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Bezmála sedm desítek lidí přišlo do 
prostor ZŠ Seifertova diskutovat nad 
budoucí podobou údolí Koželužského 
potoka a přilehlých ulic. 

Šlo už o druhé setkání s občany na 
toto téma, které radnice uspořáda-
la. Upravená studie byla několik týd-
nů před setkání veřejnosti k dispozici 
na webu města, lidé mohli k tématu 
předem posílat svoje dotazy, další pak 
položili přímo na setkání. 

Jihlavská radnice postupně upravu-
je části města, provádí tzv. revitaliza-
ce. Vybraný ucelený veřejný prostor 
projde úpravami, které veřejnosti zvy-
šují komfort života ve městě, radnice 
opravuje nebo buduje nové chodníky, 
parkovací místa, dětská hřiště, doplňu-
je koše a kontejnerová stání pro třídě-
ní odpadu, lavičky, veřejné osvětlení, 
upravuje zeleň atd. 

Každou revitalizaci před uskutečně-
ním radnice projednává s veřejností. 
„Vyslechneme všechny názory a požadav-
ky, ty reálné, uskutečnitelné, pak do pro-
jektů zahrnujeme. Nelze vyhovět všem 
požadavkům, ale lidé, kteří v dotčeném 
území žijí, mohou naše snahy nejlépe 
směrovat,” říká k setkáním s veřejnos-
tí primátor města Rudolf Chloupek. 
Revitalizací už prošel např. Královský 
vršek, sídliště Březinky, také části měs-
ta Pávov a Pístov. 

Vítané změny, podněty
k dopravě

Radnice v území Koželužského 
potoka připravuje řadu úprav, které 

se dotknou dnes zarostlého a poni-
čeného jezírka, fotbalového hřiš-
tě, zeleně, ale plánuje investičně 
i technicky podstatně náročnější 
úpravy zejména jako nové propoje-
ní ulic Telečská a Seifertova, opravy 
kanalizací a výměny povrchů ulic, 
několik desítek nových parkovacích 
míst, doplnění chodníků ve Wol-
kerově, Telečské a Mahenově ulici, 
u pístovských garáží se bude řešit 
odvodnění a nové povrchy. 

Veřejnost přítomna na setkání 
obecně vítá změny, které se v úze-
mí připravují. Zřejmě nejvíce se ale 
diskutovalo o dopravě. Účastníci  si 
stěžovali na nedostatek parkovacích 
míst, chování řidičů, zejména vyso-
kou rychlost v ulicích, kde je vyso-
ký pohyb chodců. Padaly konkrétní 
návrhy na snížení rychlosti doprav-
ním značením, i na změnu doprav-
ního režimu v některých ulicích na 
jednosměrky a tedy znesnadnění 
průjezdu, což by podle diskutují-
cích obecně snížilo chuť řidičů pro-
jíždět tímto územím, zároveň by 
tak vznikla nová parkovací místa. 
Zazněl také požadavek upřednost-
nit v parkování obyvatele města 
před přespolními. 

„Situace je dnes jiná, než v době 
výstavby většiny sídlišť, kdy připadalo 
jedno vozidlo na tři čtyři domácnosti, 
dnes má jedna domácnost běžně dvě 
auta. Všichni se chtějí pohodlně dopra-
vovat auty a všude dobře zaparkovat, 
místa na další parkování už ale mnoho 
není. Nicméně podněty bereme vážně, 

budeme hledat další možnosti. Nera-
di bychom ale zalévali asfaltem zele-
né plochy, které na sídliště také patří,” 
řekl k problému náměstek primátora 
pro oblast územního plánování Vra-
tislav Výborný. Situaci ve prospěch 
obyvatel by měl upravit také nově 
připravovaný systém parkování. 

Bezpečí u hřiště
Na Skalce se už buduje nová cyk-

lostezka. Jedna z připomínek byla 
k tomu, že vede blízko současné-
ho dětského hřiště, což by podle 
diskutérů mohlo být nebezpečné a 
požadují řešení buď značením nebo 
oddělením bariérou. Nabízí se napří-
klad výsadba keřů, které by hřiště 
a stezku oddělily. „Některé zkušenosti 
hovoří o tom, že taková bariéra může 
být nebezpečnější, než volný přehled-
ný úsek, kdežto z bariéry tvořené zele-
ní může někdo nečekaně vběhnout do 
jízdní dráhy. Problém je také v tom, že 
se keře v takovém prostoru stávají mís-
tem, kde končí odpadky a další nečisto-
ty. A to by v sousedství dětského hřiš-
tě nebylo žádoucí,” podotkl náměstek 
Výborný.  

Revitalizace okolí Koželužské-
ho potoka nebude jednorázovou 
akcí, proběhne v několika eta-
pách v následujících letech. Začá-
tek opravy kanalizace a následně 
povrchu Telečské ulice, jejíž stav je 
dlouhodobě neuspokojivý, radnice 
připravuje na duben příštího roku. 
 -tz- 

JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

v jednací síni magistrátu
úterý 1. listopadu od 13 hodin.

Přenos je přenášen on-line na we-
bu města.

NOMINUJTE OSOBNOSTI 
MĚSTA

Do 30. listopadu můžete nomino-
vat osobnosti nebo organizace na 
Cenu města Jihlavy nebo Čestné 

občanství města Jihlavy. 
Pravidla najdete na webu města. 

OSLAVY SV. MARTINA
v pátek 11. listopadu od 17 hodin

Masarykovo náměstí
(Více na str. 15 uvnitř NJR).

SAMETOVÝ LISTOPAD
v Jihlavě

ve čtvrtek 17. listopadu
Setkání U klíčů ve 14.30 

a Masarykovo náměstí od 17 
hodin.

(Více na str. 25 uvnitř NJR).

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU

v neděli 27. listopadu v 16.45
na Masarykově náměstí.

(Více na str. 22 uvnitř NJR).

Jihlava připravuje revitalizaci 
okolí Koželužského potoka

20. ROČNÍK Mezinárodního festivalu dokumentárních fi lmů byl zahájen. Na Masarykově náměstí vyrostla nápaditá expozice.  Foto: Lubomír Maštera
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

91
44

135
93
47

140

0
5

26
148

Město Jihlava má k 30. 9. 2016 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.669 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci září 2016

Od října mají všechna pracoviš-
tě magistrátu města Jihlavy no-
vá telefonní čísla. Změna platí také 
pro městskou knihovnu a městskou 
společnost JVAK. 

Nová telefonní čísla pevných linek 
na jednotlivá pracoviště najdete na 
webu města, vytištěné nové telefonní 
seznamy je možné si vyzvednout na 
pracovištích Městského informační-
ho centra a Turistického informační-
ho centra v budovách radnice a Brány 
Matky Boží. 

Společným předčíslím je 565 59, za 
kterým následují nikoliv už třímístné, 
ale čtyřmístné klapky pro jednotlivé 
přístroje, resp. pracovníky. Důvody 
pro změnu jsou technické i organi-
zační. 

„Požadavky na uspořádání velkého 
množství telefonních kontaktů do lo-
gických skupin po odborech, odděleních 
magistrátu a organizací města už sou-
časné řešení nedokáže zajistit. Nové 
technologie ústředen dávají možnost 
čísla jednotlivých pracovišť a zaměst-
nanců seřadit do logických celků. Věří-

Magistrát přečísloval telefony
me, že se nové číselné kombinace rychle 
vžijí,“ uvádí vedoucí odboru informa-
tiky Vladimír Křivánek. -tz-

V Jihlavě – Popicích je nové víceú-
čelové hřiště. Na stavbu poskytla pří-
spěvek Nadace ČEZ, podle níž nově 
upravené a rozšířené místo pro spor-
tování a trávení volného času nese 
název Oranžové hřiště. 

Sportoviště s umělým povrchem 
nahradí původní travnaté hřiště, kte-
ré už dosluhovalo a obyvatelům ne-
nabízelo mnoho možností využití. 

„Nové víceúčelové hřiště poslouží na 
malou kopanou, tenis, volejbal, street bas-
ketball, součástí je tréninková stěna na te-
nis,“ řekl k novému sportovišti náměs-
tek primátora Jaromír Kalina, který za 
vedení města drží nad obcí patronát, a 
popřál obyvatelům Popic, aby jim nové 
hřiště dobře a dlouho sloužilo. Součás-
tí investice je také nový plot a sítě, do-
dělávalo se také oplocení pro sousední 
dětské hřiště.  

„Nápad proměnit předchozí poloto-
var do dnešní podoby solidního prosto-
ru pro volný čas se podařilo dotáhnout 
do konce, což nás těší. Dělali jsme si 
malý průzkum a velká většina obyvatel 
obce nové hřiště vítá,“ pochvaluje si za 
osadní výbor Popic Miloslav Cmunt. 

„Jsme rádi, že se podařilo spojit ener-
gii osadního výboru, jihlavské radni-
ce a naši. Hřiště vypadá opravdu moc 
pěkně, a také my přejeme všem uživa-
telům, ať jim slouží k jejich spokojenos-
ti,“ uvedla zástupkyně Nadace ČEZ 
Jana Štefánková.

Celkové náklady na vybudování 
Oranžového hřiště jsou asi 2,7 mil. 
korun, příspěvek 800 tisíc korun po-
skytla Nadace ČEZ. Dodavatelem se 
z výběrového řízení stala starobole-
slavská fi rma Linhart.  -tz-

V Popicích je nové 
Oranžové hřiště

OBYVATELÉ Popic nyní mohou využívat nové víceúčelové hřiště, které bylo slav-
nostně v říjnu uvedeno do provozu. Foto: archiv MMJ

Jak hodnotíte výsledek referenda? 
Výsledek referenda i zkušenosti z 
hlasovacích místností potvrzují to, 
co představitelé radnice uváděli od 
počátku, tedy že referendum a jeho 
otázky byly pro občany nesrozumi-
telné. Občané referendu neporozu-
měli, řada z nich se v místnostech 
dožadovala vysvětlení otázek a infor-
mací, které jim k pochopení toho, o 
čem mají rozhodovat, chyběly. 

Ke krajským a senátním volbám 
přišlo více než 15 tisíc obyvatel Jih-
lavy. Ale třetina z nich se referenda, 
které probíhalo většinou jen o jedny 
dveře vedle, nezúčastnila. 

Pokud se tedy díváme na výsled-
ky referenda jako na velkou anketu 
mezi lidmi, kteří se zajímají o věci 
veřejné a jejichž podstatná část refe-
rendum ignorovala, tak v ní většina 
pouze podpořila již zavedený svoz 
bioodpadu a motivační program, 
který dává slevu na poplatku za od-
pad lidem, kteří třídí nebo mají sní-
ženou četnost vyvážení. 

Naopak jen asi 40 procent z těch, 
kteří přišli, se vyslovilo proti budou-

Referendum odpad nevyřešilo. Co 
budeme dělat s odpadem v budoucnu?

címu energetickému využívání nevy-
tříděného odpadu přímo ve městě. 
Celkový výsledek je tak možné vní-
mat jako podporu dosavadní odpa-
dové politice města.

Jakou cestou by se mělo do bu-
doucna vydat město v oblasti na-
kládání s odpady? Co s nevytří-
děným komunálním odpadem po 
roce 2024? 

Po roce 2024 nebude možné do 
skládek ukládat neupravený komu-
nální odpad, což lze nepřesně zjed-
nodušit na „netříděný odpad“. Pro 
všechny obce, Jihlavu nevyjímaje, to 
znamená, že během osmi let musí 
najít řešení, co s tímto odpadem. 

Osm let se jeví jako dlouhá doba, 
ale čas běží rychle a odpadové hos-
podářství je poměrně složitý kom-
plex mnoha činností a široké legis-
lativy, ve kterém se provedení každé 
změny měří na roky a vyžaduje hod-
ně osvěty a komunikace s občany. 

Sdružení obcí Vysočiny, do kterého 
patří i Jihlava, již delší dobu připravo-
valo studii, podle které obce budou 
neupravený komunál prostřednictvím 
překládacích stanic odvážet k energe-
tickému využití za hranice regionu. 

To je pro Jihlavu přijatelné řešení, 
ale má i svoje úskalí a není jich málo. 
Úplně nejasná je zatím ekonomic-

ká oblast, kdy bez doposud nepřija-
té odpadové legislativy nevíme, jak 
se změní náklady na skládkování a 
jaký dopad tento krok může mít na 
ekonomiku nakládání s odpady. 

Jako velmi problematická se z 
mého pohledu jeví i ochrana ži-
votního prostředí, protože zvýše-
ná doprava (společně s domácím 
spalováním odpadu v lokálních to-
peništích) má na ovzduší v Jihlavě 
prokazatelně negativní dopad. 

No a velkou neznámou zůstá-
vá do budoucna i cenová politika 
provozovatelů stávajících zaříze-
ní pro energetické využití odpadů. 
Neznámých je hodně, času zbývá 
málo, proto budeme i nadále po-
kračovat v krocích, které jsme – z 
mého pohledu velmi úspěšně - za-
hájili. Tedy zejména další podpora 
třídění jak zlepšováním možností 
pro obyvatele, tak i motivací obča-
nů, hledání dalších možností města 
při předcházení vzniku odpadu a 
hlavně osvěta, která je ve všech fá-
zích velmi důležitá. 

Mám radost z toho, že se lidé 
mnohem víc zajímají o to, co se 
kolem nich děje, i co se dále děje s 
odpady, protože pro tuto oblast na-
šeho života bude vždy velmi důle-
žitá osobní zodpovědnost každého 
z nás. Ta se u Jihlavanů zlepšuje a 
možná i díky tomu se nám už letos 
snad podaří dostat se pod hranici 
150 kg odpadu na obyvatele za rok. 

Byla bych moc ráda, kdyby se to 
povedlo, protože věřím tomu, co 
kdysi řekl Antione de Saint-Exupé-
ry: „Nedědíme Zemi po svých před-
cích, nýbrž si ji půjčujeme od svých 
dětí“. -tz-

Ve dnech 7. a 8. října 2016 kromě 
voleb do krajského zastupitelstva a 
prvního kola senátních voleb pro-
běhlo v Jihlavě také referendum k 
otázkám z oblasti odpadového hos-
podářství. Přišlo k němu 9.456 lidí, 
což je asi 24 % právoplatných voli-
čů, k závaznosti rozhodnutí refe-
renda je ale nutná účast 35 %. Proti 
průběhu referenda nebyla podána 
žádná stížnost. Podrobné výsledky 
jsou zveřejněny na webu města a 
úřední desce magistrátu. 

Referendum bylo tedy kvůli nízké 
účasti voličů neplatné, ale odpadová 
problematika je pro úspěšné fungo-
vání našeho města nadále velmi dů-
ležitá.

Proto jsme o komentář k výsled-
kům referenda a budoucímu mož-
nému nakládání s odpady požádali 
vedoucí odboru životního prostředí 
magistrátu města Jihlavy Katarínu 
Ruschkovou a zástupce přípravného 
výboru referenda Vladimíra Havlíč-
ka. Od něj jsme odpovědi nedostali, 
protože je podmínil vyřízením své 
stížnosti vůči magistrátu, která však 
není v kompetenci redakce. Pokud 
jeho reakci obdržíme dodatečně, 
bude zveřejněna na webu města.

Osobní odpovědnost každého z nás je důležitá

Katarína
Ruschková, 
odbor životního
prostředí 
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Vytřídili jsme víc než tisíc tun bioodpadu 
Jihlavská radnice v březnu za-

vedla celoplošný svoz bioodpa-
du, do konce září vytřídili oby-
vatelé města 1.256 tun tohoto 
druhu odpadu. 

Pokračuje také trend nižšího ná-
vozu nevytříděného odpadu do 
skládky, meziročně klesl asi o 13 
procent.

„Množství svezeného odpadu i jeho 
čistota svědčí o tom, že jihlavská ve-
řejnost má k životnímu prostředí 
vztah a chová se k němu odpovědně. 
Jsme velmi rádi, že jsme mohli cestou 
zavedení svozu bioodpadu pomoci 
lidem v jejich postoji,“ říká vedoucí 
odboru životního prostředí Katarí-
na Ruschková.

Do letošního jara probíhal zku-
šební provoz v několika částech 
města, se zavedením celoplošného 
svozu pochopitelně přišel nárůst 
svezeného množství. 

„Bioodpady nekončí bez využi-
tí v černých popelnicích se směsným 
odpadem, v příkopech, v křoví a za-
hradách. Jak jsme předpokládali, 
ne každý chce trávu, plevele a men-
ší větve ze zahrádek a zahrad kom-
postovat doma,“ doplnila Katarína 
Ruschková.

Bioodpady Jihlava (t.)
Měsíc 2015 2016

leden 0,71 2,71

únor 0,89 5,81

březen 8,01 76,85

duben 9,28 166,16

květen 16,61 172,08

červen 11,29 209,38

červenec 20,43 172,80

srpen 18,35 245,15

září 26,35 205,18

říjen 21,05  

listopad 15,68  

prosinec 3,69  

Celkem 152,32 1256,11

Tabulka porovnává svoz z hnědých 
popelnic a kontejnerů, nejsou započí-
tány údaje ze sběrných dvorů a sečení 
trávy ve městě.

