 1. 16.00  
Pohádky na schodech
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9. 1. 19.00
W.Shakespeare: Romeo a Julie
G /2

12. 1. 19.00
W.Shakespeare: Romeo a Julie
H /2

13. 1. 17.00
G. Chevallier: Zvonokosy
mimo předpl.

14. 1. 19.00
P. Pörtner: Splašené nůžky
U /2

15. 1. 19.00
W.Shakespeare: Romeo a Julie
R /2

16. 1. 19.00
G. Chevallier: Zvonokosy
mimo předpl.

19. 1. 10.00
J. Ondra, B. Němcová: Bajaja, 

Pěšák snů
Pohádka
Klasická pohádka o princi, kte-

rý se vypraví do světa a jako němý 
sluha Bajaja si dokáže získat srdce 
princezny, utkat se s drakem a pře-
devším sám se sebou… Pohádka o 
hrdinství bez velkých gest a slov, o 
tom, že právě outsider  může  být  
„velký člověk“  -  velký duchem a 
srdcem.

mimo předpl.

20. 1. 19.00
P. Pörtner: Splašené nůžky
KV /3

23. 1. 19.00
P. Stone - J. Styne - B. Merrill: 

Někdo to rád horké
Muzikál
Příběh plný komických situací a 

vtipných dialogů začíná ve chví-
li, kdy se dva nezaměstnaní muzi-
kanti 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 blázni-
vých situací.

mimo předpl.

26. 1. 19.00
Antony Jay, Jonathan Lynn: Jis-

tě, pane premiére    
Divadlo Bez zábradlí
Premiér Jim Hacker a tajemník 

Sir Humphrey Appleby jsou zpět! 
Autoři Jistě, pane ministře a Jis-
tě, pane premiére, Antony Jay a 
Jonathan Lynn, napsali po třice-
ti letech od vysílání prvních dílů 
slavného „britcomu“ divadelní 
komedii. Ve Velké Británii láme od 
roku 2010 divácké rekordy a aspi-
ruje na nejúspěšnější hru desetile-
tí.  

X /3

27. 1. 19.00
P. Pörtner: Splašené nůžky
D /3

28. 1. 10.00
W.Shakespeare: Romeo a Julie
mimo předpl.

29. 1. 19.00
P. Pörtner: Splašené nůžky
K /3

30. 1. 16.00 
Pohádky na schodech
Foyer VS

30. 1. 19.00
É. E. Schmitt: Hotel mezi dvě-

ma světy
Premiéra P/4

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice,

Brněnská 54

10. 1. 19.00
TOU TOU 
Francouzská konverzační kome-

die v režii Petra Soumara
pořádá a hraje DS NaKop Tyjátr 

Jihlava.

23. 1. 15.00
ČERT NA ZEMI 
Divadelní představení nejen pro 

pacienty PN hraje DS Stonařov.

24. 1. 19.00
MALINA BROTHERS 
Koncert, pořádá Malina 

Brothers.

27. 1. 19.00
MAROKO
Celovečerní diashow Martina 

Loewa.
Lidé a města arabského západu, 

bájný Atlas, nedozírná Sahara.

DKD Ježek
Jarní 22 (areál MŠ), 

Jihlava – Horní Kosov 

9. 1. 10.00
HRÁTKY S JEŽKEM
Zábavné soutěžní a písničkové 

představení.

16. 1. 10.00
COPAK JE TO ZA ZVÍŘÁTKO?  
Písničky, soutěže, kvízy.

23. 1. 10.00
POHÁDKY nejen NA SOBOTU
Písničky z pohádek a taky pohád-

ka. 

30. 1. 10.00
K A R N E V A L v maskách

Dům kultury
Tolstého 2

17. 1. 19.00
NOVOROČNÍ GALAKON-

CERT
Účinkují: Filharmonie G. Mahlera 

Jihlava,
Jiří Jakeš – dirigent, Gabriela Kop-

perová – soprán, Ondřej Socha – 
tenor, sólisté fi lharmonie

Slavné valčíky a polky rodinného 
klanu Straussů, operetní a muzikálo-
vé melodie doplněné tou nejoblíbe-
nější hudbou z fi lmů. Skvělí sólisté a 
celá fi lharmonie se svým šéfdirigen-
tem Jiřím Jakešem se těší na výjimeč-
ný koncert a na skvělé publikum.

Předprodej vstupenek v ceně 250 
Kč a 200 Kč zajišťuje DKO Jihlava, 
na koncert platí předplatné „A“. 

26. 1. 19.00
Renato Giardano a Rodolfo 

Sonego: VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM
Komedie plná překvapení, zvra-

tů, krásných lží, bouřlivých scén i 
italského humoru. Hra, ve které se 
snoubí všechno, co v dobré kome-
dii nesmí chybět.

Hrají: Simona Stašová, Michal 
Dlouhý. 

Divadelní sál DKO.

DIOD
Tyršova 12

16. 1. 15.00 – 17.00
DĚTSKÝ KARNEVAL
Na motivy pohádky „Mach a 

Šebestová“. Vstupenky lze koupit 
pouze v předprodeji:
www.centrumrodin.cz

20. 1. 19.30
SUPERNATURA LS ME-SA
tanečnice roku 2015
Dva úplně obyčejní smrtelníci se 

rozhodnou stát superhrdiny. Může 
jejich soužití zůstat nadále tak 
super? Jedinečnost charakterů ve 
víru změny, záchrany, přetvářky a 
snahy hrát si na něco, co v žádném 
případě nejsem. Fyzické uchope-
ní okamžiků fi ktivní nadlidské síly. 
Heroismus v podobě normálních 
smrtelníků, kteří musí občas tasit 
tajné zbraně.

Vstup 160/50 Kč.

22. 1. 19.30
HUKOT 4 (a půl) 
De Facto Mimo
Vyslechněte si hlášení. Vede-

ní žádá zaměstnance, aby se pře-
vlékli do čistých stejnokrojů 
a umožnili ministru Baďurovi 
nerušenou prohlídku veškerých 
částí provozu elektrárny, kromě 
jádra reaktoru a úklidové komo-
ry ve druhém sektoru. Radioak-
tivní groteska o jednom dějství a 
předvídatelném konci, který pře-
sto uspokojí.

Vstup 90/70 Kč.

27. 1. 19.30
VYHNÁNÍ GERTY SCHNIRCH
HaDivadlo
PŘEDPLATNÉ ČINOHRA  

2015/2016.
Adaptace prvního románu Kate-

řiny Tučkové (Žítkovské bohyně), 
který vznikl na základě autentic-
kých vzpomínek mladé Němky, 
odsunuté v květnu 1945 z Brna do 
Rakouska. Gerta i její několikamě-
síční dcerka odsun přežijí a po 
nějaké době se jim dokonce podaří 
získat československé občanství a 
vrátit se domů.

Vstup 280 /200 Kč.

29. 1. 19.30
ŽIJÍ MEZI NÁMI
De Facto Mimo
Psychologická komedie s vedlej-

šími účinky. Objevte psychoevoka-
ci a odblokujte se! Kurzy sebeovlá-
dání a sebeprosazení pod vedením 
zkušeného terapeuta! Máte pro-
blém? S námi ho můžete vyřešit.

Vstup 90/70 Kč.

Dělnický dům
 Žižkova 15

 
17. 1. 14.00
Karneval 
Dům dětí a mládeže

Hotel Gustav Mahler 
Křížová 4 

8. 1. 20.00
První charitativní ples Dětské-

ho domova v Jihlavě
Hraje skupina Faethon. Moderu-

je Milan Řezníček.
Předtančení, děti z DD Jihlava, 

Hotch Potch, Mulačágo, Charita 
Jihlava.

Cena vstupenky 150 Kč.
Předprodej na e-mailu info@

ddssjihlava.cz nebo na telefonu 
604 106 420 nebo osobně v ředi-
telně domova.

Dům dětí a mládeže
Brněnská 29 

15. 1. 15.30
„LEDOVÉ KRÁLOSTVÍ“
Přijďte si odpoledne kreativně 

hrát a objevovat společně možnos-
ti tvoření z keramické hlíny.

Pro rodiče a děti (věk 5 – 7 let) 
od 15.30 hodin v DDM JI, Brněn-
ská 46.

Matriál zajištěn – příspěvek – 
rodiče 40,-, děti 20,-.

Přihlásit se můžete do 12. 1. na 
melounova@ddmjihlava.cz.

17. 1. 14.00
DĚTSKÝ KARNEVAL
Velká karnevalová šou plná sou-

těží, hudby, tance. Přehlídka 
masek, malování na obličej, tom-
bola.

O zábavu se budou starat herci 
divadla Ježek.

Od 14.00 hodin Dělnický dům 
Jihlava. Vstupné 30,- děti a 50,- 
dospělí.

Předprodej na DDM Brněnská 
46, JI od 10. 1. 2016.

Informace: 
prokop@ddmjihlava.cz.

17. 1. 10.00
SOUTĚŽ V YOYOVÁNÍ
Od 10.00 hodin v lezeckém cent-

ru Jihlava ve Starých horách.
Startovné 100,-, kategorie: začá-

tečníci a pokročilí.
Hosté: YOYO mánie. Nutné pře-

zutí.

29. 1. 8.30
POLOLETNÍ TURNAJ TRO-

JIC VE FLORBALU
Tělocvična DDM JI, Brněnská 29 

(stará budova) od 8:30.
Pro žáky – 1. kategorie do 12 let, 

2. kategorie do 15 let.
Startovné 30,- za osobu. Vlastní 

výstroj.
Přihlášky do 27. 1.: 
rychetsky@ddmjihlava.cz 

29. 1. 9.00
„POLOLETNÍ TURNAJ“ VE 

STOLNÍM TENISU
Tradiční turnaj ve stolním tenisu 

určený pro NEREGISTROVANÉ 
HRÁČE.
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Od 9.00 v hale SK stolní tenis na 
ul. Kar. Světlé pod autobusovým 
nádražím.

Startovné 40,-. Kategorie: do 11 
let, 12 -16 let a 17 – 21let.

Nutná vlastní pálka a vhod-
né sportovní obutí. Informace: 
napravnik@ddmjihlava.cz.

Zuš
Masarykovo nám. 16 

20. 1. 18.00
Hudební večer - koncertní sál 

ZUŠ

21. 1. 18.00
Dechový večer - koncertní sál 

ZUŠ

27. 1. 18.00
Klavírní koncertík - koncertní 

sál ZUŠ 

Senior Point
Kraj Vysočina, Žižkova 57

25. 1. 9.30
BEZPEČNOST SENIORŮ...  
ak se zachovat v různých život-

ních situacích, které seniory 
ohrožují – přednáška Městské poli-
cie Jihlava 

V SÁLE EDISON KINA DUK-
LA JIHLAVA

SOUL music club
 Žižkova 15 

1. 1.
Posilvestrovský mejdan v Soulu!