Podle staré pověsti přijel kdysi do 
Jihlavy svatý Martin na bílém koni. 
Projel prý městskou bránou a ne-
chal si u místního kováře okovat 
svého koně. 

Tato představa se právě před dva-
ceti lety stala předobrazem udá-
losti, která se v Jihlavě každoročně 
opakuje vždy 11. listopadu (první 
příjezd svatého Martina do Jihlavy 
se uskutečnil 11. listopadu 1996).

Tisíce Jihlavanů přicházejí ví-
tat svatého Martina, který jako 
symbol své dobrosrdečnos-
ti rozdává čokoládové zlaťáky.
Svátek svatého Martina se slaví po 
celém světě. 

Letos uplynulo 1.700 let od naro-
zení tohoto světce. Počátkem čer-
vence vrcholily oslavy ve francouz-
ském městě Tours, kde svatý Martin 
ke sklonku svého života působil. 

Bylo nám potěšením, že jsme na 
tyto oslavy byli pozváni a že jsme 
mohli ve Francii reprezentovat Jih-
lavu a Českou republiku. Zařadili 
jsme se tak symbolicky mezi mno-
ho měst Evropy, ale i Ameriky, kde 
si tento svátek připomínají. 

Protože jedním ze symbolů těchto 
oslav je husa, vyrobili jsme kostýmy 

hus a tak se můžete těšit, že se letos 
v průvodu objeví celé hejno hus, 
mezi kterými se podle legendy sva-
tý Martin skrýval. 

Husy s velkou loutkou svatého 
Martina v podobě biskupa tak letos 
poprvé doplní průvod, který již tra-
dičně povede městské garda s truh-
licí zlaťáků, které rozdávají jihlavští 
konšelé. 

Desítky postav děveček a chasní-
ků se symboly letošní úrody a selky 
s martinskými rohlíčky, a hlavně s 
pečenými husami, pak bývají důle-
žitými postavami v průvodu, který 
končí skupinou vojáků římské legie 
se svatým Martinem jako vojákem 
na bílém koni. 

Ten rozhazuje zlaťáky a připomíná 
tím, že to byl člověk, který se uměl 
rozdělit a dokázal obdarovat své 
bližní.

Užijte si svátek svatého Martina s 
pečenou husičkou a dobrým mar-
tinským vínem. A nezapomeňte, že 
svatý Martin nejsou jenom ty „zla-
ťáky“ a ohňostroj. Že aby mohl být 
někdo obdarován, že se musí najít 
někdo, kdo je ochoten se rozdělit.

 Milan Kolář,
 náměstek primátora

Radost Martina je husa a džbán vína

SVÁTEK sv. Martina se slaví po celém světě. Snímek připomíná loňské oslavy ve 
fr ancouzském Tours. Foto: archiv MMJ

Originální hra přiměla děti vystoupit z aut, kterými 
je rodiče vozí až před dveře školy.

V polovině října se 122 žáků třetích a čtvrtých roč-
níků ZŠ Nad Plovárnou zapojilo do dopravní hry 
Oblékáme hada Edu. Pokud děti do školy dorazily ji-
nak než autem, dostaly body, resp. „kousky oblečení“, 
které pak navlékaly (nalepovaly) na hada Edu, až ho 
celého oblékly.

Průzkum před začátkem hry ukázal, že rodiče vozí 

autem 34 % dětí až do areálu školy. Prostor se tak stá-
vá pro všechny účastníky provozu, děti zejména, ne-
bezpečný. 

„Během hry se počet dětí dopravených autem až ke 
škole snížil na pouhých pět procent. Naopak před začát-
kem hry chodilo do školy 57 % dětí pěšky, během hry ,po 
svých’ přišlo 72 % dětí,“ vyčetl z výsledků koordinátor 
městské mobility Michal Procházka. 

K zajímavému posunu došlo také v případě tzv. 

spolujízd se spolužákem (nerodinný příslušník, vý-
stup min. 100 m před školou). Zatímco před začát-
kem soutěže se takto dopravovala pouhá dvě procen-
ta zapojených dětí, během hry si společnou cestu se 
spolužákem dokázalo domluvit bezmála 20 % dětí. 
Městskou hromadnou dopravou se do školy dopra-
vovalo sedm, resp. pět procent dětí. „Předpoklad byl 
86 %,“ doplnil Michal Procházka.

Pro zúčastněné děti se za splnění cíle připravuje 
odměna.  -tz-

Had Eda vysadil děti z aut rodičů

Odpad je čistý
Lidé do hnědých nádob dávají jen to, 

co do nich patří. 
„Od rodinných domů je tzv. čistota 

odpadu bezvadná. Na sídlištích bývá 
problém např. s tím, že lidé odpad do 
nádob ukládají v igelitových sáčcích 
nebo taškách, ale i tak je skutečnost 
výrazně lepší, než se obecně očekáva-
lo. Množství bioodpadu, který musí 
být pro obsah nepatřičných složek ulo-
žen do skládky s dalším komunálním 
odpadem, je minimální,“ hodnotí za 
svozovou společnost Služby města 
Jihlavy vedoucí divize II Josef Eder. 

Netříděného odpadu ubylo
Zavedení plošného svozu biood-

padu a pokračující nárůst třídění se 
pozitivně projevil významným sní-
žením návozu odpadu do skládky. 

„Návoz netříděného komunálního 
odpadu na skládku se ve srovnání se 
stejným obdobím loňského roku sní-
žil už o stovky tun. 

V minulém roce jsme ke konci září 
navezli do skládky z černých popel-
nic 6.105 tun odpadu, za stejné ob-
dobí tohoto roku je to 5.340 tun,“ 
uvádí Josef Eder.  -tz-
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Polovina volebního období je 
důvod, proč jsme položili otáz-
ky primátorovi města Rudolfu 
Chloupkovi (ČSSD) o bilanco-
vání.

 Lubomír Maštera

Pane primátore, před dvěma roky 
jsme spolu vedli rozhovor o před-
stavách, jak vést město po další čtyři 
roky. Ptal jsem se především, jaký je 
rozdíl mezi občanem Chloupkem a 
primátorem Chloupkem. Jak bude-
te refl ektovat koalici a opozici, jak 
chápat trestně právní odpovědnost. 
Stal jste se z náměstka primátorem. 
Takže se zeptám, jak chápat krajské 
město po dvou letech? A pojďme po 
oblastech – podnikání a průmyslová 
zóna?

Průmyslová zóna má své dvě tváře. 
Ta první přináší do města podnikání a 
zaměstnanost. Tou druhou je dopravní 
zátěž, která je logicky spojena s množ-
stvím lidí, kteří zde pracují. 

Průmyslová zóna je téměř zaplněna. 
Znamená to zájem velkých i malých 
investorů v Jihlavě podnikat. Napo-
máhá tomu výhodná poloha Jihlavy 
mezi Prahou a Brnem u dálnice. Úko-
lem města je zpřístupnit průmyslovou 
zónu dopravně pro lidi, kteří zde pra-
cují. A to není zase tak jednoduchý 
problém, jak by se mohlo zdát.

A jak město tenhle úkol plní?
Dá se říci, že se mnohé zlepšilo. 

Máme vyřešen přístup z dálnice pro 
nákladní dopravu. Městská hromad-
ná doprava zavedla dvě nové linky do 
zóny minulý měsíc, zóna je dostupná 
i po cyklostezce. Ale tento problém je 
hlubší a spočívá v ovlivnění chování 
lidí. 

V čem?
Zvykli jsme si využívat osobní au-

tomobily, obsazené pouze řidičem 
( Jejich počet vzrostl za poslední tři 
roky o 30 %). A to samozřejmě klade 
nároky na parkování, průjezdnost atd. 
Parkoviště však nelze zvětšovat done-
konečna.

 Nejsme proti tomuto trendu ale 
úplně bezradní. Zrychlením linek a 
upřednostněním MHD se tato může 
stát komfortnější. Zkušenosti ze světa 
hovoří například o tom, že lze „znevý-
hodnit“ jednotlivce například povole-
ním obsazených vozidel do zrychlova-
cích pruhů MHD. To má ten důsledek, 
že cesta trvá pro jednotlivce déle. A to 
je jen jeden příklad. 

Pravdou je, že přeměnit myšlení lidí 
k tomu, aby využívali MHD, záchyt-
ných parkovišť, případně kol na cestě 
do práce, je dlouhodobá záležitost.

Zeptám se – jak hodnotíte dopra-
vu ve městě?

Uvědomme si, že Jihlava je historické 
město. Ani novější části včetně sídlišť 
nebyly stavěny na současný počet aut.  
To nutně musí znamenat při dnešním 
rozvoji automobilismu komplikace.

Cestuji po městě jako každý dru-
hý a vnímám problémy stejně, jako 
ostatní. Ale ruku na srdce – nejsme 
v Jihlavě příliš zhýčkaní?  V podob-
ně velkých městech, jako je Jihlava, 
mohou existovat a existují nesrov-
natelně větší dopravní komplikace, 
mám osobní zkušenost např. s Čes-

kými Budějovicemi nebo s Litomě-
řicemi (o Praze a Brně nemluvě).

Jihlava je prakticky průjezdná v řá-
dech minut nebo desítek minut, ale 
opravdové problémy se projeví při 
uzavření dálnice D1 nebo při dlouho-
dobých uzávěrách. Taková komplikace 
nás brzy čeká v podobě oprav Brněn-
ského mostu.

Jsem velmi rád, že se nám podařilo 
domluvit s krajem i Ředitelstvím silnic 
a dálnic další významné dopravní stav-
by, které přispějí k odklonu tranzitní 
dopravy a zklidnění dopravy uvnitř 
města, jako další část vnějšího obchva-
tu Jihlavy, přestavbu křižovatky u čer-
pací stanice ONO, sjezd u obchodní-
ho centra na ulici R. Havelky.

Doprava jsou i parkovací místa...
Historické centrum nejde nafouk-

nout. Vytěsnit dopravu z centra může 
jít zpoplatněním, zákazy atd. Zde je na 
místě přiměřenost řešení.

Sídliště prochází revitalizacemi a zde 
se na nová parkoviště klade důraz již 
při zadávání soutěže. Jen namátkově 
– Královský vršek, Březinky, sídliště a 
Dolině. Jistě, i potom není každý spo-
kojen, protože jít k zaparkovanému 
autu minutu je dnes vnímáno jako ne-
pohodlí.

Pro návštěvníky Jihlavy by měla být 
záchytná parkoviště. Nestačí však par-
koviště vybudovat, je nutné nastavit 
systém zvýhodnění parkovišť na okra-
ji města a zpoplatnění těch v centru. 
Spolu s tím se dále musí vyvíjet systém 

rezidentského parkování. 
Ale budou mít smysl, když jsme na-

vyklí vjet do centra města? Město 
může například zatraktivnit záchytné 
parkoviště pro návštěvníky tím, že par-
kovací lístek bude platit pro MHD atd., 
ale ani to není zárukou, že se všichni  
budou chovat tak, aby doprava v klidu 
i pohybu byla udržitelná a nestala se 
pro všechny účastníky utrpením.

Jak hodnotíte bezpečnost ve měs-
tě?

Dvojnásobná vražda ve Srázné to 
neovlivní – Jihlava je bezpečným měs-
tem. Strážníci Městské policie jsou 
vidět v ulicích, ve městě je funkční ka-
merový systém, problémová místa jsou 
pod dohledem. Město přijalo vyhlášku 
o požívání alkoholu na veřejnosti, kte-
rá dává pravomoci Městské policii. 

Existují místa komplikací, která ani 
tak nesouvisí s bezpečností, jako s kli-
dem v nočních hodinách. Třeba v oko-
lí diskoklubů na Březinkách si občané 
stěžují na rušení v nočních hodinách 
– město jedná jak s majiteli, tak zvy-
šuje svoji kontrolu.  Ale takových míst 
v Jihlavě není mnoho.

Další oblastí, která je v pozornosti 
občanů, je kvalita životního prostře-
dí, konkrétně kvalita ovzduší, zele-
ně, vody?

Monitoring ovzduší potvrzuje, že 
jsme na tom dobře. Podstatnou složku 
tvoří znečistění vlivem dopravy, o tom 
jsme již hovořili. V průmyslové zóně 

došlo k výraznému zlepšení jak opatře-
ními fi rmy Kronospan, tak dopravními 
úpravami. Individuální vytápění není 
ve městě rozšířeno tak, aby se mohlo 
výrazněji projevit.

Já osobně se stále snažím prosazovat 
záměr vybudování tzv. zeleného okru-
hu města jako trasy pro pěší event. pro 
cyklisty, která prochází zelení a z větší 
části i v blízkosti vodních toků. Jeho 
části jako Český Mlýn a Stará plovárna 
již občanům slouží, lesopark Heulos 
představuje městskou zelenou oázu, 
na niž navazuje výsadba zeleně po 
městě. Nyní je na řadě údolí Koželuž-
ského potoka a další části.

No a s vodou – její kvalitou – ne-
jsou problémy. Bohužel to nelze říci o 
množství, nebo spíše o její dopravě – 
poznali to jak občané v Popicích, tak 
i ve Zborné. Tedy možná nepoznali, 
protože voda dál tekla z kohoutků, ale 
voda musela být do vodojemu dopl-
ňována z cisterny. 

Problémy byly způsobené nedosta-
tečným propojením městského vodo-
vodu, nedostatečnými místními zdroji 
(částečně i vlivem sucha) i soukromý-
mi vlastníky potrubí, ale město se snaží 
do budoucna podobným problémům 
zabránit.

 A letošní teplé léto také připomnělo, 
jak důležité je starat se o zásoby pod-
zemní vody a její udržení v krajině.

Jeden z úkolů, který před vedením 
města stál, byl i postavit Jihlavu do 
centra kulturního dění na Vysoči-
ně. Jak se tohle dle vašeho pohledu 
daří?

Jen těžko mohu uvěřit tomu, že se 
někdo o Jihlavě vyjadřuje jako o spí-
cím městě. Stačí nahlédnout do mě-
síčního kalendáře akcí. Ale současný 
stav ještě není defi nitivní – město při-
pravuje podklady ke kulturním akcím, 
strategii, která se brzy začne uplatňo-
vat v praxi.  Věřím, že i to pomůže spo-
lečenskému životu ve městě.

Abychom nezapomněli na Inves-
tiční plán rozvoje města – máme ně-
jaké kostlivce ve skříni?

Nevím o nich. Co mělo být postave-
no k dnešku postaveno je. A další akce 
jsou v plánu. Některé realizace jsou 
dobře viditelné a veřejností přijaty – 
například Český mlýn, nové pavilony 
ZOO. Jiné již tak na očích nejsou, ale 
jsou možná mnohem důležitější, jako 
například rozsáhlá rekonstrukce a bu-
dování nových kanalizačních stok ve 
městě. Ne vše probíhalo hladce a snad-
no, vzpomeňme na průhledy na ná-
městí, ale kdo nic nedělá, nic nepokazí. 

Dokončeny jsou také ulice Brněnská 
a Srázná.

Radost nám však kazí chybějící ko-
laudační rozhodnutí ke všem kanálům.

Jak velký to může být problém?
V nejhorším případě město přijde o 

dotační titul. Ale obyvatelé se nemusí 
bát, že se jim propadne vozovka pod 
nohama, nepoteče voda a nebude fun-
govat kanalizace.

Pane primátore, kdo sleduje jed-
nání městských zastupitelů, vidí, 
jak obtížně se rodí řešení některých 
problémů a výzev, před kterými 
město stojí. Klasickým příkladem je 
Horácký zimní stadion. Jaký je váš 
pohled? 

Osobní zájem nesmí brzdit zájem veřejný

PRIMÁTOR Jihlavy Rudolf Chloupek. Foto: Lubomír Maštera
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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: Lubomír Maštera

BESEDA S OBČANY. Proměny údolí Koželužského potoka a okolí byly tématem 
setkání s veřejností, které radnice připravila do prostor ZŠ Seifertova. Na besedu 
dorazilo několik desítek obyvatel. Diskutovalo se na veřejností předem zaslané otáz-
ky i na podněty a připomínky, které občané zástupcům radnice předestřeli na místě. 
První zásadní kroky v úpravě lokality radnice připravuje na jaro příštího roku. 

MILAN ŠTĚCH NA RADNICI. Předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan 
Štěch navštívil Jihlavu. Na radnici se setkal s členy Rady města Jihlavy. Radní měli 
možnost s nejvyšším zástupcem Senátu hovořit o aktuálních i dlouhodobých pro-
blémech, diskutovalo se např. o rozpočtovém určení daní, resp. větších příjmech pro 
města, také o dopravě, fi nancování kultury atd.

MILUJEME JIHLAVU. Masarykovo náměstí v říjnu ozdobilo 30 velkoformátových 
fotografi í soutěže Milujeme Jihlavu. Pořadateli soutěže Petru Soukopovi z Trialogu 
Jihlava se sešlo na šest set fotografi í a vítězové dostali možnost vystavovat na náměs-
tí. 

NOVÝ FITPARK. Fitpark vyrostl na Skalce poblíž současného dětského hřiště 
(u nové cyklostezky). Cvičební prvky v hodnotě asi 180 tisíc korun daroval měs-
tu výrobce zdravých potravin Racio, město Jihlava přidalo na vybudování hřiště a 
doplnění povrchu hřiště asi 70 tisíc korun. Jak se nový fi tpark dá využít veřejnosti 
předvedli členové skupiny Bett er Way Jihlava a Workout Havlíčkův Brod.

OSLAVA NA LESNOVĚ. V Domově pro seniory se v říjnu odehrála malá oslava při 
příležitosti 40. výročí založení organizace. Primátor města Rudolf Chloupek (vpra-
vo) předal pamětní list řediteli domova Vladimíru Mašterovi.

KOLA PRO AFRIKU. V rámci sbírky Kola pro Afr iku se celkem  podařilo shromáž-
dit 324 kol, pro velký zájem připravila radnice ještě další termíny pro předávku v 
Útulku pro opuštěná a nalezená zvířata v Pístově. Předání kol mohli zájemci spojit 
s prohlídkou útulku.
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Magistrát města Jihlavy, odbor životního pro-
středí sděluje všem občanům, používajícím tep-
lovodní soustavu ústředního vytápění svého 
domu (kotel na tuhá paliva-dřevo, uhlí, brikety 
atd.) o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 
kW včetně, že je jejich povinnost provádět jed-
nou za dva kalendářní roky kontrolu technické-
ho stavu a provozu zdroje. 

První kontrola musí být provedena nejpozději do 
31. 12. 2016. Tyto kontroly provádí osoby proško-
lené výrobcem kotle, jejich seznam je zveřejněn na 
webových stránkách  Hospodářské komory ČR - 
htt p://www.aptt .cz/opravneni-ozo.php.

Tento seznam obsahuje všechny potřebné 
údaje (telefon, e-mail..) a je k nahlédnutí též na 
MMJ, odboru životního prostředí, odd. odpado-
vého hospodářství a ochrany ovzduší. 

Upozorňujeme občany, že se množí případy, 
kdy technici (revizoři) sami nabízí a nutí obča-
ny či obecní úřady, aby si od nich nechali pro-
vést měření. 

V mnoha případech nejde o odborně způso-
bilé osoby a jimi vystavený doklad není platný. 
Každý občan má možnost si ze seznamu vybrat 
technika dle typu kotle, a předem se s ním do-
mluvit na podmínkách (času, ceně...). -tz-

Povinnost provádění kontrol 
u spalovacích  kotlů na tuhá paliva

Strážníci zadrželi v září pět hledaných osob. Po-
mocí kamerového systému umístěného v horní 
části Masarykova náměstí byl spatřen muž, po 
kterém policie vyhlásila celostátní pátrání. 

Na místo byla vyslána hlídka, která muže zadr-
žela. Druhého celostátně hledaného muže stráž-
níci zadrželi při pochůzkové činnosti před OD 
Prior. 

V ulici Palackého strážníci zadrželi tři dívky, 
které po spatření služebního vozidla začaly utíkat 
z Masarykova náměstí směrem do ulice Židov-
ská. Dívky se schovaly za kontejnerem ve vnit-
robloku za prodejnou Žabka, kde byly strážníky 
zadrženy. 

Při kontrole totožnosti bylo zjištěno, že se jed-
ná o chovankyně diagnostického ústavu.

Pomoc nemocným
Ve dvou případech strážníci poskytli první po-

moc. V prvním případě byl při pochůzkové čin-
nosti v ulici Křížová spatřen muž sedící na chod-
níku. Strážníci k muži přistoupili a zjistili, že má 
silné bolesti v oblasti hrudníku. 

Na místo byla přivolána zdravotnická záchran-
ná služba, která si muže převzala do péče. Ve dru-
hém případě se jednalo o muže, který se dostavil 
na služebnu Městské policie Jihlava s tím, že sně-
dl několik balení prášků a necítí se dobře. Muže 
si převzal přivolaný lékař. 

Prevence kriminality
Začátkem září se oddělení prevence kriminali-

ty prezentovalo v příměstské části Jihlava, kde se 
konala akce slavnostního předání praporu Sboru 
dobrovolných hasičů Pístov. 

Děti i dospělá populace plnily úkoly v oblas-
ti dopravní výchovy. Obdobné testy si strážníci 
připravili pro veřejnost během Evropského týd-
ne mobility. První školní den přivítali strážníci 
spolu s vedením školy ZŠ O. Březiny prvňáčky a 
předali praktické dárky pro začínající školáky. 

V ostatních zářijových dnech začali pravidelně 
navštěvovat jednotlivé ročníky jihlavských škol a 
besedovat na připravená témata. V přednáškách 
budou pokračovat do konce kalendářního roku.

Chovankyně diagnostického ústavu 
utíkaly strážníkům městské policie

Sportovní akce
Nejvýznamnější sportovní akcí, na které se 

městská police podílela, byl „Jihlavský půlmara-
ton“. Strážníci dohlíželi na křižovatky komunikací 
na trase závodu. 

Po trase závodu se pohyboval motocykl městské 
policie, který sloužil k uzavření trati. Dále byla za-
jišťována bezpečnost účastníků při cyklistické jíz-
dě „Na kole Vysočinou dětem“ a při tradiční cyk-
listické vyjížďce propagující využití jihlavských 
cyklostezek v rámci týdne mobility. Strážníci se 
podíleli na zajištění bezpečnosti účastníků turis-
tické akce „Pochod noční Jihlavou“.

Ve spolupráci s policií se strážníci podíleli na za-
jištění veřejného pořádku v okolí fotbalového sta-
dionu při zápasech FC Vysočina a HC Dukla Jih-
lava v okolí Horáckého zimního stadionu.

Statistika
V září zpracovala Městská policie Jihlava celkem 

3.402 událostí. Strážníci provedli 145 kontrol po-
dávání alkoholu mladistvým osobám a hraní na 

výherních hracích automatech, řešili 467 ozná-
mení občanů nebo jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vyhláškám a na-
řízením města bylo zaznamenáno 949 přestupků, 
z tohoto počtu se 114 přestupků týkalo dodržo-
vání pravidel stanovených vyhláškou o volném 
pohybu psů a 163 přestupků se týkalo dodržování 
zákazu konzumace alkoholických nápojů na vy-
mezených veřejných prostranstvích. 

Ve spolupráci s dopravním podnikem strážníci 
provedli 117 kontrol černých pasažérů. Při kont-
rolní činnosti bylo zadrženo pět osob, po kterých 
Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání. Současně 
bylo policii oznámeno pět podezření ze spáchání 
trestné činnosti. 

Městská policie zpracovala 15 přestupků proti 
majetku. Na psí útulek, jehož provozovatelem je 
městská policie, bylo umístěno 21 odchycených 
psů. 

 Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP
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Jaký je první dojem návštěvníků 
 krajského města Jihlavy?

Vzhled města je prvním 
dojmem, který si návštěvník utvá-
ří. Jak z tohoto pohledu vychází 
Jihlava?

KDU-ČSL
Město Jihlava patří mezi nejvý-

znamnější a nejkrásnější česká histo-
rická královská města. Památnému 
centru města je vtisknuta podoba 
skoro osmi minulých století. 

Nejvýznamněji Jihlavu vzhledo-
vě ovlivnila století královská stře-
dověká a dále století renesančního 
a barokního novověku, která dala 
městu známou siluetu, viditelnou 
z okolních kopců Českomoravské 
Vysočiny. Probourání hradeb měs-
ta v 19. století nezničilo historic-
ké jádro města, ale naopak dalo za 
vznik velkému lesoparku Heulos, 
který nemá svou rozlohou a unikát-
ní lokací v českém měřítku obdo-
by. Světový vrchol československé 
architektury v době meziválečné 
zasáhl Jihlavu jen okrajově, přesto se 
zde objevila díla mimořádná.

Vzhledově utrpělo město v druhé 
polovině a na konci 20. století. Prv-
ní ránu do organizmu města způso-
bil nový dopravní průtah vybudo-
vaný po polovině minulého století 
v těsné blízkosti středověkého měs-
ta. Dále následovalo systematické 
bourání dvorů historických domů 
a částí bloků během oprav a přesta-
veb města v 70. a 80. letech minulé-
ho století. 

Vše vyvrcholilo zbouráním unikát-
ní soustavy středověkých a novově-
kých domů uprostřed náměstí. Ani 
po revoluci v 90. letech minulého 
století se mnoho v nastoupeném 
destrukčním principu ničení vzhle-
du města Jihlavy nezměnilo. 

Bohužel k navrácení ztracené tvá-
ře významného královského města 
nedošlo ani v současnosti. Naopak 
se pokračuje v její destrukci. Syste-
maticky je ničena mimořádná funk-
cionalistická architektura, tak málo, 
ale významně v Jihlavě zastoupená. 

Likvidační dopravní obchvat vybu-
dovaný po polovině 20. století byl 
navíc umocněn nevhodným umís-
těním velkého obchodního centra. 
Mimořádný zelený okruh města a 
lokální památky evropského význa-
mu jsou narušovány novými stav-
bami obchodního a rekreačního 
charakteru. Rozvoj okrajových částí 
města je chaotický a není esteticky 
koordinovaný. Veřejný prostor měs-
ta touto zvláštní setrvačností vzhle-
dově trpí.  

Snad nové aktivity města a vzrůs-
tající hrdost Jihlavanů zvrátí nepříz-
nivý vývoj v návratu ztracené krásné 
tváře města Jihlavy. 

 Martin Laštovička,
 zastupitel města

KSČM
První dojem návštěvníků Jihla-

vy závisí i na tom, odkud přijíždí. 

Od Brna i Znojma se jim naskýtá 
pohled na krásné panoráma měs-
ta a zachovalé hradby. V dopravní 
špičce si tento pohled mohou užít 
i dlouhé minuty. Od Pelhřimova je 
vítá pěkná Žižkova ulice s Masary-
kovou školou. Od Havlíčkova Bro-
du jsou nepřehlédnutelné dýmající 
komíny Kronospanu, jejichž kouř 
je prý vidět i z letadla. A pak záleží, 
kam návštěvníci města zamíří. Střed 
města - Masarykovo náměstí - je v 
dolní části přetíženo auty. Ozdo-
bou náměstí jsou jeho kašny, moro-
vý sloup a kostel svatého Ignáce.  
Doporučoval bych návštěvu muzea 
a galerie s krásnými interiéry, rekon-
struované radnice i katakomb pří-
stupných z  Hluboké ulice. 

Bohužel z poslední doby toho zde 
k vidění moc není.  Zdá se, že Jihla-
va dobrými nápady k oživení města  
nevyniká.  Na rozdíl od jiných měst, 
například Jindřichova Hradce s vel-
mi navštěvovanou barevnou fontá-
nou s hudebním doprovodem.  

V Jihlavě není ani příliš drobné 
architektury, soch, které mohou lidi 
upoutat. Sochařská soutěž v minu-
lém volebním období skončila bez 
výsledku. Bohužel třeba z náměs-
tíčka na Březinkách zmizelo sousoší 
matky s dítětem, je za plotem domo-
va narušené mládeže. Socha ženy 
od kina Dukly je v lepším případě v 
depozitu.  

Ozdobou každého města je jeho 
veřejná zeleň, jeho parky.  Zde může 
zaujmout podle mého názoru zda-
řilá úprava veřejné zeleně u gym-
nasia. Jihlavským parkům by slušely 
i zahradnické úpravy.  Návštěvníci 
města mohou jistě zavítat i mimo 
jeho střed do Vodního ráje i do blíz-
kého romantického Jánského kopeč-
ku. Škoda, že pod ním je již dlouhá 
léta zdevastovaný dům.  

Těch zřícenin  je bohužel v Jihlavě 
více, třeba bývalá slévárna v Lesno-
vě i nepoužívané novinové stánky. 
Cílem mnoha návštěvníků Jihlavy je  
i City Park,  král mnoha jihlavských 
supermarketů. Od něho je pak kou-
sek do zoologické zahrady, která je v 
Jihlavě bezkonkurenčně největším 
turistickým lákadlem. 

Věřím, že celkový dojem  z Jihlavy 
může být pro návštěvníky dobrý a 
budou se do našeho města vracet.

 Pavel Šlechtický,
 předseda zastupitelského
  klubu KSČM 

ODS
Nejprve je třeba říci, že od revo-

luce se Jihlava velmi proměnila. 
Zejména historické centrum zazna-
menalo výrazný posun k lepšímu. 
Kdo pamatuje nebo kdo si najde 
historické fotografi e, musí souhlasit.

Jakým dojmem město působí, 
závisí zejména na jeho urbanistic-
ké struktuře. Pokud je harmonic-
ká a nějakým způsobem pravidel-
ná či zformovaná, jako je například 
náměstí, ale paradoxně i některá 

sídliště, pak vnímáme tyto lokality 
pozitivně, aniž bychom o tom muse-
li přemýšlet. Je to takový ten efekt, 
když například projíždíte rakous-
kým, švýcarským, italským či fran-
couzským městem a říkáte si, proč 
je to tady takové pěkné... 

Je to tím, že struktura města a 
formy v něm jsou poměrně uni-
formní a proto vytváří na první 
pohled harmonii, která je pozoro-
vateli příjemná.

Na druhé straně vnímání jsou tře-
ba jihlavské lokality nových rodin-
ných domů v části Helenín či Resi-
dence Kaskáda, kde jde o naprostou 
disharmonii. Smutné na tom je, že 
jsou to na stovky let nevratné zása-
hy do struktury města, které navíc 
devalvují cenu nemovitostí těch, 
kteří tam bydlí.

Jihlava má co dohánět. Tak jako 
pečujeme každý o svůj zevnějšek 
a poskytujeme mu odbornou péči 
například v podobě kadeřníka, kos-
metičky, apod., tak i o vzhled města, 
vzhled jeho struktury a tvář veřejné-
ho prostoru musí někdo systematic-
ky a dlouhodobě pečovat. 

Nejsme příznivci vytváření nových 
pracovních míst ve struktuře magis-
trátu, přesto usilujeme o vznik 
malého kvalitního útvaru, říkejme 
mu třeba „Městský ateliér, vedený 
hlavním architektem města“ s per-
sonálním obsazením 3 kompetent-
ních osob, které by si pro svou práci 
pak tvořily další týmy kombinované 
napříč jednotlivými odbory úřadu. 

Mezi hlavní úkoly tohoto „Měst-
ského ateliéru“ by mohlo například 
patřit: tipování problémových loka-
lit a jejich úprav, prověřování inves-
tičních záměrů města, tipování a 
příprava lokalit pro bydlení, podni-
kaní, rekreaci... a urbanistická forma 
těchto lokalit. Urbanistické studie, 
regulační plány. Vytvoření manuá-
lu tvorby veřejného prostoru, kte-
rý by obsahoval typy dlažeb, tvary 
košů, laviček, zastávek, turistických 
označníků, „označníků při vjezdu do 
města“, práci se zelenými plochami a 
prostory... a mnohé další prvky. 

Ateliér by měl na konkrétní loka-
lity vytvářet prostorová pravidla 
pro developery, která by byla vodít-
kem a cestou k nové, ale kultivova-
né zástavbě. Mohl by přicházet s 
iniciativou pro revitalizace. Měl by 
se vyjadřovat v rámci stavebních a 
územních řízení ke stavbám, rekon-
strukcím, apod. 

V ideálním případě by mohl být 
tvůrcem podrobného zadání, či 
přímo tvůrcem konceptu dalšího 
územního plánu města a mnoho 
dalšího. Pěkným příkladem toho, 
když se o něco pečuje dlouhodobě 
a systematicky je grafi cký manuál 
města, který vytvořila grafi čka paní 
Eva Bystrianská.

Výrazným krokem v této oblas-
ti je i nastartování námi iniciované-
ho procesu vedoucího k revitalizaci 
Masarykova náměstí.

Rozpočet města není bezedný, ale 

protože stavby, silnice, veřejné pro-
story a další jsou tu na minimálně 
příští desítky či stovky let, domní-
váme se, že je třeba fi nance najít a 
zaplatit slušné a nezávislé odbor-
níky, kteří o vzhled města budou 
pečovat. 

Navíc vzhled prostředí ve kterém 
žijeme, a tím máme na mysli i vnitř-
ní prostředí (bytů, domů, veřejných 
staveb...), výrazně ovlivňuje, kulti-
vuje a vychovává, aniž bychom si to 
uvědomovali. Čím lepší je prostředí 
ve kterém žijeme, tím lepší jsou lidé 
v něm.

 David Beke,
 zastupitel města

TOP 09
Už sama otázka ukazuje, že v této 

věci cítíme v Jihlavě určitý problém. 
Pokud mám na ni jednoduše odpo-
vědět, musím přiznat, že z toho Jih-
lava vychází poměrně špatně. 