8. 1. 
Reggae Vibez

9. 1. 21.00 
Depeche Mode Party 

15. 1. 21.00 
OLDIES PARTY 

16. 1.  22.00
URA SOUND SYSTEM 

22. 1. 
FACE OF DRUMS  B-COM-

PLEX 

23. 1. 21.00
STRAPO & DJ SPINHANDZ 

30. 1. 20.00 
HARDCORE KONCERT 

Kino Dukla
Jana Masaryka 20

2. a 23. 1. v 15.00
Sněhová královna 2
Animovaný, rodinný / Rusko / 

78min / dabing / 90,-
Režie: A. Tsitsilin

2. a 10. 1. v 15.30
Hodný dinosaurus
Animovaný, rodinný / USA / 

101min / dabing / 80,-
Režie: P. Sohn

2. 1. v 17.00, 3. 1. v 19.30, 18. 
1. v 17.30

Bod zlomu
Krimi, thriller, akční / Velká Bri-

tánie / 115min / titulky / 110,- / 
15+ 

Režie: E. Core / Hrají: Luke Bra-
cey, Edgar Ramírez, Teresa Palmer, 
Ray Winstone

Od 2. 1. – informace o časech a 
verzích na webu kina

Star Wars: Síla se probouzí
Sci-Fi, dobrodružný, akční, fanta-

sy / USA / 136min / 2D i 3D titul-
ky i dabing / 2D 120,-; 3D 155,- 

Režie: J. J. Abrams/ Hrají: Harri-
son Ford, Mark Hamill, Carrie Fis-
her, Adam Driver, Daisy Ridley

2. 1. v 19.30, 11. 1. v 17.00
Spectre
Akční thriller / USA, Velká Britá-

nie / 150min / titulky / 110,- (11. 
1. 100,-) / 12+

Režie: S. Mendes / Hrají: Dani-
el Craig, Christoph Waltz, Monica 
Belluci, Andrew Scott, Ralph Fien-
nes

Od 2. 1. – informace o časech 
na webu kina

Padesátka
Komedie / ČR / 97min / 110,- 
Režie: V. Kotek / Hrají: Marek 

Taclík, Ondřej Pavelka, Vilma 
Cibulková, Tereza Voříšková, Jiří 
Mádl, Jakub Prachař

3. a 30. 1. v 15.00
Králové hor
Režie: G. Olivares, O. Penker/ 

Hrají: Jean Reno, Tobias Moretti, 
Manuel Camacho

3. 1. v 15.30, 24. 1. v 15.00
Žabák Ribit
Animovaný, rodinný, dobrodruž-

ný / USA, Malajsie / 88min / 
dabing / 115,- (děti 90,-)

Režie: Ch. Powers

4. 1. v 17.00
Vánoční Kameňák
Komedie / ČR / 86min / 100,- / 

12 +
Režie: F. A. Brabec / Hrají: Vác-

lav Vydra nejml., Jan Antonín 
Duchoslav, Ladislav Hruška, Hana 
Čížková

4. a 20. 1. v 17.30, 11. 1. 
v 17.15

Gangster Ka: Afričan
Režie: J. Pachl / Hrají: Hynek 

Čermák, Jaromír Hanzlík, Miro-
slav Etzler, Alexej Pyško, Marian 
Roden

4., 10. a 25. 1. v 19.30
Creed
Drama, sportovní / USA / 

132min / titulky / 110,- / 12 +
Režie: R. Coogler/ Hrají: Syl-

vester Stallone, Michael B. Jordan, 
Graham McTavish

4. 1. ve 20.00, 27. 1. v 17.00
Perfektní den
Drama / Španělsko / 105min / 

titulky / Filmový klub (4. 1.) / 
100,- / 12+

Režie: F. L. de Aranoa / Hrají: 
Benicio Del Toro, Tim Robbins, 
Olga Kurylenko, Mélanie Thierry

5. 1. v 17.00
Od Caligariho k Hitlerovi

Dokumentární / Německo / 
114min / titulky / 90,- / 12+

Režie: R. Suchsland

5. 1. v 17.30, 19. 1. v 19.30, 26. 
1. v 17.00

V srdci moře
Režie: R. Howard / Hrají: Chris 

Hemsworth, Cillian Murphy, Ben 
Whishaw, Brendan Gleeson

5. 1. v 19.30, 18. 1. v 17.00
Už teď mi chybíš
Komedie, drama, romantický / 

Velká Británie / 112min / titulky / 
100,- / 15 +

Režie: C. Hardwicke/ Hrají: 
Drew Barrymore, Toni Collette, 
Dominic Cooper, Paddy Considi-
ne

5. 1. ve 20.00
Queen: Rock Montreal
Záznam legendárního koncertu / 

95min / 200,- Kč

6. 1. v 17.00
Trable o Vánocích
Komedie / USA / 107min / titul-

ky / 100,- / 12+
Režie: J. Nelson / Hrají: Olivia 

Wilde, Amanda Seyfried, Marisa 
Tomei, Diane Keaton, John Good-
man

6. 1. v 17.30, 17. 1. ve 20.00, 
29. 1. v 19.30

Most špiónů
Thriller, drama / USA / 141min 

/ titulky / 100,- / 12+
Režie: S. Spielberg / Hrají: Tom 

Hanks, Mark Rylance, Scott Shep-
herd, Amy Ryan, Sebastian Koch

6. a 20. 1. v 19.30
Zbrusu Nový zákon
Komedie / Lucembursko, Belgie, 

Francie /115min / titulky / 80,- / 
12+

Režie: J. V. Dormael / Hrají: Pili 
Groyne, Benoît Poelvoorde, Ca-
therine Deneuve

7. a 10. 1. v 17.00, 9., 18. a 27. 
1. v 19.30

Sázka na nejistotu
Drama / USA / 130min / PRE-

MIÉRA / titulky / 110,- / 15 +
Režie: A. McKay / Hrají: Chris-

tian Bale, Steve Carell, Ryan 
Gosling, Brad Pitt, Marisa Tomei

7. a 10. 1. v 17.30, 8. 1. v 17.00, 
26. 1. ve 20.00

Joy
Komedie, drama / USA / 124min 

/ PREMIÉRA / titulky / 110,- / 
12 +

Režie: D. O. Russell/ Hrají: Jen-
nifer Lawrence, Robert De Niro, 
Bradley Cooper, Edgar Ramirez

7. 1. v 19.30, 19. 1. v 17.30
Zkáza krásou
Dokument / ČR / 90min / PRE-

MIÉRA / 80,- 
Režie: H. Třeštíková

Od 7. 1. – informace o časech 
na webu kina

Osm hrozných
Thriller, western / USA / 182min 

/ PREMIÉRA / titulky / 120,- / 
15 +

Režie: G. Tarantino / Hrají: 
Samuel L. Jackson, Jennifer Jason 
Leigh , Walton Goggins, Kurt Rus-
sell, Tim Roth