Jihlava je krásné historické měs-
to, nicméně současný stav její infra-
struktury, veřejných prostranství, 
mobiliáře a udržování pořádku je 
poněkud tristní. Čtenáři to možná 
znají stejně jako já. Když přiveze-
te do našeho města hosty nejen ze 
zahraničí, ale i z České republiky, 
máte klidné srdce, že jim můžete 
Jihlavu představit jako krásné a 
udržované město? 

Já bohužel ne a stává se mi, že 
když vystoupím s cizinci na našem 
náměstí, je mi až poněkud trapně. 
Přitom tady nejde jen o neustále 
omílaný Prior, který je velkým vře-
dem na tváři Jihlavy a jedním z nej-
větších architektonických zločinů 
minulého režimu. 

Jde o vzhled celého centra města 
a různé nekoncepční a diletantské 
zásahy do jeho podoby (např. zná-
mý případ pařenišť). Jde tady např. i 
o to, že nám chybí něco jako měst-
ské stavební předpisy nebo manuál 
tvorby veřejných prostranství. 

Vzhled města pak ovlivňují i tako-
vé zdánlivé maličkosti jako třeba 
sedm různých druhů laviček, kte-
ré můžete ve městě potkat. A to 
nemluvím o udržování pořádku, 
třeba o přetékajících odpadkových 
koších zejména u zastávek MHD, 
ale nejen u nich. 

Podobně jako u většiny dalších 
oblastí, chybí Jihlavě jasná a kvalit-
ní koncepce i pro tvorbu veřejných 
prostranství a konkrétně pro podo-
bu centra města. Doufejme, že ale-
spoň v případě centra se již začí-
ná situace měnit. Nicméně jsme si 
teď mohli užít alespoň další ročník 
Mezinárodního festivalu dokumen-
tárních fi lmů, který do Jihlavy vždy 
přinese zajímavou a neotřelou archi-
tekturu, která člověku dovolí ales-
poň na těch pár dní zapomenout na 
běžný a nepříliš uspokojivý vzhled 
veřejných prostor v našem městě.

 Kryštof Kothbauer,
 TOP 09
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Nabídka majetkového odboru - prodej domu
Statutární město Jihlava zveřej-

ňuje záměry
výběrovým řízením formou draž-

by 16. 11. 2016 s uzávěrkou žádostí
14. 11. 2016 (v 17.00 hod.)

 pronajmout nebytové prosto-
ry v domech v Jihlavě:

Masarykovo nám. 23, 1. 
NP, 84 m2,  minimální nájem-
né  146.065 Kč/rok

Matky Boží 36, 1. NP, 75 m2,  
min. nájemné   154.275 Kč/rok 

Husova 40, 1. NP, 84 m2,  min. 
nájemné  61.270 Kč/rok

Komenského 36, 1. NP, 19 m2,  
min. nájemné  30.000 Kč/rok 

Masarykovo nám. 9, 3. NP, 
75,85 m2,  min. nájemné  84.573 
Kč/rok

 prodat volné bytové jednot-
ky:

• č. 1571/1 v domě tř. Legioná-
řů 5 v Jihlavě, 2+1, 1. PP, 44,10 m2, 
energetická náročnost dle PENB: 
F, 608 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena činí 593.600 Kč

• bytové jednotky v domě Huso-
va 33 v Jihlavě: 

č. 1284/5, 3. NP, 1+0, 38,90 m2, 
minimální kupní cena činí 491.800 
Kč, 

č. 1284/7, 3. NP, 2+kk, 70,60 m2, 
minimální kupní cena činí 781.800 
Kč

• č. 619/6 v domě Lazebnická 
19 v Jihlavě, 1+1, v mezipatře 2. a 
3. NP, 36,10 m2, energetická nároč-
nost dle PENB: G, 453 kWh/(m2/
rok), minimální kupní cena činí 
673.600 Kč

• č. 671/3 v domě Znojemská 13 
v Jihlavě, 2. NP, 3+1, 121,70 m2, 
energetická náročnost dle PENB: 
E, 367 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena činí 1.453.600 Kč 

• č. 103/4 v 1. NP domu Antoní-
nův Důl 103, 1+1, 49,20 m2, ener-
getická náročnost dle PENB: G, 
1049 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena činí 623.600 Kč

• č. 5060/2 v 1. NP domu Soko-
lovská 141a v Jihlavě, 1+1, 30,50 
m2, energetická náročnost dle 
PENB: F, 745 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena činí 453.600 
Kč

• č. 394/5 ve 3. NP domu Jar-
ní 11, 13, 15, 17 v Jihlavě, 4+1, 

87,52 m2, energetická náročnost 
dle PENB: E, 234 kWh/(m2/
rok), minimální kupní cena činí 
1.151.800 Kč

• č. 1125/4 v domě Mrštíkova 
15 v Jihlavě, 2+1, 3. NP, 34,50 m2, 
minimální kupní cena činí 511.800 
Kč

 prodat nemovité věci:
• pozemky v katastrálním úze-

mí Jihlava, p.č. 855 – zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí 
je objekt k bydlení č.p. 385 v Jihla-
vě, ul. Mlýnská or.č. 44, a p.č. 856 
– zahrada, jde o dům se 4 volný-
mi, nepronajatými byty, energetic-
ká náročnost budovy dle PENB: 
E, 323 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena činí 2.656.670 Kč

• pozemky v k.ú. Jihlava, p.č. 
119 – zastavěná plocha a nádvo-
ří, jehož součástí je budova č.p. 
82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 
6, a 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 vojen-
ské správy, energetická nároč-
nost dle PENB: F, 256 kWh/(m2/
rok), minimální kupní cena činí 
9.010.890 Kč

 prodat:
• ideální podíly pozemků v k.ú. 

Batouchovice, obec Bochovice, 
okres Třebíč:

podíl ve výši jedné ideální čtvr-
tiny pozemku p.č. 17/74 – orná 
půda o celkové výměře 5.003 m2; 

podíl ve výši jedné ideální 
šestatřicetiny pozemku p.č. 17/23 
– ostatní plocha, ostatní komuni-
kace o celkové výměře 1.915 m2;

• ideální podíly pozemků v k.ú. 
Přeckov, obec Přeckov, okres Tře-
bíč:

podíl ve výši jedné ideální čtvr-
tiny pozemku p.č. 919/1 – trva-
lý travní porost o celkové výměře 
4.776 m2; 

podíl ve výši jedné ideální čtvr-
tiny pozemku p.č. 919/4 – trva-
lý travní porost o celkové výměře 
814 m2.

Minimální kupní cena za nemo-
vitosti (spoluvlastnické podíly) 
nabízené v k.ú. Batouchovice činí 
19.559 Kč. Minimální kupní cena 

Služby města Jihlavy (SMJ), kte-
ré provozují krematorium v Jihlavě, 
budou mít pro veřejnost rozšířené 
návštěvní hodiny. 

Součástí areálu krematoria  je urno-
vý háj, dvě vsypové a jedna rozptylo-
vá loučka. 

Hlavní brána na Smrčenské ulici, 
kde se nachází i parkoviště, bude pro 
návštěvníky v čase svatodušních svát-
ků otevřena denně od 7 do 19 hodin. 

Vedlejší branka, jejíž vchod se 
nachází přímo u budovy krematoria, 
bude otevřena pouze v pracovní dny 
od 7 do 14.30 hodin. 

„V letošním roce bude opět probíhat 
pro veřejnost prodej tematického zboží 
k Památce zesnulých. Návštěvníci si 
mohou přímo na místě zakoupit svíčky, 
věnečky, rostlé květiny, řezané květiny 
a další produkty spojené s Dušičkami,“ 
řekl mluvčí SMJ Martin Málek. 

Prodej byl zahájen v sobotu 22. říj-

na a potrvá až do středy 2. listopadu 
v čase od 10 do 16 hodin. Úklid v are-
álu probíhá průběžně celý rok. Přes-
to pracovníci SMJ  uklidí  před svát-
ky celý areál znovu, aby návštěvníci 
mohli uctít Památku zesnulých v čis-
tém prostředí. 

„Udržet areál čistý je v tomto obdo-
bí daleko náročnější, protože se musí 
častěji vysypávat odpadkové koše, uklí-
zet misky od vyhořelých svíček, povadlé 
květiny a další věci,“ řekl Málek. Kont-
roly areálu každoročně v tomto obdo-
bí provádí Městská policie, která pro-
chází celý areál několikrát denně. 

„Prosíme také návštěvníky, aby zapá-
lené svíčky pokládali pouze na místa k 
tomu určená, aby nedošlo k následnému 
požáru. Věříme, že v důstojném prostře-
dí areálu krematoria bude zachována 
pieta a místo se nestane terčem útoku 
vandalů,“ vyjádřil své přesvědčení 
Martin Málek. -lm-

Provoz v areálu krematoria 
na Památku zesnulých

V sobotu a v neděli  5. a 6. listopa-
du se v areálu ZŠ Jihlava, Demlova 32 
koná již pátý ročník kreativní výstavy a 
patchworku. Můžete obdivovat šikov-
nost žen, které baví různé ruční prá-
ce – výroba šperků z fi ma, smaltované 
šperky, vinuté perly, šperky z korálků, 
pergameno, enkaustika - malování 
horkým voskem, decoupage, drátová-
ní, pedig, richelie, malování na hedvá-
bí, výrobky ze šustí a rouna, malované 
obrazy, ručně vyráběné svíčky, látkové 
panenky, patchwork.

Některé výrobky z výstavy budou 
věnovány paliativnímu oddělení jih-

lavské nemocnice. Léčebný obraz, 
polštáře pro pacienty zpříjemní pobyt 
pacientů, ale i pracovní prostředí 
zaměstnanců.

Na výstavě se nejen pokocháte krá-
sou , ale budete si moci některé kreativ-
ní techniky vyzkoušet nebo vystavené 
výrobky zakoupit. Příznivkyně pat-
chworku si mohou zakoupit pomůcky 
a látky pro tuto kreativní techniku.

Výstavu zaštítil primátor města Jihla-
vy pan Rudolf Chloupek a radní Kra-
je Vysočina pro kulturu paní Marie 
Kružíková. -tz-

za nemovitosti (spoluvlastnické 
podíly) nabízené v k.ú. Přeckov 
činí 20.963 Kč. 

 prodat movité věci:
nepoužívané kovové překážky 

(street-stylové překážky, skatebo-
ardové překážky) ze Skate parku 
v Jihlavě, minimální kupní cena 
činí 113.500 Kč (vč. DPH)

Bližší informace na www.jihla-
va.cz, na tel. 565 592 630, příp. 
na Majetkovém odboru Magis-
trátu města Jihlavy, Hluboká 8, 
Jihlava. 

Statutární město Jihlava si 
vyhrazuje právo změnit či dopl-
nit tyto záměry, příp. od nich 
odstoupit.  -tz--

Pátý ročník kreativní výstavy
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Vážení čtenáři Novin jihlavské radnice, 

volební období jihlavského zastupitelstva je již v 
jeho druhé polovině. Pokládám proto za potřebné 
seznámit občany města, jak zastupitelé za KSČM pl-
nili za uplynulé dva roky svůj volební program. 

Zejména jsme chtěli přednostně zajistit opravy 
chodníků a to v ucelených částech města. Daří se 
nám to jen částečně. 

Vyřídili jsme úspěšně nám adresované připomín-
ky občanů bezbariérové úpravy cest na krematoriu i 
úpravu strmého nájezdu chodníku u prodejny aut v 
ulici Rantířovské, aby nebylo bráněno průjezdu vo-
zíčkářů. 

Velmi kladně hodnotíme dokončení oprav ulice 
Brněnské a Srázné. Jsme rádi, že ani v náznacích se v 
tomto období nejednalo o privatizaci městských slu-
žeb. Při prodejích městského majetku nesouhlasíme 
s prodejem pozemků, které mají charakter veřejného 
prostoru a se spekulativním prodejem nemovitostí. 
Ke spalovně odpadů v Jihlavě se mohli občané vyjá-
dřit v referendu. 

K plnění našeho volebního programu po jednotli-
vých oblastech života města dále stručně :

Sociální oblast
V sociální oblasti čeká zřízení sociálních a starto-

vacích bytů na schválení příslušných zákonů parla-
mentem. I proto nesouhlasíme s dalším prodejem 
volných městských bytů. Azylové bydlení pro muže i 
ženy s dětmi je městem podporováno. Domácí péče 
pro seniory a  invalidní občany je zajišťována Inte-
grovaným centrem sociálních služeb. Je potřeba, aby 
tato péče byla i fi nančně dostupná.

Životní prostředí
Na úseku životního prostředí byly po celém měs-

tě umístěny nádoby na biologický odpad. Čistota 
města a péče o veřejnou zeleň je trvalým úkolem. U 
Kronospanu jsou osazeny účinné fi ltry na obou ko-
mínech, emise se pravidelně měří. Přesto problém 
prachu i chemických látek je trvalý. 

Průtočný rybník na Borovince je po vybudování 
biologické čistírny odpadních vod v Hybrálci vhod-
ný ke koupání, bohužel břeh rybníka směrem k silni-
ci je v soukromém vlastnictví, což ztěžuje jeho pravi-
delnou údržbu.

Technická infrastruktura
U technické infrastruktury města byla provede-

na významná kanalizační stavba mezi brněnskými 
mosty. U lávky pro pěší, která by měla spojovat 
Březinky se středem města, byla vypracována stu-
die. Možné spolufi nancování této akce Evropskou 
unií výstavbu lávky zreální.

Vnitřní městský okruh přes Sasovské údolí byl 
zařazen do rezervy územního plánu. Parkovací 
místa ve městě byla rozšířena u Domu odborů. 
Snížení ceny rezidenčního parkování v Jihlavě je 
v pravomoci rady města, kde naše strana není za-
stoupena. 

Vzhledem k mnohem nižším cenám v jiných 
městech - kupříkladu v Uherském Hradišti - bu-
deme o snížení této ceny rezidenčního parkovné-
ho dále usilovat.

Školství a tělovýchova
U školství a tělovýchovy jsme rádi, že Jihlava již 

nemá nedostatek míst ve školkách. Školní stra-
vování s omezením lepku zajišťuje základní ško-
la Kollárova a tato jídla jsou dovážena do dalších 
škol podle počtu potřebných dětí. Naše poděko-
vání patří odboru školství a Kollárově škole za vy-
řešení tohoto dlouhodobého problému. 

Jsme přesvědčeni, že město podporuje rozvoj 
sportu pro všechny včetně podpory mládeže v 
Dukle a FC Vysočině. K rekonstrukci Horáckého 
zimního stadionu bylo rozhodnuto využít platné 
stavební povolení a po vypracování kvalitní stu-
die stadionu arch. Buchtou je možné přistoupit k 
dalším krokům, aby rekonstrukce stadionu mohla 
být zahájena ještě v tomto volebním období.  

Kultura
Kultura je ve městě podporována městskými 

granty. Do grantové komise se může přihlásit kaž-
dý zastupitel. Na Masarykově náměstí se koná 
jistě více akcí než v minulosti. Obnovení letního 
kina na Heulose budeme dále prosazovat. K pro-
deji budovy Modety městu pro zoologickou za-
hradu by mělo dojít v blízkém zastupitelstvu jako 
logické řešení tohoto prostoru. 

Městská hromadná doprava
U městské hromadné dopravy by mělo dojít k 

provedení troleje z Vrchlického ulice do Horní-
ho Kosova po zapojení evropských prostředků 
v příštím roce. Tímto vyvolané změny trolejbu-
sových linek byly diskutovány s veřejností. 

Diskutabilní stále zůstává omezení trolejové 
dopravy s napojením na náměstí z oblasti ulic 
Žižkova, U Hřbitova, Seifertova. Náš návrh na 
bezplatné jízdné pro děti do deseti let naráží na 
rozpočtové možnosti Dopravního podniku, ve 
kterém je významnou složkou dotace města. 

Víme, že v Praze děti do 15 let již jezdí hro-
madnou dopravou bezplatně. Myslíme si, že 
toto je cesta, jak přesvědčit mladé lidi prefero-
vat hromadnou dopravu před individuální. O 
bezplatnou městkou hromadnou dopravu v Jih-
lavě pro děti budeme proto dále usilovat.

Bezpečnost
Bezpečnost v jihlavských ulicích jistě posiluje 

činnost městské policie zejména v noční době a 
problematických místech. Je to trvalý úkol. Bo-
hužel nenastal větší úbytek heren a provozoven 
s non stop provozem. K většímu nočnímu klidu 
a zvýšení bezpečnosti to neprospívá. Jsme rádi, 
že v Jihlavě nedochází k větším projevům ob-
čanské nesnášenlivosti.

Příměstské části
U příměstských obcí malé autobusy zlepšily 

jejich dopravní dostupnost. V některých obcích 
se provádí v současné době kanalizace, hřiště. 
Postupně je třeba v těchto obcích dobudovat 
potřebnou infrastrukturu. Konání různých akcí 
je v možnostech osadních výborů.

Tolik k plnění volebního programu KSČM za 
dva roky volebního období. O jeho naplnění 
budeme dále usilovat. Naši práci a aktivitu mů-
žete nejlépe zhodnotit při internetových přeno-
sech jihlavského zastupitelstva.

Děkuji Vám za projevenou pozornost a čas při 
čtení těchto řádků a přeji Vám hodně zdraví.

 Pavel Šlechtický,
 předseda zastupitelského klubu KSČM 

O plnění volebního programu KSČM

Již druhým rokem je v lesích na 
Vysočině možné pozorovat schnou-
cí smrky s odpadající kůrou, pod kte-
rou se nachází opuštěné chodbičky 
kůrovců. Malých brouků, kteří svým 
žírem poškodili lýko a způsobili 
uschnutí stromu. 

Magistrát města proto vyzývá vlast-
níky lesů, aby prováděli pravidelnou 
kontrolu svých lesních majetků. Vy-
hledávali napadené smrky s opadáva-
jícím jehličím a odlupující se kůrou. 
Tyto smrky neprodleně pokáceli a 
odvezli z lesa, nebo chemicky asano-
vali, aby se zabránilo dalšímu šíření 
kůrovců. 

Kontrolu smrkových porostů pro-
vádějte minimálně jedenkrát za 
10 dnů. O výskytu a zpracování ků-
rovcového dříví informujte svého 
odborného lesního hospodáře. Kon-
takt na svého odborného lesního 
hospodáře naleznete na stránkách 
města Jihlavy v dokumentech odbo-
ru životního prostředí.

Vývojový cyklus kůrovců je velice 
rychlý (6-10 týdnů). A právě v tom-
to období je nutné kůrovcové stromy 
nalézt a asanovat. Z jednoho napa-
deného stromu vylétne až desetiná-

sobek nových kůrovců, kteří napada-
jí další zdravé stromy. Přemnožený 
kůrovec může hubit smrky ve vašem 
lese, ale i v lese vašich sousedů. -tz-

Výzva vlastníkům lesa 

TAKTO vypadá tzv. požerek, způsobe-
ný napadením kůrovcem.

 Foto:archiv MMJ

Letos podruhé se konal na Ma-
sarykově náměstí počátkem října 
Den sociálních služeb.  

Zájemci si mohli vyzkoušet na-
příklad jízdu na invalidním vozíku, 
nechat si změřit hladinu krevního 
cukru, krevní tlak, pulz, satura-
ci, navštívit důchodovou poradnu 
nebo si zakoupit výrobky klien-
tů některých organizací. Proběhla 
také sbírková a osvětová akce Ko-
láč pro hospic. 

Byl připraven bohatý doprovod-
ný program, v rámci kterého vy-
stoupily, mimo jiné, skupiny Ra-
raši, Drumband, Erko, Fit studio, 
pěvecký sbor. Součástí akce byla i 
ukázka účesů, líčení a studené ku-
chyně studentů jihlavské střední 
odborné školy. 

V horní části  náměstí se uskuteč-
nila prezentace organizací, které 
poskytují sociální služby seniorům, 
osobám se zdravotními problémy, 
dětem a rodinám v těžké životní si-
tuaci.  

„Cílem Dne sociálních služeb bylo 
přiblížit sociální služby široké veřej-

nosti a tím pomoci lidem získat pře-
hled o organizacích působících na 
Jihlavsku, které pak mohou v případě 
potřeby kontaktovat,“ přiblížil akci 
náměstek primátor Milan Kolář. 

 -tz- 

Den sociálních služeb oživil 
Masarykovo náměstí

Antropologický 
terénní výzkum 

Na Masarykově náměstí v Jihlavě 
od října probíhá antropologický te-
rénní výzkum. Sociologové ze sku-
piny Anthropictures  analyzují život 
na náměstí a vedou rozhovory s oby-
vateli.

Výstupem jejich práce bude popis 
praktik uživatelů a jejich potřeby na 
náměstí a v okolí, který bude podkla-
dem pro participační setkání s veřej-
ností a zadání architektonické soutě-
že na návrh revitalizace náměstí.

Průzkum bude probíhat během 
podzimu 2016.

 -tz-
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Vyšší odborná škola zdravotnická
a t dní odborná škola  r o

- Vyšší odborná škola zdravotnická 
  a t dní odborná škola  r o

Znojemská 76, 586 01 Jihlava
tel.: 567 306 261, gsm: 739 387 973
farmeko@farmeko.cz

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

 16-01-M/01 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 (školní vzdělávací program: Monitorování a ochrana životního prostředí) 
 53-43-M/01 LABORATORNÍ ASISTENT

 pro studenty s ukončeným středoškolským vzděláním nabízíme  
 tříletý vzdělávací program ukončený absolutoriem  
 (absolventi získají titul DiS.):

 53-43-N/11 DIPLOMOVANÝ 
         FARMACEUTICKÝ ASISTENT

 pro zájemce z řad veřejnosti nabízíme  
 rekvalifikační kurzy kosmetiky:

 KOSMETICKÉ SLUŽBY
 (akreditováno MŠMT, možnost samostatného podnikání)

Dny otevřených dveří a další info na: www.farmeko.cz
Prohlídku školy umožníme kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

maturitní obory: 
STAVEBNICTVÍ se zaměřením: 
pozemní stavitelství, stavební 
obnova, architektura a design,
ekonomika a podnikání
3leté učební obory: 
umělecký truhlář, zedník, tesař, 
klempíř – stavební výroba, 
truhlář, pokrývač, instalatér, 
elektrikář – silnoproud 
2letý učební obor: 
stavební práce
nástavbové studium: 
stavební provoz, nábytkářská 
a dřevařská výroba

2017/18

Den otevřených dveří:
10. prosince 2016
(po telefonické domluvě kdykoliv)
Od 8 do 13 hodin v hlavní budově školy v Jihlavě 
(Žižkova 20) i v novém centru prak  cké výuky stavebních 
a dřevařských oborů v Heleníně (Hálkova 42). Navš  vit 
můžete také Domov mládeže a školní jídelnu (Žižkova 58).

Školství
Hejtman Kraje Vysočina Jiří 

Běhounek udělil 20. října v Horác-
kém divadle Jihlava jedenácti osob-
nostem Nejvyšší ocenění Kraje 
Vysočina. Jednu z cen převzala také 
letošní maturantka jihlavského gym-
názia Kateřina Švecová.

Kateřina je úspěšná reprezentantka 
ve vodním lyžování a kaskadérka. Ve 
volném čase se věnuje také parkuru 
a atletice. V barvách Klubu vodního 
lyžování Slavoj Kostelec zazname-
nala řadu úspěchů na republikových 

i mezinárodních závodech. Získa-
la titul mistryně Evropy ve skoku a 
kombinaci a v atletice je krajskou 
přebornicí ve skoku o tyči v hale i na 
dráze a je také nejlepší parkuristkou. 

V horolezení a gymnastice se pro-
bojovala na mistrovství ČR. Loni 
se Kateřina Švecová začala věnovat 
kaskadérství, když zahájila spoluprá-
ci s nejznámější českou agenturou v 
oboru Filmkou a už hrála v několika 
zahraničních snímcích. -lm-

Kateřina Švecová mezi oceněnými
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/ Hotelnictví 65-42-M/01

/ Obchodní akademie 63-41-M/02

/  Podnikání – nástavbové studium 

denní a dálkové 64-41-L/51

/ Kuchař – číšník 65-51-H/01

/ Kuchař – číšník – zkrácené 1leté studium 65-51-H/01

/ Elektrikář 26-51-H/01

/ Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01

/ Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

   a další učební obory

•  Zahraniční praxe: VB, SRN, Rakousko, Itálie, Francie,
Řecko, Španělsko, Slovensko

• Hotelnictví, OA - Dva povinné světové jazyky (ANJ,   
 NEJ, FRJ, RUJ)

• Nadstandardní vybavení školy

• Odborné kurzy pro žáky (gastronomie, řízení motorových

   vozidel, svařování aj.)

• Strava a ubytování na domově mládeže

Hotelová škola Světlá 
a Střední odborná škola 
řemesel Velké Meziříčí

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

[ VELKÉ MEZIŘÍČÍ ]

/ Hotelnictví 65 42 M/01

STUDIUM MATURITNÍCH OBORŮ:

/ K h ř číš ík 65 51 H/01

OBORY S VÝUČNÍM LISTEM – 3leté

Dny otevřených dveří 1. 12. 2016; 13. 1. 2017
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75-31-M/01 - Pøedškolní a mimoškolní pedagogika (90 uchazeèù)
78-42-M/03 - Pedagogické lyceum (30 uchazeèù)

75-31-N/02 - Pedagogika specifických èinností ve volném èase
(zamìøení: speciální pedagogika, pøedškolní pedagogika,
pedagogika volného èasu)
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Srdečně zveme všechny zájemce do areálu
školy v Třešti, K Valše 38, na

Dny otevřených dveří
2. listopadu 2016 (8.30-16.00 hod.)

3. listopadu 2016 (8.30-14.00 hod.)

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZAHRADNICTVÍ

CUKRÁŘ
KREJČÍ
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
ŘEZNÍK-UZENÁŘ
TRUHLÁŘ
ZAHRADNÍK

CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
KUCHAŘSKÉ PRÁCE
KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽÉRSKÉ PRÁCE
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

J11-SOŠTD

Maturitní obory: Obory s výučním listem:

Telefon: ředitel - 567 224 941, 731 471 061
sekretariát - 567 224 942, 731 471 062, ústředna - 567 112 811 
E-mail: ivana.dvorakova@outlook.cz

Internetové stránky: www.sskola-trest.cz
Ubytování a stravování poskytujeme přímo v areálu školy.

Žáci a studenti posledních ročníků 
středních, vyšších odborných, vyso-
kých škol a jednoletých jazykových 
škol mají možnost v rámci projektu 
Cesta pro mladé absolvovat vzdělá-
vací kurz, který je složený z měkkých 
kompetencí, z poradenského poho-
voru a z praktické části vzdělávacího 

kurzu, která je realizována formou 
praxe přímo ve fi rmě.

Cílem je propojovat studenty a fi r-
my, podporovat jejich silné strán-
ky, vytvářet mezi nimi kontakty a 
v neposlední řadě dát oběma stra-
nám šanci – fi rmám vybrat si nové-
ho kolegu a studentům získat zkuše-

nosti a praxi v oboru, který studují.  
Certifi kát, který získají po završe-

ní projektu bude jistou konkurenč-
ní výhodou při hledání budoucího 
zaměstnání. 

Více informací o projektu nalez-
nete na webových stránkách www.
cestapromlade.cz.  lm-

Základní škola 
končí, jak dál?

S důležitým rozhodnutím mohou 
pomoci přehlídky středních škol 
z Vysočiny. Koncem října a v první 
polovině listopadu se velká většina 
středních škol z Kraje Vysočina před-
staví postupně na pěti místech Vyso-
činy. Tradiční přehlídky pomohou 
žákům 9. tříd pomoci s vážným roz-
hodnutím, jaký studijní nebo výuční 
obor po základní škole zvolit.

 Školy na přehlídkách prezen-
tují své učební a maturitní obory. 
Zástupci škol jsou na stáncích při-
praveni odpovědět na všechny otáz-
ky žáků i jejich rodičů, představit jim 
školní zázemí, možnosti ubytová-
ní, podmínky přijetí na školu, náplň 
předmětů a nevynechají ani uplatně-
ní absolventů a výhody praxe.

„Do přehlídek se zapojí samozřejmě 
i krajské střední školy, aby představi-
ly atraktivními obory, které mají co 
nabídnout. Cílem je zaujmout budou-
cí studenty a vysvětlit jim, že šikovní 
řemeslníci se často uživí lépe než neši-
kovní manažeři,“ uvedla krajská radní 
pro oblast školství, mládeže a spor-
tu Jana Fialová, která připomně-
la, že letošní rok je rokem řemesel 
a Kraj Vysočina podporuje zájem o 
řemeslné obory, z nichž mohou vze-
jít manuálně zruční a tolik potřební 
profesionálové.

První přehlídka se uskutečnila na 
Střední průmyslové škole v Třebí-
či, následovat bude Havlíčkův Brod, 
Pelhřimov, Žďár nad Sázavou a nako-
nec 11. listopadu od 8 do 18 hodin 
se bude konat přehlídka v Jihlavě.
 -lm-

Projekt Cesta pro mladé
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Mechanik opravář 
motorových vozidel 
(Automechanik) 
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 10. 12. 2016, 21. 1. 2017 ( vždy 9 – 15 hod.) a 2. 2. 2017 (14 – 18 hod.)

2017/18

V rámci DOD dne 21. 1. 2017 nabízíme zájemcům o studium a jejich rodičům možnost prohlídky Školicího stře-
diska fi  Bosch Diesel Jihlava, kde probíhá prak  cká i teore  cká výuka žáků SŠPTA. Odjezd autobusu z praco-
viště Polenská v 9 hod., z pracoviště Legionářů ve 13 hod. V případě zájmu se přihlaste na bezplatné tel. lince 
800203205, a to nejpozději do 13. 1. 2017.

Osobní zájem nesmí brzdit zájem veřejný
(Dokončení ze strany 4)
Jihlava by měla mít stadion pro nej-

vyšší soutěž. Jsme krajským městem 
s bohatou hokejovou tradicí. Ale nejsme 
tak bohatí, abychom mohli zbytečně 
plýtvat penězi.

Proto by hlavní slovo měli dostat 
odborníci. Projekty ukázaly, že každé 
řešení má své klady i zápory. Je na zastu-
pitelích, aby se rozhodli. Trvá to ale na 
můj vkus příliš dlouho.  Osobně si mys-
lím, že nová hala na zelené louce je pro 
Jihlavu neúnosnou fi nanční zátěží (i 
s ohledem na nutnou sanaci stávající-
ho stadionu) a pokusy ji opět vrátit do 
hry, stejně jako úvahy o „malé“ opravě 
vedou jen k oddalování nutné přestav-
by. HZS by se měl smysluplně zrekon-
struovat s tím, že dopady vůči svému 
okolí budou minimalizovány.

Druhým vlekoucím se problémem 
je oddalování schválení Územního 
plánu města. Co chcete k tomu říct?

Ukazuje se, že koalice nekoalice, 
osobní zájmy jsou pro některé zastupi-
tele důležitější než obecná prospěšnost. 
Územní plán nesmí být oddalován pro 
nějaké lokální války, jak se tomu dosud 
děje. Město nesedí s rukama založený-
ma a nepřihlíží, ale opravdu mi vadí, 
když se něco předjedná, dohodne a pak 
při hlasování to neplatí. 

Může se město tomu nějak bránit a 
brání se?

Do hlav lidí nevidíte. Pokud lze pro-
blémovou lokalitu vyčlenit z územního 
plánu s odkazem na budoucí územní 
rozhodnutí, řešení to je. Ale musí být 
schváleno zastupiteli. Pokud tomu tak 

není, stojíme znovu na startu.

Nejste v tomto směru příliš liberál-
ní?

Vzpomeňte si, jak zněl titulek naše-
ho prvního rozhovoru – nejsem Děd 
Vševěd. A proto si myslím, že by měli 
dostat prostor všechny strany. V přípa-
dě Územního plánu (ÚP) to platí dvoj-
násobně, protože jeho přijetím zavazu-
jeme i další zastupitelstva k jeho plnění. 
Ale všeho s mírou. Očekávám, že bude 
ÚP brzy schválen.

Vyjádřil jste víru v udržitelnost koa-
lice po celé volební období. Potvrdil 
byste ta slova i po polovině volební-
ho období?

Koalice byla křehká od samého počát-
ku, ale názor jsem nezměnil. Ale situace 
nás nutí k tomu, že jednáme s jednotliv-
ci, namísto očekávané spolupráce stran. 
A to je náročnější na čas. Na druhé 
straně to umožňuje poznat lidi do větší 
hloubky. A věřím, že tento přístup takto 
vnímá i opozice, protože je zastoupena 
v přípravných komisích města. 

Nemyslím, že by bylo účelnější pro-
tlačovat řešení silou. Možná by se pře-
dešlo zpožděním, ale na úkor kvality a 
komplexního pohledu. Na druhé straně 
vnímám asi jako každý, že některé názo-
ry zastupitelů nesou pečeť lobbistických 
nebo osobních zájmů.

Jak ovlivňuje vaše rozhodování jih-
lavská veřejnost? Mám teď na mysli 
Fóra Zdravého města, kde občané 
formulují problémy života ve městě?

Věnuji tomu pozornost. Na něco lze 
reagovat hned, jiné problémy vyžadují 

dlouhodobá opatření. Již jsme hovoři-
li například o záchytných parkovištích, 
otázka hospice byla v poslední době 
hodně frekventovaná. 

Některá přání jsou v demokracii, kde 
žijeme, nesplnitelná. To platí o přání 
zbourat Prior. Podobně vyznívá pro-
blém Nevychovaní rodiče rovná se 
nevychované děti – to není úkol pro 
samosprávu.