9. a 29. 1. v 15.30
Malý princ
Animovaný, rodinný / Francie / 

106min / dabing / 100,-
Režie: M. Osborne / Hrají: 

Klá ra Nová ková , Petr Pelzer, Anna 
Brousková , Ondř ej Brzobohatý 

9. 1. v 15.00
Hotel Transylvánie 2
Animovaný / USA / 90min / 

dabing / 80,- 
Režie: G. Tartakovsky / České 

znění: Petr Rychlý, Lucie Vondráč-
ková, Ondřej Brzobohatý

10. 1. v 15.00, 13. a 27. 1. v 
17.30, Baby Bio 20. 1. ve 14.30

Aldabra: Byl jednou jeden ost-
rov

Rodinný  film / ČR / 106min / 
2D i 3D / 2D 80,-; 3D 120,-  (3D - 
13. a 27. 1.) 

Režie: S. Lichtag / Komentáře: 
Oldřich Kaiser

11. a 28. 1. v 19.30, 21. 1. 
v 17.00

Room
Drama / Irsko /118min / titulky 

/ 100,- 
Režie: L. Abrahamson/ Hrají: 

Brie Larson, Jacob Tremblay, Sean 
Bridgers

11. 1. ve 20.00
A sedmnáct jim bylo let…
Drama, válečný / Maďarsko 

/108min / Filmový klub / titulky 
/ 16mm film / 70,- 

Režie: M. Jancsó/ Hrají: András 
Kozák, Sergej Nikoněnko, Lajos 
Öze

Scandi Film:
13. 1. v 17.00
Akce Arktida
Rodinný  film / Norsko / 87min 

/ PŘEDPREMIÉRA / titulky / 
100,- (FK 80,-)

Režie: G. Bøe-Waal / Hrají: Line 
Verndal, Nicolai Cleve Broch, Lars 
Arentz-Hansen

13. 1. v 19.30
O kuřatech a lidech
Komedie / Dánsko, Německo 

/ 104min / PŘEDPREMIÉRA / 
titulky / 100,- (FK 80,-)/ 15 +

Režie: A. T. Jensen/ Hrají: Mads 
Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, 
David Dencik

14. 1. v 17.00
Norský Ninja
Akční, komedie / Norsko / 

77min / PŘEDPREMIÉRA / titul-
ky / 100,- (FK 80,-)/ 12 +

Režie: T. C. Malling/ Hrají: 
Mads Ousdal, Jon Øigarden, Linn 
Stokke

14. 1. v 19.30
Druhá šance
Drama, thriller / Dánsko, Švéd-

sko / 102min / PŘEDPREMIÉRA 
/ titulky / 100,- (FK 80,-)/ 15 +

15. 1. v 17.00
Dcera čarodějky
Dobrodružný, fantasy / Dán-

sko, Norsko, Švédsko, Island, ČR / 
96min / PŘEDPREMIÉRA / titul-
ky / 100,- (FK 80,-)

Režie: K. Kainz/ Hrají: Peter 
Plaugborg, Jakob Oftebro, Søren 
Malling
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15. 1. v 19.30
Zde Harold
Drama, komedie / Norsko, Švéd-

sko / 87min / PŘEDPREMIÉRA 
/ titulky / 100,- (FK 80,-)/ 15 +

Režie: G. Vikene/ Hrají: Bjørn 
Sundquist, Vidar Magnussen, 
Björn Granath

16. 1. v 15.00
Jo Nesbø: Doktor Proctor a 

prdící prášek
Režie: A. Fröhlich/ Hrají: Eilif 

Hellum Noraker, Marian Saastad 
Ottesen, Atle Antonsen

16. 1. v 17.00
Mrzout
Komedie / Finsko / 113min 

/ PŘEDPREMIÉRA / titulky / 
100,- (FK 80,-)/ 15 +

Režie: D. Karukoski/ Hrají: Antti 
Litja, Petra Frey, Mari Perankoski, 
Iikka Forss

16. 1. v 19.30
Vlna
Akční, drama, thriller / Norsko 

/ 104min / PŘEDPREMIÉRA / 
titulky / 100,- (FK 80,-)/ 15 +

Režie: R. Uthaug/ Hrají: Kristof-
fer Joner, Thomas Bo Larsen, Frid-
tjov Såheim

14. - 16. a 30. 1. v 17.30, 20. 1. 
ve 20.00, 24. 1. v 17.00

Muzikál aneb Cesty ke štěstí
Hudební / ČR / PREMIÉRA / 

130,- 
Režie: S. Radun/ Hrají: Vica 

Kerekes, Roman Vojtek, Martin 
Písařík, Jiří Korn, Adam Mišík, 
Vláďa Polívka

14. - 16. 1. ve 20.00, 19., 22. a 
29. 1. v 17.00, 23. 1. v 19.30

REVENANT Zmrtvýchvstání
Dobrodružný, drama / USA / 

156min / PREMIÉRA / titulky / 
120,- / 15 +

Režie: A. G. Iñárritu/ Hrají: 
Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, 
Domhnall Gleeson, Will Poulter

16. a 23. 1. v 15.30, 17. 1. ve 
14.30

Ledová sezóna
Animovaná komedie / USA / 

90min / PREMIÉRA / dabing / 
110,- 

Režie: T. Wall

17. 1. v 15.00
O bábě Chřipce
Divadelní pohádka / 50min / 

60,-
Hraje: Divadlo Úsměv

18. 1. ve 20.00
Vlna versus břeh
Dokument / SR, ČR / 88min / 

Filmový klub / titulky / 70,- / 12+
Režie: M. Štrba / Vystupují: Jano 

Pavlík, Rudo Prekop, Vasil Stanko, 
Tono Stano, Martin Štrba, Miro 
Švolík

19. 1. ve 20.00
Everest
Dobrodružný, drama / USA / 

121min / titulky / 90,- / 12 + 
Režie: B. Kormákur/ Hrají: Jason 

Clarke, Keira Knightley, Jake Gyl-
lenhaal, Josh Brolin, Robin Wrigt, 
Emily Watson

Od 21. 1. – informace o časech 
na webu kina

Tajemství jejich očí
Krimi, thriller / USA / 111min / 

PREMIÉRA  / titulky / 110,- / 12 +
Režie: B. Ray / Hrají: Julia 

Roberts, Chiwetel Ejiofor, Nicole 
Kidman, Michael Kelly

21. 1. v 19.30, 24. 1. ve 20.30
Les sebevrahů
Horor / USA / 87min / titulky / 

120,- / 15 +
Režie: J. Zada / Hrají: Natalie 

Dormer, Taylor Kinney, Yukiyoshi 
Ozawa, Eoin Macken

Od 21. 1. – informace o časech 
na webu kina

Lída Baarová
Životopisný, historický, drama /

ČR / 110min / PREMIÉRA / 90,- 
/12 +

Režie: F. Renč / Hrají: Táňa Pau-
hofová, Karl Markovics, Gedeon 
Burkhard, Simona Stašová, Mar-
tin Huba, Lenka Vlasáková, Pavel 
Kříž, Anna Fialová, Jiří Mádl

24. 1. v 15.45
Zkrocení zlé ženy
Bolšoj balet / ŽIVĚ / 125min (1 

přestávka) / 250,- (senioři, studen-
ti 200,- Kč)

Hudba: Igor Šostakovič / Chore-
ografie: J. Ch. Maillot

25. a 31. 1. v 17.00
Fúsi
Černá komedie / Island, Dánsko 

/ 94min / titulky / 100,-
Režie: D. Kári / Hrají: Gunnar 

Jónsson, Ilmur Kristjánsdóttir, 
Sigurjón Kjartansson

25. 1. ve 20.00
Koza
Drama, road movie / Slovensko, 

ČR / 75min / Filmový klub / slo-
vensky s českými titulky / 70,- / 
12 +

Režie: I. Ostrochovský/ Hrají: 
Peter Baláž, Zvonko Lakčević, Ján 
Franek, Stanislava Bongilajová

28. a 30. 1. v 17:00
Poldův švagr
Akční komedie / USA / 101min 

/ PREMIÉRA / titulky / 110,- / 
12 +

Režie: T. Story/ Hrají: Ice Cube, 
Kevin Hart, Olivia Munn, Benja-
min Bratt

28. 1. v 17.30, 29. 1. v 15.00, 
30. 1. v 15.30, 31. 1. ve 14.30

Alvin a Chipmunkové: Čiperná 
jízda

Rodinná komedie / USA / 92min 
/ PREMIÉRA / dabing / 90,- 

Režie: W. Becker / Hlasy: Dali-
bor Gondík, Jan Maxián, Sabina 
Laurinová

31. 1. v 15.00
Kocour v botách
Divadelní pohádka / 50min / 

60,-
Hraje: Divadlo Elf

>>> AKTUÁLNÍ PROGRAM 
SLEDUJTE NA WEBU KINA 
>>> ZMĚNA V PROGRAMU 
VYHRAZENA/
www.kinodukla.cz/
www.facebook.com/KinoDukla 

Koncerty

6. 1. 16.30
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 
V rámci koncertu proběhne 

Tříkrálová sbírka Charity ČR.
Kostel sv. Jakuba.

10. 1. 17.00
ROZLOUČENÍ S VÁNOČNÍM 

ČASEM 
Koncert pod záštitou hejtma-

na Kraje Vysočina MUDr. Jiřího 
Běhounka a primátora statutárního 
města Jihlavy PaedDr. Ing. Rudolfa 
Chloupka. 

Vzácný host, pěvec rakousko-
italského původu Martino Ham-
merle-Bortolotti, opět vystoupí 
s velkým vánočním programem 
v Jihlavě. Spoluúčinkovat budou – 
vedle JSPS Melodie – dětské sbory 
Gaudium ze ZUŠ Jihlava a  TEL-
Čísla ze ZUŠ Telč. Koncert dopro-
vodí Symfonický orchestr ZUŠ Jih-
lava. Program tvoří české i světové 
vánoční melodie.  

Vstupné: 150 Kč, důchodci, stu-
denti a ZTP 100 Kč 

Předprodej: 130 Kč, důchod-
ci, studenti a ZTP 70 Kč, Trifoil, 
Husova 10. 

Kostel sv. Ignáce z Loyoly.

Přednášky

7. 1. 17.00
Klubový večer na téma: CES-

TOU KONTRASTŮ
Je  možné  vidět  v  rámci  jediné  

cesty  více  kontrastů,  než v  přepy-
chem  oplývající  Dubaji  a  čerstvě  
poválečné  severní Ugandě? Než 
na tržišti v rušném hlavním městě 
rovníkové Afriky a doposud nepří-
liš známými vodopády uprostřed 
africké džungle, desítky kilometrů 
daleko od velkých měst? Nejen o 
rozdílech mezi civilizacemi, ale i o 
příhodách spojených se stovkami 
dětí, z nichž mnohé viděli poprvé 
bílého člověka, bude vyprávět pro-
fesionální fotograf a přírodovědec 
Petr Jan Juračka z Přírodovědec-
ké  fakulty UK.   Krom  fotografií 
dětí, přírody, slonů, antilop anebo 
žiraf Vás také čekají unikátní zábě-
ry z rádiem řízeného vrtulníku, 
který Petra doprovázel až do před-
posledního dne výpravy. Co se sta-
lo pak? To se dozvíte  již během 
vlastní přednášky. Vstupné: 40 Kč
Parkování zdarma, každý účastník 
obdrží drobný dárek! 

Ve vzdělávacím centru Podpo-
VRCH (vedle hlavní pokladny u 
parkoviště zoologické zahrady).