Nakolik je jihlavská veřejnost zapo-
jená do podobných kulatých stolů?

Pokud se jedná o lokální problém, bý-
vá účast hojná. Přirozeně, lidí se řeše-
ní bezprostředně dotýká. Pokud jde o 
obecnější fóra, zúčastňují se v podstatě 
titíž zájemci a účast je slabší.

Poslední otázka – co vám ukázalo 
jihlavské referendum?

K místnímu referendu obecně: 
nemělo by nahrazovat bezradnost 
politiků, ale ani sloužit k prosazová-
ní názorů jedné skupiny (notabene 
v politice neúspěšné). Rovněž je vel-
mi sporné, jestliže má referendum 
nahradit odborné posouzení problé-
mu emotivním rozhodnutím.

 Co se týká referenda v Jihlavě - 
potvrdilo se, že otázky nebyly obča-
nům příliš srozumitelné.

Chápu, že asi žádný občan nechce, 
aby do Jihlavy přijížděly zapáchající 
nákladní vozy s odpadem ze široké-
ho okolí.  Také nechci, aby na Jihlavu 
padal černý popílek ze spalovny. 

Jenže tohle není reálný pohled na 
moderní spalovnu, kterou mají napří-
klad uprostřed Vídně nebo Bernu ve 
Švýcarsku, kde jsou s tímto způsobem 

likvidace odpadu nejdále. 
Chtěl bych to dokumentovat na 

sobě samém.  Mám–li v ruce výrobek 
složený z více materiálů, plato od léků 
a podobné směsné materiály, které za 
normálních podmínek nelze materi-
álově nijak využít, rozmýšlím se, kam 
s ním. 

Současná teorie praví, že patří do 
směsného odpadu. Já ale vím, že se 
v zemi nerozloží, tudíž je potenciálně 
nebezpečný. 

Takže to raději dám nesmyslně 
do plastů, protože vím, že se jejich 
nepoužitelná část (tzv. výmět), stejně 
spaluje v cementárnách. Zařízení na 
energetické využití odpadů má obvyk-
le části zachycující využitelné materiá-
ly před spalováním i při čištění spalin.

Mám vystudovanou vysokou ško-
lu chemickou a tak si dovedu dob-
ře představit problémy jednotlivých 
způsobů zpracování odpadu, třídění, 
skladování atd. 

Znám, co lze přeměnit na elektřinu 
a co na teplo, a vím, co zůstává. Spa-
lovnu chápu jako lepší způsob třídění 
odpadu, skládky budou vždy problém. 

Z pohledu odborného – tedy zpra-
cování odpadů,  i občanského – tedy 
řešení palčivé otázky tak referendum 
v Jihlavě selhalo a já trvám na tom, že 
fi nanční prostředky, které si vyžádalo, 
byly vynaloženy zcela zbytečně.

Referendum však přesto vnímám 
jako důležitou součást demokra-
cie. Mají-li však mít o něj lidé zájem, 
musí jim být předkládány srozumitel-
né otázky, na jejichž řešení se chtějí 
podílet. 
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PROJEKCE
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STAVÍME RODINNÉ DOMY, HRUBÉ STAVBY, NÁSTAVBY, PŘÍSTAVBY, OPRAVUJEME 
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VELKÝ VÝBĚR - PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ

Babí léto ještě pokračuje, ale zkušení 
majitelé zahrad vědí, že je nejvyšší čas 
na podzimní práce.

Příroda se na podzim připravuje k 
zimnímu spánku, život v ní se zklid-
ňuje a zpomaluje, ovšem na zahrádce 
je práce víc než v kterémkoliv jiném 
ročním období. 

Kromě úklidu spadaného listí je také 
nutné dopřát potřebnou péči i zahrad-
nímu nářadí. Je třeba jej očistit od 
hlíny a listí. Pomocníkem vám bude 
třeba vysokotlaký čistič, který vám 
usnadní práci. Měli byste zkontrolovat 
a popřípadě vyměnit poničené nebo 
povolené násady, promazat motoro-
vé stroje a dobře je na zimu uložit, aby 
nebyly ve vlhkém prostředí. 

Úklid si zaslouží i skleník. Odstraňte 

všechny rostliny, překopejte zeminu a 
naposledy jej vyplevelte. Vnitřní rámy 
očistěte tvrdým kartáčem a zbavte 
je všech usazených nečistot, které by 
mohly být ideálním místem pro škůd-
ce a choroby. Vymeťte všechen nepo-
řádek i z podlah a nakonec celý skle-
ník vydesinfi kujte. 

Ukliďte nádoby z terakoty do sklepa 
nebo kůlny, aby v mraze nepopraskaly. 

Z trávníku vyhrabejte spadané listí, 
naposledy jej posekejte, provzdušně-
te a pohnojte podzimním hnojivem 
a protiplísňovým přípravkem. Holá 
místa dosejte a zalijte. Z ostatních 
rostlin a stromů odstraňte uschlé listy 
a odumřelé části.   

Nezapomínejte ani v podzimních 
měsících na zálivku. 

Aby vám přes zimu nezamrzla v 
hadicích a kohoutech, je nutné ji 
včas vypustit. Hadice smotejte a 
uložte na zimu do sklepa. Nezapo-
meňte ani na závlahové systémy, 
měli byste je profouknout. 

Vypusťte vodu z bazénů a důklad-
ně je vyčistěte. Myslete i na zahrad-
ní jezírka, která se v době, kdy padá 
listí, zanášejí a mohou být infi ková-
na škodlivými látkami. Vhodné je 
přes ně na zimu přehodit jemné ple-
tivo, které na krajích zatížíte kame-
ny. Zabrání padání nečistot do jezír-
ka. Lekníny je dobré přenést, pokud 
máte mělké jezírko na chladné a 
tmavé místo. Ideálně tam, kde se tep-
lota drží kolem nuly. 

U hlubších nádrží není potřeba 
žádný přesun, ale chcete-li mít přeci 
jen jistotu, že lekníny vydrží zimní 
mrazy, pak po vytvoření slabé vrstvy 
ledu na jezírku, zaházejte lekníny sil-
nou vrstvou listí. 

Na podzim byste měli všechny 
záhony dobře zrýt a vyplevelit. Ušet-
říte si tím spousty práce v dalším 
roce. Zeminu poté dobře prohnojte 
kompostem nebo chlévskou mrvou, 
použít můžete i zelené hnojení. 

 Podzim je vhodný na sázení strom-
kových i keříkových rybízů a angreš-
tů, maliníků a ovocných stromů. 
Vysazují se i kontejnerové stromky 
nebo živé ploty. Volte raději vyšlech-
těné odrůdy, kterou jsou již rezis-
tentní vůči škůdcům a plísním.   -lm-

Na Vysočině nastal čas pro přípravu zahrad



 STRANA 20 Stavíme, bydlíme... NJR - LISTOPAD 2016



 STRANA 21 Stavíme, bydlíme... NJR - LISTOPAD 2016

První otázka, kterou byste si měli 
položit, zní: pro kolik strávníků ledni-
ci pořizuji?  Obecně platí, že na jedno-
ho obyvatele   domácnosti je potřeba 
50-70 litrů objemu lednice a zhruba 
20 litrů mrazáku.

 Jednodveřové lednice většinou 
nabídnou malý mrazící prostor (vět-
šinou kolem 20 litrů), který je jejich 
součástí. Objem osciluje zhruba 
mezi 120 a 300 litry, najdou se ale i 
objemnější.

 Oddělený, zvlášť otevíratelný mra-
zící a chladící prostor mají lednice 
kombinované. Bývají větší, a pokud 
zvolíte dvoukompresorové provede-

ní, můžete regulovat výkon lednice a 
mrazáku nezávisle na sobě.

Pokud je ale ve vaší domácnosti více 
strávníků, logicky budete potřebovat 
větší objem. Americká lednice je ide-
álním řešením pro početnější rodiny 
s dětmi, jejichž kuchyň nabízí dosta-
tek prostoru. Americké chladničky 
jsou většinou dvoudvéřové, zahrnují 
mrazák a navíc nabízí zajímavé funk-
ce, jako je například ledovač. Větši-
nou jsou volně stojící, jejich výhodou 
je stylový design, již zmíněný větší 
objem a nadstandardní funkce, nevý-
hodou pak vyšší spotřeba a cena, která 
se může vyšplhat až ke 40 tisícům. -lm-

Kupujeme novou lednici. 
Jakou nejlépe zvolit?
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Statutární město Jihlava, Služby města Jihlavy s.r.o. 
a Hitrádio Vysočina 

 27. listopadu 2016         
MASARYKOVO NÁM STí v JIHLAV
(1. adventní ned le)

 VELKÝ 
ADVENTní 
JARMaRK 
od 10 do 18 hodin
Zboží a výrobky k vidění i ke koupi: tepané šperky, 

svíčky, keramika, výrobky z kůže, oděvy, čokoládové nářadí, 

různé druhy sýrů, uzeniny, pochutiny, kávové speciality, 

trdelník, občerstvení, … až po jmelí

Ukázka kovářské práce, možnost vyzkoušení.

Atrakce pro děti – dřevěný kolotoč na ruční pohon

   promenádní koncert dechové 
  hudby VYSOČINKA z Humpolce 

 ROZSvíCENí 
velkého 
váno ního 
stromu 
a váno ní výzdoby m sta
 

16.00 animační program pro děti s Milanem Řezníčkem

16.15 Markéta PROCHÁZKOVÁ – muzikálová zpěvačka, účinkující 

 v pořadu „Tvoje tvář má známý hlas“, rodačka z Jihlavy

16.45 slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby města, zdravice

17.00  Janek LEDECKÝ s kapelou 

  – vánoční koncert 

 Pro zahřátí svařák, medovina, punč. 

 Otevřené ohně. 

 Andělé v nadživotní velikosti.

  www.jihlava.cz  

10.00
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www.ceskaposta.cz

Dopoledne firmám, 
odpoledne domů, večer na přání.

V Jihlavě teď doručujeme balíky ve třech časových zónách. 
Čas i místo avizovaného doručení si navíc můžete sami snadno 
změnit na webu pošty v aplikaci Změna doručení Online.



pro nás začíná série utkání, která 
rozhodnou prakticky o všem. Čeka-
jí nás duely, v nichž musíme napl-
no bodovat, a to hlavně doma. Nyní 
se ukáže, jak je toto mužstvo silné,“ 
pravil vysočinský kouč Michal Bí-
lek, jemuž udělala alespoň malou 
radost vyprazdňující se marodka.

Trenérovi nadřízení prozatím zů-
stávají v klidu. „Hráčům pořád vě-
říme. Ve hře je ještě dostatek bodů, a 
tak mají prostor k tomu, aby uděla-
li vše pro co nejrychlejší vybřednutí 

z nepříznivých tabulkových pozic,“ 
podotkl Tulis. 

STRANA 24 Sport NJR – LISTOPAD 2016

JIHLAVSKÉ TANEČNICE. Týmu jihlavských tanečnic se v září podařilo na 
Mistrovství světa v akrobatickém rokenrolu ve švýcarském Winterthuru zís-
kat bronzové medaile v kategorii dívčích formací. Alžběta Prchalová, Natálie 
Schreková, Barbora Schreková a Hana Dočekalová (zleva) se nominovaly do 
českého reprezentačního týmu KOLB DANCE při VSK FTVS UK Praha.

 Foto: archiv MMJ 

Tanečnice vybojovaly bronz 
na mistrovství světa

JIHLAVA (cio) – Rovněž po mě-
síci říjnu zůstává tabulková pozice 
prvoligového A-týmu FC Vysočina 
neměnná. Fotbalisté Jihlavy jsou 
po jedenácti odehraných kolech 
bez jediného vítězství předposled-
ní. Od klesnutí na úplné dno je 
uchránilo pět nasbíraných remíz, 
všechny po výsledku 1:1.

Na výkonech a výsledcích zatím 
nic nezměnily ani pokuty, kterými 
hráče i realizačním tým „odměni-
lo“ vedení klubu na konci září po 
domácí blamáži s pražskými Bo-
hemians (0:2), při níž se z tribun 
ozýval hlasitý pískot.

„Přistoupili k citelným finančním 
postihům. Zůstanou v platnosti do 
doby, než se tým dostane na nesestu-
povou příčku,“ prozradil ředitel FC 
Vysočina Zdeněk Tulis. Výši část-
ky neuvedl.

Po zavedení peněžních sankcí 
nastoupili jihlavští fotbalisté ke 
dvěma ligovým zápasům. Z Letné, 
sídla pražské Sparty, odjížděli s jas-
nou porážkou 0:3. Následně v do-
mácím prostředí proti Dukle Praha 
neudrželi, hlavně kvůli bojácnému 
druhému poločasu, nadějné vede-
ní 1:0 a brali pouze bod.

„Po Spartě jsem v kabině říkal, že 

Pokuty po blamáži zatím nezabraly

1. Ml. Boleslav 11 8 2 1 23:10 26
2. Plzeň 11 8 2 1 20:8 26
3. Slavia 11 7 3 1 21:9 24
4. Zlín  11 6 4 1 20:10 22
5. Sparta 11 5 4 2 19:11 19
6. Teplice 11 4 3 4 14:11 15
7. Bohemians 11 4 2 5 12:16 14
8. Dukla 11 3 4 4 16:13 13
9. Jablonec 11 3 4 4 19:21 13
10. Karviná 10 4 1 5 14:18 13
11. Liberec 10 3 3 4  8:9 12
12. Brno 11 2 6 3 14:20 12
13. Slovácko 11 2 4 5 12:17 10
14. Hr. Králové 11 3 1 7 9:19 10
15. Jihlava 11 0 5 6 6:18 5
16. Příbram 11 1 0 10 5:22 3 

ZÁLOŽNÍK Lukáš Zoubele (v modrém) se zatím jako poslední z jihlavských 
hráčů zapsal do prvoligové střelecké listiny.  Foto: Michal Boček

Říjnové výsledky
Sparta Praha – Jihlava 3:0 (bran-

ky: 30. a 55. Lafata, 51. Karavaev), 
Jihlava – Dukla Praha 1:1 (38. 
Zoubele – 71. Olayinka).

Zbývající domácí podzimní zá-
pasy: Jihlava – Mladá Boleslav (4. 
11., 18 hod.), Jihlava – Zlín (18. 
11., 18 hod.), Liberec (3. 12., čas 
bude upřesněn)
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Dům Gustava Mahlera
Znojemská 4, Jihlava
otevřeno út–so 10–12, 13–18
www.mahler.cz  |  facebook.com/mahler.jihlava

30.11.

30.12.
Putovní výstava ze Čtvrté  
archivní knihvazačské  
soutěžní přehlídky,  
konané v roce 2015

Vernisáž se koná
29. 11. 2016 v 17 hodin

 Sametový listopad v Jihlave 
  Den boje za svobodu a demokracii  
  Mezinárodní den studentstva  

 17. 11. 2016 
 od 14:30 / Areál ceského mlýna, lávka pres reku Jihlavu u OD Kau  and   
 14.30–16.00  SETKÁNÍ U KLÍČŮ / 14.30  Start osvětové stezky „běh“ 17. listopadu / 15.00  Slavnostní akt a hraní pro malé a velké

 od 17:00 / Masarykovo námestí u horní kašny 
připomenutí výročí sametové revoluce / vystoupení skupiny Novus Origo – ohňová show / vystoupení Petra Dragona Kozáka 
– ohňová show / lampionový průvod Rádia Jihlava po trase: Masarykovo náměstí – Farní ulice – hradební parkán – Minoritské náměstí – 
Masarykovo náměstí / trasa dlouhá 1,7 km, vhodná i pro kočárky / vstup zdarma, lampiony vlastní s sebou

 od 18:00 / DKO Jihlava  
ORCHESTRÁLNÍ KONCERT ZUŠ  /  program: W. Lutosławski, F. Chopin, J. Horner/arr. J. G. Mortimer, F. Maňas, E. Gold, P. Staněk, M. Magne, 
E. Zámečník  /  účinkují: Symfonický orchestr ZUŠ Jihlava, 
TUTTI – dechový orchestr ZUŠ
vstup: 50 Kč, děti a studenti zdarma / předprodej v DKO

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

od března 2016 
ZE SBÍREK… stálá expozice 

OGV
Kurátorka: Jana Bojanovská
Instalace stálé expozice OGV s pří-

značným názvem Ze sbírek…, před-
stavuje výběr toho nejlepšího z boha-
tého sbírkového fondu galerie. Na 
současné výstavě je tedy k vidění pře-
hlídka obrazů i plastik českého umění 
19. a 20. století.

OGV II, Masarykovo náměstí 24

do  4. 11.  
VŠECHNO JE JINAK
Výstava uměleckého sdružení 

Ji.Na.K.          
Zacheus, klub pro volný čas, Komen-

ského 20 

do  7. 11.  
MILUJEME JIHLAVU
Výstava fotografi í města Jihlavy, 

www.milujemejihlavu.cz Masarykovo 
náměstí

do 13. 11. 
JAN VIČAR - AFRICKÉ INSPI-

RA CE
Výstava představuje tvorbu Jana 

Vičara spjatou s umělcovými pobyty 
v Africe. 