7. 1. 18.00
ROZDĚLENI ŽELEZNOU 

OPONOU   
Diskuzní večer.
Ivana Denčevová a Michal Stehlík 

nás zavedou do doby studené vál-
ky skrze konkrétní osudy českých 
imigrantů na západě svojí knihou 
Rozdělení železnou oponou. Pořá-
dá Česká křesťanská akademie pod 
záštitou náměstka primátora Jaro-
míra Kaliny. 

Gotická síň jihlavské radnice.

11. 1. 16.30
Zahájení cyklu deseti předná-

šek z konference The global lea-
dership summit.

Přednášky budou prezentová-
ny videozáznamem z konference. 
Následně po promítání bude krát-
ká diskuze.

Přednášky budou probíhat každé 
pondělí od 11. 1. do 21. 3. v sále

Multikulturního centra, Masary-
kovo nám.34, Jihlava.

12. 1. 18.00
Science Café - Historické kra-

jiny, součást našeho kulturního 
dědictví

Co jsou historické krajiny? Pat-
ří historické krajiny k našemu kul-
turnímu dědictví? Jak formují naše 
historické vědomí? Přednáška prof. 
PhDr. Evy Semotanové, DrSc. při-
blíží výzkum historických krajin z 
pohledu historika s mnoha výzva-
mi a záhadami. 

Malovaný sál kavárny Muzeum.

19. 1. 17.00
MAURITIUS
Přednáší Klára a Pavel Bezděčkovi.
Muzeum Vysočiny.

Ostatní 

1. 1. 17.00
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ 

OHŇOSTROJ
Komponovaný ohňostroj v pro-

vedení ohňostrůjce Leo Válka, 
rodáka z Jihlavy, v 17.30 hodin. 
Novoroční zdravice primáto-
ra statutárního města Jihlavy Dr. 
Ing. Rudolfa Chloupka. Od 17.00 
hodin podávají zástupci města 
„svařák“ pro zahřátí.

Pořadatel: statutární město Jihlava. 
Masarykovo náměstí

6. 1. 14.00 -17.00
TŘÍKRÁLOVÝ SVAŘÁK 
Přijďte si s námi zazpívat koledy, 

ochutnat svařák a přispět na dob-
rou věc. Výtěžek akce bude věno-
ván na Tříkrálovou sbírku České 
Charity. Doprovodný program: 
Vystoupení Scholly z Vyskytné, 
možnost se svést na oslíkovi. 

Masarykovo náměstí.

6. 1. 
Kavárna s pražírnou KORUNA 

- Slavnostní otevření. 
V ulici Komenského 18 pro Vás 

na Tři krále otevřeme novou kavár-
nu s vlastní pražírnou kávy. 

17. 1. 15.00
Za pohádkou s Jihlavskými lis-

ty: O BÁBĚ CHŘIPCE
Hraje: Divadlo Úsměv.
Bába Chřipka, kdo to je? Špina-

vá, umazaná, roztrhaná a ošklivá. 
Nerada slyší nebo vidí vitamíny. 
Nakazí Kubu a v lese zajíčka i vrá-
nu, a má z toho radost. Jen med-
věda se jí nepodaří nakazit, pro-
tože medvěd má rád med, a jím 
pak vyléčí všechna zvířátka. Kuba 
se také uzdraví a slibuje, že se bude 
otužovat, jíst vitamíny a chodit 
ven.

Délka představení: 50 minut. 
Vstupné 60 Kč. 

Kino Dukla Jihlava, velký sál 
Reform, Jana Masaryka 20. 
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18. 1. 18.00
Autorské čtení - Fejetony Arifa 

Salichova 
Nové fejetony nám za asistence 

herce Horáckého divadla v Jihlavě 
Josefa Kundery představí jihlavský 
rodák - básník, spisovatel a právník 
Arif Salichov. Kapacita je omezena, 
proto si rezervujte místa předem 
na tel. 775 570 360 nebo přímo u 
obsluhy kavárny Da Salotto.

Kavárna Da Salotto.

23. 1. v 18.00
„Dělám kino“ v Salottu – Pev-

nost
Čeká nás vítěz soutěže českých 

dokumentů na MFDF v Jihlavě 
2012 fi lm PEVNOST. Dvacet let po 
rozpadu Sovětského svazu na jeho 
bývalém území stále existuje stát, 
jehož existenci téměř nikdo neu-
znává. Stát o 500.000 obyvatelích 
různých národností, kteří musí mít 
tři až čtyři různé pasy. Stát, kterému 
donedávna vládl prezident Smirnov 
v saku s ustřiženými rukávy.

Kavárna Da Salott o.

30. 1. 15.00
DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
Vstupné dobrovolné. Na progra-

mu tanec, soutěže, hry, rej masek, 
koblížky apod. Pořadatel: TJ Sokol 
Jihlava, www.sokoljihlava.cz

Sokolovna, Tyršova 12, Jihlava

31. 1. 15.00
Za pohádkou s Jihlavskými lis-

ty: KOCOUR V BOTÁCH
Hraje: Divadlo Elf
Uvidíte známou francouzskou 

pohádku „Kocour v botách“. Před-
stavení je kombinací činohry a tra-
dičního jarmarečního loutkového 
divadla. Ale pozor! Na hradě Kočá-
rově příšerně straší.

Délka představení: 50 minut. 
Vstupné 60 Kč. 

Kino Dukla Jihlava, velký sál 
Reform, Jana Masaryka 20.

Sport

9. 1. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – AZ 

HAVÍŘOV
HC Dukla Jihlava, s. r. o. – 

2015/2016: 1. liga ČR
Horácký zimní stadion, Tolstého 

ul. 

10. 1. 8.30
KURZ BRUSLENÍ PRO DĚTI 

– II. turnus
Pořadatel: HC Dukla Jihlava, s. r. 

o. 
10. 1. 2016 neděle – 1. lekce. 
Další termíny: 17. 1., 24. 1., 31. 

1., 14. 2., 21. 2., 28. 2., 6. 3., 13. 3., 
20. 3.

Horácký zimní stadion, Tolstého 
ul.

13. 1. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

STADION LITOMĚŘICE
HC Dukla Jihlava, s. r. o. – 

2015/2016: 1. liga ČR
Horácký zimní stadion, Tolstého 

ul. 

20. 1. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – SALI-

TH ŠUMPERK      

HC Dukla Jihlava, s. r. o. – 
2015/2016: 1. liga ČR

Horácký zimní stadion, Tolstého 
ul.

25. 1. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – RYTÍ-

ŘI KLADNO
HC Dukla Jihlava, s. r. o. – 

2015/2016: 1. liga ČR
Horácký zimní stadion, Tolstého 

ul. 
30. 1. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – LHK 

JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC Dukla Jihlava, s. r. o. – 

2015/2016: 1. liga ČR
Horácký zimní stadion, Tolstého 

ul. 

Turistika

1. 1. 10.00
HLEDÁME SKORCE VODNÍ-

HO
Tradiční ornitologická vycházka. 
Pořádá: Český svaz ochránců pří-

rody 59/11 ZO Jihlava ve spolu-
práci s Pobočkou ČSO na Vyso-
čině. Sraz v 10 hodin na mostě ve 
Starých Horách (restaurace Venu-
še). Dalekohledy s sebou.   

Vedou: Ing. Jaroslav Kněžíček 
(tel. 731 888 321), Pavel Hobza, 
Ivan Kunstmüller.

1. 1.
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA 

ŠACBERK, 19. ročník 
Pořadatel KČT Tesla Jihlava
Novoroční čtyřlístek, přesun 

pěší, cyklo, lyže
Trasy: min. 5 km 
Start: z libovolného místa, cíl: 

Šacberk – Rudný, torzo rozhledny 
14.00 – 15.00 hod.

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

e-mail: mila_bradova@volny.cz
Účastníci mohou přispět částkou 

od 20 Kč výše na podporu výstav-
by bezbariérových turistických tras 
pro vozíčkáře.

2. 1. 
SLAVNOSTNÍ OHEŇ NA 

ČEŘÍNKU,
který se rozhoří na oslavu zahájení 

nového roku 
Vzájemně si popřejeme zdraví a 

mnoho šťastných turistických kilo-
metrů. Odjezd rychlíkem z Jihlavy 
v 9.25 hodin do Kostelce

Společný výšlap k chatě po zeleně 
značené turistické trase: 

Kostelec – Čeřínek = 5 km
Je možné využít i autobusu z Jih-

lavy do Hubenova v 10.15 (stano-
viště č.16). Po žluté značce je to na 
Čeřínek 4,5 kilometru.

Návrat z Čeřínku buď po zeleně 
značené turistické cestě do Kostelce 
= 5 km, nebo po žluté trase do Dol-
ní Cerekve = 5,5 km, nebo po čer-
vené značce až do Jihlavy = 18 km.

Odjezdy vlaků z Kostelce: 13.01 
os; 14.15 R; 14.45 os; 16.15 R; 
16.47 os. Odjezdy vlaků z Dolní 
Cerekve: 14.39; 16.43; 19.00

Informace: Jiří Veselý, tel. 604 456 
475, mail: jves31@seznam.cz

Mirek Svatoš, tel. 606 218 580, 
mail: svatos.miroslav@seznam.cz

Změna programu vyhrazena!
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Výběr z novinek z fondu Městské 
knihovny Jihlava na leden 2016

Beletrie

Adamová, Žofie Dům nad řekou
An, To-hjon, 1961- Losos, který se odvážil vyskočit výš
Anderson, Marina, 1947- Hotel rozkoší
Bálek, Jaroslav Všechny moje plesové sezóny
Bauer, Jan, 1945- Krvavé léto
Diderot, Denis, 1713-1784 Jeptiška
Faber, Michel, 1960- Jablko
Fischerová, Daniela, 1948- Happy end
Fombelle, Timothée de, 1973- Tobiáš Lolness
Forman, Gayle, 1971- Kam jsi odešla
Girard, Anne-Sophie Madame Picasso
Hrabáková, Hana, 1962- Povídky ke kávě
Chamberlain, Mary, 1947- Švadlena z Dachau
Child, Lincoln, 1957- Zapomenutý pokoj
Christie, Agatha, 1890-1976 Opona
Chřibková, Ivana, 1981- Suchý hadr na dně mořském
Jonášová, Veronika Deník matky
Kessler, Leo, 1926-2007 Baltská spojka
Kidd, Sue Monk, 1948- Křídla ve větru
Kinsella, Sophie, 1969- Báječné nakupování v Hollywoodu
Kubešová, Jitka, 1958- I v ráji může pršet
Macho, Milan, 1947- Fotbal v drápech smrti
McEwan, Ian, 1948- Myslete na děti!

Nagyová-Džerengová, Petra, 
1972- Chci jen tvé dobro

Nepil, František, 1929-1995 Vánoce mám rád
Orwell, George, 1903-1950 Farma zvířat
Pavlásek, Lukáš, 1978- Z deníku ajťáka
Pitre, Michael Pravidlo pěti a pětadvaceti metrů
Preston, Douglas J., 1956- Modrý labyrint
Probst, Jennifer Hledání dokonalé lásky
Roberts, Nora, 1950- Kdo chce víc
Saudková, Sára, 1967- Ta zrzavá

Strugackij, Boris Natanovič, 1933-
2012 Bezmocní tohoto světa

Vondruška, Vlastimil, 1955- Husitská epopej. 1426-1437
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Co mají společného skotské město 
Neilston, vesnice Jühnde v Dolním 
Sasku nebo dánský ostrov Samsoe s 
českými Jindřichovicemi pod Smr-
kem či Kněžicemi? 

Jejich radnice nebo přímo občané 
vlastní a úspěšně provozují obno-
vitelné zdroje energie postavené za 
humny. Z provozu větrných a foto-
voltaických elektráren či bioplyno-
vých stanic tak profi tují ti, kteří se na 
ně dívají z okna.