OGV II, Masarykovo náměstí 24

do 13. 11.  
Z PODHOUBÍ
Již potřetí své práce představí Lenka 

Klofáčová Pavézková, tentokrát hle-
dala inspiraci v podhoubí, z kterého 
může vyrůst ledacos...

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
náměstí 55

do 13. 11.  
NEKLIDNÝ KLID PŘED BOUŘÍ 

/ Období před rokem 1914
Předsálí cizojazyčné knihovny, po – 

so 5.30 – 20.00 hodin.
Vysoká škola polytechnická Jihlava, 

Tolstého 16 

do 13. 11.  
VELKÁ VÁLKA  1914-1918 

OBJEKTIVEM VOJÁKA 
Výstava jedinečného souboru foto-

grafi í a osobních věcí z doby I. světové 
války a pobytu v legiích z pozůstalosti 
Antonína Kurky, příslušníka jihlavské-
ho 81. pěšího pluku.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

do 19. 11.  
OPUŠTĚNÉ SVĚTY
Urban exploration a podzemní foto-

grafi e Jakuba Hodra.
Výstava fotografi í významného sou-

časného fenoménu – Urban Explora-
tion. Takzvaný „Urbex“ spočívá v nav-
štěvování opuštěných a zapovězených 

míst. Fotografi e pořídil jeden z našich 
nejsledovanějších „urbexerů“ Jakub 
Hodr. Výstava umožní nahlédnout do 
zapomenutých objektů i podzemních 
prostor, které jsou lidské návštěvě jen 
obtížně přístupné.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 27. 11. 
DRA HÉ KA MENY ČESKOMO-

RA VSKÉ VRCHOVINY
Českomoravská vrchoviny je zdro-

jem mnoha druhů drahých kamenů, 
výstava ukáže geologické pozadí jejich 
vzniku a výskytu a bude prezentovat 
minerály – drahé kameny i výrobky z 
nich.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

do 30. 11.  
EVA ČINČEROVÁ  - grafi ka – 

výběr z díla
Výstavu je možno shlédnout v pon-

dělí a úterý od 15.00 do 17.30 hodin, 
jinak kdykoliv po telefonické domluvě.

M&K galerie, Hany Kvapilové 24

do 4. 12.  
TROPY V JIHLAVĚ
Výstava představí soubor výtvarných 

prací tří autorů z Vysočiny, kteří pod-
lehli kouzlu, tvarům a vůním tropů: 
Pavel Bezděčka (obrazy), Alice Wa-
isserová (obrazy), Lubomír Kerndl 
(objekty).

 Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

do 20. 12.  
MÍLA DOLEŽELOVÁ A JIŘÍ 

MAREŠ POHLEDEM MLADÝCH 
OČÍ

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

listopad 
DNK – foyer a Violka: Putovní 

výstava CIRKUS PACIENTO – foto-
grafi e

Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54

1. 11. – 13. 11.  
ČEŠTÍ VĚDCI A JEJICH VYNÁ-

LEZY
Krajský  úřad Kraje Vysočina, Žižko-

va 57

1. 11. – 31. 1. 
„KDYŽ SE CHCE…“
Ivana Gálová – kresby.
Bez obav, Výtvarná dílna a prodejní 

galerie Denního a týdenního stacioná-
ře Jihlava, Husova 16

1. 11. – 30. 11.  
FOTOGRA FIE Z TANEČNÍHO 

VYSTOUPENÍ AMEN KHELAS
Magistrát města Jihlavy, Masarykovo 

nám. 1 

1. 11. – 31. 11.  
Ing. Karel Ženíšek: HROZNÝŠI – 

VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ

Infocentrum (místnost za poklad-
nou).

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

2. 11. – 28. 11. 
LITERÁRNÍ INSPIRA CE
Výstava koláží Magdalény Kupkové. 
Prázdninová knihovna
 jihlava

8. 11. – 5. 2. 
KDO SI HRA JE, OVLÁDÁ
Výstava vytvořená Slováckým muze-

em v Uherském Hradišti ve spolupráci 
s fi rmou Astra, spol. s r. o. představuje 
v současnosti nejdokonalejší mode-
ly na dálkové ovládání, vernisáž 7. 11. 
v 16.00.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

10. 11. – 22. 1. 2017
X: ČESTMÍR KA FKA 
Výstava děl jednoho z nejvýrazněj-

ších umělců poválečné generace, rodá-
ka z Jihlavy, který ve svém díle propojil 
vliv konstruktivismu a surrealismu.

OGV I, Komenského 10

10. 11. – 22. 1. 2017
IGLOO 3: Tabula rasa
Zvuková instalace využívající akus-

tické vlastnosti porcelánových rezo-
nantních destiček.

OGV I, zvuková galerie IGLOO, 
Komenského 10

15. 11. – 8. 1. 
ZUZANA KIEFEROVÁ: OBYVA-

TELÉ POSVÁTNÝCH HOR
Obrazy inspirované cestami po 

posvátných pohořích Číny.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

náměstí 55

15. 11. – 22. 1. 2017
MEDIUM LOCI
Putovní projekt studentů ateliéru 

Fotografi e Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem.

OGV I, Galerie Alternativa, Komen-
ského 10

24. 11. – 29. 1. 2017
VÁCLAV RA BAS A MÝTUS 

HNĚDÉ
Rabasova tvorba z hlediska malíř-

ských kvalit: způsobu reprezentace 
hmoty, tahu štětcem, hnětení barev, 
modelování reliéfu. 

OGV II, Masarykovo náměstí 24

30. 11. – 8. 1.       
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
Výstava pověstí doplněná o řadu 

pohanských i křesťanských pověr a 
zvyků – připravilo soukromé kulturní 
zařízení Čechova stodola z Bukové u 
Příbrami, vernisáž 29. 11. v 16.00.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

30. 11. – 30. 12. 
KRÁSA KNIŽNÍCH VAZEB
Putovní výstava nejlepších prací ze 

čtvrté archivní knihvazačské soutěžní 
přehlídky 2015. Autoři z osmi evrop-
ských zemí představují knižní vazbu 
jako samostatnou historickou epizodu 
v technologii tisku. Výstava se koná ve 
spolupráci se Státním okresním archi-
vem Jihlava.  

Vernisáž: 29. 11. v 17.00 hodin.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

Městská knihovna
Jihlava, Hluboká 1 

3. 11. v 17.00 
PUTOVÁNÍ PO SÚDÁNU
Přednáška cestovatelů Andrey Kauc-

ké a Reného Bauera.

7. 11. v 18.00 
10 MILIARD – CO MÁTE NA 

TALÍŘI?
Promítání fi lmu v rámci projektu 

„Promítej i ty!“
Pořádá Městská knihovna Jihlava ve 

spolupráci s Europe Direct Jihlava.

10. 11. v 18.30 
KOUZLO KOMUNIKA CE
Večerní rozjímání v knihovně s Ivou 

Georgievovou.
Součástí bude ochutnávka jídel; 

vstup 180,-

24. 11. v 17.00 
LABYRINT ZÁHAD
Největší tajemství Čech, Moravy a 

Slezska.
Beseda s autorem řady knih o 

tajemnu Arnoštem Vašíčkem.

30. 11. v 10.00 
VÁNOČNÍ INSPIRA CE V 

KNIHOVNĚ
Prodejní výstavy a ukázky vánoční 

tvorby.
Ajurvéda, perníčky, módní doplňky, 

vánoční ozdoby a dekorace.

30. 11.v 17.00 
SPRÁVNÁ DENNÍ RUTINA
na odplavení škodlivin v těle
Přednáška z cyklu Praktická Ayurve-

da s Ivou Georgievovou; vstup 70,-

Divadla

Horácké divadlo
 Jihlava, Komenského 22

VELKÁ SCÉNA

1. 11. v 17.00 
Brdečka – Lipský – Balaš – Brou-

sek 
Adéla ještě nevečeřela
Muzikál
Stejně jako ve slavném fi lmu se i na 

jevišti setkáme s detektivem Nickem 
Carterem, Komisařem Ledvinou, 
Rupertem von Kratzmar a Květuš-
kou. Nicméně v našem muzikálu bude 
možná všechno trochu jinak. 

M/2

2. 11. v  10.00 
V. Zajíc: Kocour v botách
Rodinná pohádka
Komediantská pohádka pro celou 

rodinu. O tom, jak nemá cenu fňukat 
– protože z každé šlamastyky je vždyc-
ky nějaká cesta ven. 

Odpolední představení začínáme 
hrát před divadlem, dopolední ve 
foyer. 

Mimo předplatné 

3. 11. v  19.00 
W. Allen: Sex noci svatojánské
Komedie.
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Svět reálných lidských vztahů viděný 
typickým pohledem Woody Allena. 
Hra, která s nadhledem vypráví o lás-
ce, sexu, vášni a nevěře… S úsměvem 
a nadsázkou nahlíží Woody Allen v té-
to komedii naše citová dobrodružství. 
L/1

4. 11. v 19.00 
W. Allen: Sex noci svatojánské 

   C/1

5. 11. v 19.00 
Brdečka – Lipský – Balaš – Brou-

sek: Adéla ještě nevečeřela 
E/2

6. 11. v 15.00 
Vladislav Kracík: O Pračlovíčkovi 
Pohádka s řadou ocenění z českých 

festivalů má za sebou i turné po Evro-
pě. Trochu poučné, ale hlavně pořád-
ně veselé vyprávění o tom, jak pra-
človíček postavil první domeček, jak 
musel objevit, k čemu je dobrý oheň, 
jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjis-
til, že ve dvou jde všechno líp. 

Divadlo Tramtárie 
mimo předplatné 

7. 11. v 17.00 
W. Shakespeare: Romeo a Julie
Nejkrásnější milostný příběh
Náhlá a prudká láska dvou mladých 

lidí ze znepřátelených rodů, kterou je 
potřeba prožít intenzivně a naplno – 
co kdyby zítra bylo najednou všechno 
jinak. 

Mimo předplatné 

8. 11. v 17.00 
Brdečka – Lipský – Balaš – Brou-

sek: Adéla ještě nevečeřela 
Š/2

10. 11. v 19.00 
Brdečka – Lipský – Balaš – Brou-

sek: Adéla ještě nevečeřela 
T/2

12. 11. v 16.00 
Pohádkové čtení na schodech 

mimo předplatné 
12. 11.  19.00 
W. Allen: Sex noci svatojánské 

mimo předplatné 

15. 11. v 19.00 
W. Allen: Sex noci svatojánské 

   J/2

16. 11. v 19.00 
G. Chevallier: Zvonokosy
Hudební komedie
Poklidné plynutí všedních dní ve 

francouzském městečku Zvonokosy 
najednou naruší rozhodnutí staros-
ty Pěšinky postavit u kostela veřejný 
záchodek… Rázem se z poklidného 
maloměsta stává politické kolbiště. 
Mimo předplatné 

18. 11. v 19.00 
Brdečka – Lipský – Balaš – Brou-

sek: Adéla ještě nevečeřela 
K/2

19. 11. ve 20.00 
Noc divadel – Degustace divadla
Program s tak trochu jinou prohlíd-

kou divadla. 
Mimo předplatné 

21. 11. v 10.00 
V. Zajíc: Kocour v botách 
mimo předplatné 

22. 11. v 19.00 
W. Allen: Sex noci svatojánské 

mimo předplatné 

23. 11. v 19.00 
C. Goldoni: Impresário ze 

Smyrny
Mnoho povolaných, málo vyvole-

ných a loď pluje ...
Komedie o divadle a hercích.
Komedie, ve které se kde kdo, a nejen 

na jevišti, dere o roli... 
Hrají: Vetchý, Nárožný, Černá, Dula-

va, Zindulka, Boudová, Jelínková...
Činoherní klub       

 X/2

24. 11. v 19.00 
Brdečka – Lipský – Balaš – Brou-

sek: Adéla ještě nevečeřela 
U/2

25. 11. v 19.00 
E. Schmitt: Hotel mezi dvěma 

světy
Komedie
Ve hře jednoho z nejúspěšnějších 

současných dramatiků se ocitneme 
v tajemném hotelu – mezi světem ži-
vých a mrtvých. Vtipná a brilantně 
napsaná hra, která nás nutí k zamyšle-
ní, jaké životy vlastně prožíváme, jaké 
máme vztahy ke svým blízkým i sami 
k sobě.

DERNIÉRA 
mimo předplatné 

29. 11. v 17.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky
Crazy komedie
Interaktivní detektivní crazy kome-

die. V kadeřnickém salónu Splašené 
nůžky pracuje svérázný a zábavný per-
sonál. Když se najednou v poschodí 
nad kadeřnictvím stane vražda, jediný-
mi opravdu nestrannými pozorovate-
li a svědky jsou diváci v hledišti. A jen 
na nich záleží, zda se podaří usvědčit 
vraha.

Mimo předplatné 

MALÁ SCÉNA

9. 11. v 19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Nevhodné do 15 let.
Tragikomedie o ženách, kterým 

nezbývá než dřít do roztrhání těla. 
Mimo předplatné 

14. 11.  v 9.00 a 10.30 
J. Marek: Autopohádky 
Naše divadelní verze pohádek pro 

předškoláky i školáky hraje „naživo“ 
písničky od Chinaski a vypráví   příbě-
hy  o  tom,   Jak  si  pan  Chrysler  kou-
pil  šoféra, O Plivníkovi, O princezně, 
která se nesmála nebo pohádku Účet-
ní a víla.            

Mimo předplatné 

26. 11. v 15.00 
K. Dušková, B. Jandová: Cesta k 

Betlému 
mimo předplatné
 PREMIÉRA 

DIVADELNÍ KLUB HDJ

7. 11.   
Humpolecký dixieland  

Dětské karnevalové
 divadlo JEŽEK
Jarní 22 (areál MŠ) -  Horní Kosov

5. 11. v 10.00 
JEŽKOVY POHÁDKY 
Písničky z pohádek a taky pohádka.

12. 11. v 10.00 
COPAK JE TO ZA ZVÍŘÁTKO? 
Aneb Máme rádi zvířata. 

19. 11. v 10.00 
Hrajeme si s JEŽKEM 
Písničkově soutěžní představení.

26. 11. v 10.00 
ZA PIRÁTY S BUNKRNIKU 
Moře dobré zábavy s mořskými vlky       

  

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice, 

Brněnská 54 

8. 11. v 18.30 
OSKA R A RŮŽOVÁ PANÍ 
Divadelní představení pořádá BÁR-

KA  – domácí hospicová péče při Cha-
ritě Jihlava. 

9. 11. v 19.30 
ASONANCE
Skotské a irské lidové balady a písně. 

Pořádá Asonance. 

16. 11. v 19.30 
JAMIE MARSHALL a AMPLI-

FIED ACOUSTIC BAND
Koncert pořádá hudební skupina.

19. 11. v 9.00 
JIHLAVSKÝ SLAVÍK 
Soutěžní písničkový pořad pořádá 

DDM Jihlava.   

21. 11. – 22. 11. v 19.00 
AMERICKÝ SEVEROZÁPAD – 

cestovatelská diashow M.Loewa
Státem Washington z velkoměsta 

Seatt le přes deštné pralesy k sopkám 
Kaskádového pohoří.

24. 11. v 17.00 
ČÍM JSEM CHTĚL BÝT... a  

HODNÝ KLUCI
Vystoupení DS pacientů PN STU-

DÁNKA  a klientů DTS Jihlava.

Dům kultury
Tolstého 2

3. 11. v 19.00 
Simon Williams: POLIB TETIČ-

KU, aneb NIKDO NENÍ BEZ CHY-
BY

Agentura Harlekýn. Hrají Jan Čen-
ský, Miloslava Pleštilová, Pavel Nový 
a další.

Vstupné 360 Kč.

6. 11. v 19.00 
SLAVNÉ (NEJEN) FILMOVÉ 

MELODIE
Pořadatel: Filharmonie G. Mahlera 

8. 11.  v 19.30 
KIESLOWSKI
Žánr: „Pro ty tišší z vás, kteří křičí ze 

spaní.“Vstupné: 160 Kč. 
Malá scéna.

9. 11. v 19.00 
Johann Strauss: NETOPÝR
Jedna z nejhranějších světových ope-

ret v nastudování Moravského divadla 
Olomouc. 

Vstupné: 280 Kč.

13. 11. v 19.00 
Robert Anderson: VÍŠ PŘE-

CE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE 
VODA

Tři příběhy (Poznání šokem, Stopy 
holubic, Já jsem Herbert), které nám 
autor líčí, jsou velice směšné, ale veli-
ce lidské. V jistých obměnách mohou 
potkat každého z nás. Hrají: Petr 
Nárožný, Václav Vydra, Naďa Konva-
linková, Libuše Švormová, Jiří Ptáčník, 
Eva Janoušková.