Model, kdy elektrickou energii ne-
vyrábí jen několik velkých zdrojů (u 
nás typicky jaderné a uhelné elek-
trárny), ale je vyráběna v množství 
menších zdrojů, se na Západě čím 

Konec roku v Adaptě – odlehčova-
cí službě při Oblastní charitě Jihlava 
– byl opět pestrý na akce pro uživa-
tele i jejich rodiče. 

Jednou z akcí bylo kreativní odpo-
ledne pro rodiče našich uživatelů při 
dobrém bylinkovém čaji. Nabídka 
byla pestrá, rodiče si mohli vyrobit 
spoustu různých vánočních dekora-
cí a jako překvapení byla pro ně při-
pravena refl exní masáž i masáž krční 
páteře. 

V prosinci navštívil Adaptu Miku-
láš s čertem. Odpoledne bylo plné 
soutěží a dobré nálady. Nakonec si 
všichni zazpívali i zatancovali. Domů 
odcházeli nejen s úsměvem, ale i 
s balíčkem od Mikuláše. 

Poslední naší letošní akcí byla Vá-

noční besídka. Vánoční besídka byla 
pro uživatele Adapty, jejich rodiče a 
příbuzné. Programem provázel mo-
derátor Petr Lebruška. Jako hosté 
byli pozváni klienti z Občanského 
sdružení VOR, kteří vystoupili s vá-
nočními koledami. 

Hlavním bodem Vánoční besídky 
bylo divadelní mini představení s ná-
zvem „Vánoce, Vánoce přicházejí,“ 
ve kterém učinkovali uživatelé i celý 
tým zaměstnanců Adapty. 

Vystoupení sklidilo veliký ohlas. 
Besídka probíhala v prostorách Di-
vadelního klubu Horáckého divadla 
a potěšila nás hojná účast.

 Bc. Jana Nagyová,
 vedoucí služby Adapta Jihlava

Činnost Adapty o Vánocích

VÁNOČNÍ besídka v Adaptě Jihlava byla pěknou zábavou pro všechny klienty a 
pracovníky Adapty. Foto: archiv Adapty

Mistři: Skotsko, Německo... 
dál více rozšiřuje. Jeho hlavními 
přednostmi jsou energetická a ze-
jména ekonomická nezávislost pro 
obce a regiony. 

Tyto menší zdroje, kdy jde typicky 
o obnovitelné zdroje, totiž nevlast-
ní energetické společnosti, ale obce, 
družstva nebo skupiny občanů. Vý-
robou pokrývají část spotřeby a pře-
bytky vyrobené elektřiny prodají. 

Tržby spolu s penězi ušetřenými za 
menší nákupy elektřiny ze sítě umož-
ní fi nancování dalších rozvojových 
projektů města. Peníze za energie 
tak zůstávají v regionu a neodtékají 
na účty energetických společností.

Jihlava má pro tento typ výroby 
elektrické energie ideální podmínky 
a mohla by se stát v Česku průkop-
nickým městem. Sluneční záření zde 
dosahuje nadprůměrných hodnot 
a střešní fotovoltaika by tak kromě 
spotřeby rodinných a činžovních 
domů mohla snižovat účty za elek-
třinu i na obecních budovách (ško-
ly, domov důchodců nebo městský 
úřad). 

Vysočina zase nabízí ideální pod-
mínky pro větrné elektrárny, ve kte-
rých by město a jeho občané mohli 
mít majetkový podíl, a ekonomicky 
tak profi tovat z jejich provozu.

Bohužel však v Česku aktuálně ne-
panují příhodné podmínky, které 
by takovýto rozvoj obnovitelných 
zdrojů umožňovaly. O změnu pro-
to usiluje Hnutí DUHA společně s 
Komorou OZE, kteří chtějí pomocí 
novelizace zákona a podzákonných 
norem podmínky pro provozování 
obnovitelných zdrojů zatraktivnit.

 Tomáš Jagoš, 
 Hnutí DUHA 

LADĚNÍ PIÁNA. Jihlavská radnice byla během adventu dějištěm celé řady skvělých koncertů. Příprava dá hodně práce a 
bezvadně připraveny musí být i hudební nástroje. O piáno v gotické síni se už několik let pravidelně stará ladič Marcel No-
vák. Během adventu musel na radnici několikrát, protože požadavky na ladění nástroje jsou od různých hudebníků rozdílné, 
jinak se připravuje klavír třeba pro doprovod houslisty Pavla Šporcla, trochu jinak se pak nástroj přelaďoval pro koncert so-
pranistky Gabriely Beňačkové.  Foto: archiv MMJ

Malá oslava se odehrála v prosin-
ci na dětském oddělení jihlavské 
nemocnice. Maminky s nemoc-
nými dětmi se sešli u Vánočního 
stromu  za přítomnosti mladých 
fotbalistů FC Vysočina, kteří dě-
tem přinesli drobné dárky z peněz, 
které mezi sebou vybrali.

„Jsem velmi rád, že mladí sportov-
ci přišli „zabodovat“ na naše oddě-
lení a v tento adventní čas zpestřili 
malým pacientům pobyt u nás,“ řekl 

primář Martin Zimen, který fotba-
listy na oddělení přivítal.  S fotba-
listy poté chodil po pokojích dětí 
herec Radim Fiala a dvojice klau-
nů, kteří děti dokázali rozesmát. 

 Tuto sbírku mezi sebou organi-
zují mladí dorostenci každoroč-
ně, letos již po osmé. Za vybrané  
peníze nakoupí dárky, které po-
tom zůstávají trvale na oddělení a 
slouží dalším malým pacientům ke 
hraní. -lm-

Děti v nemocnici slavily 
Vánoce s mladými fotbalisty

V JIHLAVSKÉ nemocnici si děti i letos mohou hrát s dárky, které zakoupili z dob-
rovolné sbírky mladí fotbalisté FC Vysočina. Foto: Lubomír Maštera
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