 Vstupné: 390, 350 Kč.

15. 11. v 18.30 
KOLLÁROVCI – Môj život je 

muzika
Kapela Kollárovci je ideálním sesku-

pením mladých, talentovaných hudeb-
níků. Svým hudebním uměním baví a 
rozveselují už několik let posluchače 
doma i za hranicemi Slovenska. 

Vstupné 320 Kč.

16. 11. v 19.00 
JAKUB SMOLÍK s kapelou
Tradiční koncert před závěrem roku. 
Vstupné 330 Kč.

24. 11. v 18.00 
P. I. Čajkovskij: LABUTÍ JEZE-

RO
Nejznámější baletní dílo. Pohádko-

vě romantický příběh o smrtelné lás-
ce prince Siegfreda a něžné princezny 
Odett y. 

Vstupné 450 – 690 Kč.

29. 11. v 19.00 
VÁNOČNÍ SALON FEŠÁKŮ
Hostem ROSŤA FIŠER, který je k 

nerozeznání od zesnulé legendy české 
country music Michala Tučného. 

Vstupné 309 Kč.

DIOD
Tyršova 12

2. 11. v 19.30 
CITOVÝ KOMEDIANT
Studio Hrdinů
Další z představení jednoho z klíčo-

vých divadelních souborů současnosti 
Studia hrdinů z pražského Veletržní-
ho paláce (uvedli jsme například Den 
opričnika), které je tentokrát v režii 
Jana Horáka a výtvarníka Michala 
Pěchoučka. Citový komediant nahlíží 
osudy jedné z nejkontroverznějších 
postav 20. století - novináře a bonvi-
vána Julia Fučíka. Jeho život skončil 
na nacistickém popravišti, jeho osud 
se pak stal jednou z klíčových složek 
komunistické ideologie. Jaký byl ve 
skutečnosti? A jak se s jeho odkazem 
můžeme vypořádat dnes? V hlavních 
rolích se představí Stanislav Majer 
(Rapl, Modré stíny) a Tereza Hof (Já 
Matt oni, Mamon).

Vstup 280/200 Kč

4. 11. v 19.30 
BRA ZÍLIE
Motani
Nejnovější pořad z produkce cesto-

vatelů, kteří k nám pravidelně přiváže-
jí zážitky ze svých cest. Velmi pestrá 
fotografi cko-fi lmová projekce Kateřiny 
a Miloše MOTANI napříč rozlehlou 
Brazílií. O nádherné divoké přírodě, 
zajímavých a vzácných zvířatech, krás-
ném a nebezpečném Riu, pestrobarev-
ném karnevalu, Amazonii, mořském 
pobřeží a hodně náročné cestě dopro-
vázené závažnými problémy.
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9. 11 v 17.00 
NA LIDOVÉ NOTĚ…
Dřeváček a Foerster
Koncert pěveckého souboru dopro-

vázeným folklórním souborem inspi-
rovaný lidovými písničkami.

Vstup 60/30 Kč.

11. 11. v 19.30 
FEJKA 
Cirkus Mlejn
Eliška Brtnická se vrací s novým 

představením, které v sobě spoju-
je akrobacii, rokenrol a překvapivě 
pokojové rostliny. Příběh dvou li-
dí, dvou snů a jednoho společného 
života aneb o tom, co se stane, když 
se budete chtít protáhnout kruhem 
a zašprajcnete se. Inscenace s využi-
tím vzdušné a párové akrobacie byla 
vytvořena ve spolupráci s fi nskou 
choreografk ou Ilonou Jäntt i a vznik-
la v rámci rezidencí v Helsinki City 
Winter Garden, v klubu Mlejn v Pra-
ze a v Divadle na cucky v Olomouci.

Vstup 160/50 Kč.

12. 11. v 10.00 
JIHLAVA MLUVÍ O VZDĚLÁVÁ-

NÍ IV.
Už čtvrté vydání konference, která 

se věnuje tématům výchovy a vzdělá-
vání. Dopoledne začneme přednáška-
mi o tom, proč je efektivnější vzdělá-
vat s respektujícím přístupem (R+R), 
o svobodných školách, o programu 
Začít spolu a Roli učitele v montesso-
ri škole. Po obědě proběhnou 3 prak-
tické workshopy: Hejného matemati-
ka na vlastní kůži, Emoční sebeobrana 
a Ochutnávka projektové výuky. Na 
večer chystáme besedu na velmi zají-
mavé a aktuální téma: 2. stupeň na 
montessori školách (zkušenosti ze ZŠ 
Na Beránku a ZŠ Jablonec). Besedy o 
2. stupni se budou účastnit nejen uči-
telé, ale i studenti 9. ročníku a dokon-
ce i ti, kteří už jsou nyní v 1. ročníku na 
SŠ. Můžeme se tedy poptat na to, jaký 
byl přechod, přijímačky atp. Vrcholem 
večera pak bude vystoupení Jaroslava 
Duška a jeho rozprava na téma výcho-
va a vzdělávání.

Vstup zdarma.

17. 11. v 16.00 
KLAUNIÁDA
Squadra Sua
Interaktivní groteska pro děti v podá-

ní tří klaunů.
Vstup 50 Kč.

18. 11. v 19.30 
BUTCH CASSIDY A SUNDAN-

CE KID
De Facto Mimo
Pyžamový western pro ženy s dvě-

ma legendárními urostlými pistolní-
ky, jejichž touhu po svobodě nezasta-
ví ani mříže a koňské dávky opiátů. 
Kam se hrabou Robert Redford a Paul 
Newman… Taky komedie.

Vstup 90/70 Kč

20. 11. v 16.00 
KA ŠPÁREK A DRA K
De Facto Mimo
Loutková i hraná pohádka o tom, jak 

si Kašpárek dělal z krále kašpárky, o 
tom, co všechno Franta zvojtil a taky 
o tom, že není všechno rytíř, co je ple-
chové. Obnovená, umytá a vylepšená 
verze starší pohádky, tentokrát ve třech 
a s písničkami! Nejen pro děti od 5 let. 
Hrají: Adéla Grossmannová, Martin 
Kacafírek a Martin Kolář

Vstup 50 Kč.

21. 11. v 19.30 
PĚŠKY MEZI BUDHISTY A 

KOMUNISTY 
Stand-up
Ladislav Zibura se po úspěchu „40 

dní pěšky do Jeruzaléma“ vrací do 
jihlavského DIODu. Tentokrát se s 
ním můžete vypravit mezi buddhis-
ty a komunisty. Své putování zahájil v 
Himalájích, neprobádaných údolí čín-
ských řek a zapadlých nepálských ves-
nic. Ať už ho zrovna zatýká policie, trpí 
vysokohorskou

nemocí nebo zachraňuje lidský život, 
princ Ládík vším proplouvá s neoby-
čejnou lehkostí. Příběh jeho 1500 kilo-
metrů dlouhé pěší výpravy je svědec-
tvím o jednoduchosti života a půvabu 
svobody, u kterého se budete smát od 
začátku až do konce.

Vstup 140/120 Kč.

23. 11. v 17.30 
VEČER DRUHÝ: FC ROMA A 

DISKUSE ÚSPĚŠNÝCH
V rámci druhého vydání projek-

tu Rozpravy si promítneme fi lm FC 
Roma, který nás seznámí s hráči stej-
nojmenného fotbalového klubu, který 
se proslavil tím, že s ním ostatní klu-
by z rasových důvodů odmítali hrát. 
V druhé části večera se pak potkáme 
s úspěšnými osobnostmi jako je třeba 
zastupitel, herec a aktivista David Ištok 
a další.

 Vstup zdarma. 

25. 11. – 26. 11.   
JIHLAVA FASHION DAYS 2016
Po loňském prvním ročníku jsme 

se i letos spojili se studenty SUPŠ v 
Heleníně a připravili jsme dvou den-
ní trh zaměřený na současnou módu a 
design. V předvánočním čase chceme 
veřejnosti nabídnout možnost zakou-
pení netypických originálních dárků. 
Součástí programu bude i módní pře-
hlídka a společenský večer nebo knižní 
odpoledne. 

Vstup 20 Kč.

30. 11.  19.30 
SAT SANG - premiéra
ME-SA
První české uvedení tanečního pro-

jektu, který vznikl pro Studio tance v 
Banské Bystrici. Sat znamená pravda. 
Sang společnost. I toto představení je 
v přeneseném slova smyslu setkáním 
s pravdou, která vyvěrá  z improvizace. 
Dnešní svět je rozplánovaný na minuty 
a element nahodilosti je vnímán jako 
nebezpečí. Emotivní projekt je právě 
takovým vyrušením z permanentního 
stresu a ze strachů, které nás obklopují. 

Vstup 160/50 Kč.

4. 12. v 16.00 
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ

Dům dětí a mládeže
Brněnská 670/46

12. 11. v 8.00 
O JIHLAVSKÝ KOLÁČ
První ze série deseti turnajů Ligy 

mládeže Vysočiny v šachu. Již 22. Roč-
ník.

Hraný současně jako přebor kraje 
Vysočina mládeže v rapid šachu.

ZŠ Kollárova 30, Jihlava. Prezence 
8.00 – 8.50, zahájení 9.00.

Kategorie H 8, D 8 – H 16, D 16, 
hrací tempo 2 x 15 minut na partii.

Startovné 50,-; přihlášky na 
603325185 nebo widerlechner@cen-

trum.cz do 7. 11. 2016!
Možnost občerstvení, každou skupi-

nu musí doprovázet osoba starší 18 let.

17. 11. v 9.00 
FLORBALOVÝ TURNAJ ČTVE-

ŘIC 
Tělocvična ZŠ Seifertova, Jihlava 

od 9.00 hodin. Sraz v 8.30 u boční-
ho vchodu do areálu – naproti Reiter-
mannovi. Počet hráčů  3+ 1 (+ náhrad-
níci).

Pro žáky – 1. Kategorie do 12 let, 2. 
Kategorie do 15 let.

Startovné 40,- za osobu. S sebou 
výstroj a halovou obuv.

Přihlášky: na telefonu 567303521 
nebo rychetsky@ddmjihlava.cz do 15. 
11.

19. 11. v 9.00 
JIHLAVSKÝ SLAVÍK 2016
Pěvecká a instrumentální soutěžní 

přehlídka hudebních žánrů.
Smyslem soutěže je vyhledávat a 

veřejně prezentovat dětské a mládež-
nické talenty.

Divadlo Na Kopečku Jihlava od 9.00 
hodin.

Nutno se přihlásit do 11. 11. 2016. 
Propozice a přihlášku najdete na 

www.ddmjihlava.cz; další informace 
na prokop@ddmjihlava.cz.

22. 11. v 15.30 
SOUTĚŽ MLADÝCH CHOVA-

TELŮ
16. ročník pro žáky základních škol 

a gymnázií.
Od 15.30 v DDM JI, Brněnská 46, 

účastnický poplatek 30,-
I. kategorie 5. Ročník a mladší, II. 

Kategorie 6. Ročník a starší.
Test z oblasti akvaristiky, teraristi-

ky, kynologie, chovu drobných hlo-
davců a praktické poznávání živoči-
chů.

Přihlášky na DDM JI, tel.: 
567303521 nebo rychtecky@ddm-
jihlava.cz do 18. 11.

Listopad  
MŮJ ZVÍŘECÍ MAZLÍČEK
Zábavné tvoření z keramické hlí-

ny. Soutěž je určena pro všechny 
členy ze zájmových keramických 
útvarů. Technika zpracování je libo-
volná.

Výrobky, označené jménem a ZÚ, 
odevzdávejte nejpozději do 2. 12. 
2016 na DDM JI – Iva Melounová.

3. 12. v 8.00 
MIKULÁŠSKÝ VOLEJBALO-

VÝ TURNAJ
24. ročník smíšených amatérských 

družstev – min. 2 ženy na hřišti.
Hala SK Jihlava, Okružní 2, Jihla-

va.
Prezence od 8.00, startovné 1. 

000,- za družstvo.
Přihlášky a propozice na www.

ddmjihlava.cz. Zasílat e-mailem do 
28. 11. Na napravnik@ddmjihlava.
cz.

Zuš
Masarykovo nám. 16 

22. 11. v 18.00 
Klavírní koncert posluchačů kon-

zervatoře Brno – Koncertní sál 
ZUŠ.

23. 11. v 18.00 
Hudební večer – Koncertní sál ZUŠ

30. 11. v 18.00 
Klavírní koncertík – Koncertní sál 

ZUŠ

Zacheus
  klub pro volný čas

Komenského 20 

4. 11. v 18.00 
VŠECHNO JE JINAK
Slavnostní derniéra výstavy.                  

8. 11. v 18.00 
JERUZALÉMSKÁ BIBLE
Představení luxusního vydání, nové-

ho překladu s ilustracemi.           

8. 11. v 19.00 
MODLITBA TAIZÉ
v kostele sv. Kříže   

20. 11. v 10.00 
SETKÁNÍ RODIN 
s hrami a malým divadýlkem

Senior Point
Palackého 26 

3. 11.  v  15.00 
PRA KTICKÉ RA DY NEJEN 

SENIORŮM a zdravotně postiženým 
osobám. 

Beseda s pracovníky Centra pro zdra-
votně postižené kraje Vysočina, o.p.s., 
ukázky kompenzačních pomůcek, ori-
entace a pomoc při jejich pořízení a 
používání. Zasedací místnost B 3.16, 
Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava

9. 11. ve 14.00 
POLITICKO-BEZPEČNOSTNÍ 

SITUACE na Středním východě a její 
dopady na situaci v ČR. 

Mgr. Eduard Krainer. 
Zasedací místnost B 3.16, Krajský 

úřad, Žižkova 57, Jihlava

10. 11. v 15.30 
CVIČENÍ PRO SENIORY s cer-

tifi kovanou odbornicí Mgr. Pavlou 
Erbenovou. 

Brněnská 68, Jihlava (vedle Tesca). 
Jedná se o pravidelnou akci, která se 
koná každý měsíc. Prosíme o přihlašo-
vání účasti.

23. 11. ve 14.00 
PROCHÁZKA  PO MĚSTECH – 

Severní Itálie. 
Ak.mal. Vladimír Netolička 
Zasedací místnost B 3.16, Krajský 

úřad, Žižkova 57, Jihlava

23. 11. od 14.00 –16.00 
ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PER-

NÍČKŮ. Lektorka Hana Hošková. 
Senior Point, Palackého 26, Jihlava. 

Nutné přihlašování účasti!

29. 11. v 16.00 
NENECHTE HLADOVĚT SVŮJ 

MOZEK aneb správná výživa senio-
rů, s nutriční terapeutkou Jitkou Tur-
ňovou. 

OGV Jihlava, Masarykovo nám. 24, 
Jihlava

Family Point
Palackého 26 

15. 11.  od 15.30 –16.30 
TANEČKY S RA DKOU 
Taneční hrátky s říkadly pro děti ve 
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věku 2,5-6 let s lektorkou tance Rad-
kou Marschalovou. 

SŠ TRIVIS, Brněnská 68, Jihlava. 
Jedná se o pravidelnou akci, která se 
koná každý měsíc. Prosíme o přihlašo-
vání dětí.

Zoo Jihlava
Březinovy sady 10

3. 11. v 17.00 
Klubový večer na téma „KDE 

ŽENY VLÁDNOU“ 
Na zajímavé povídání se můžete těšit 

s Kateřinou Karáskovou, autorkou 
stejnojmenné knihy. Centrum Podpo-
vrch.

FILM

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20

1. 11. v 17.00, 9. 11. v 19.30
Odvrácená strana měsíce
Th riller / Německo / 98min / titul-

ky / 110,-
Režie: S. Rick/ Hrají: Moritz Bleib-

treu, Jürgen Prochnow, Nora von 
Waldstatt en

1. 11. v 17.30
Sully: Zázrak na řece Hudson
Drama, životopisný / USA / 96min 

/ titulky / 100,- Režie: C. Eastwood/ 
Hrají: Tom Hanks, Aaron Eckhart, 
Laura Linney, Holt McCallany, Jerry 
Ferrara

1. a 6. 11. v 19.30, 14. a 28. 11. v 
17.00

American Honey
Roadmovie, drama / USA / 163min 

/ titulky / 110,- / 15+
Režie: A. Arnold/ Hrají: Sasha Lane, 

Shia LaBeouf, Kiley Keough

1. a 6. 11. ve 20.00, 5. 11. v 17.30, 
13., 20. a 21. 11. v 17.00, 27. 11. v 
18.00

Bezva ženská na krku
Komedie / ČR / 97min / 120,- (od 

5. 11. 110,-)
Režie: T. Hoff man/ Hrají: Petra 

Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav 
Táborský, Jiří Langmajer

2. 11. v 17.00, 11. 11. v 19.30
Devátý život Louise Draxe
Th riller / Kanada, Velká Británie / 

108min / 100,- / 12+ 
Režie: A. Aja / Hrají: Jamie Dornan, 

Sarah Gadon, Oliver Platt 

2. a 6. 11. v 17.30, 17. 11. v 17.15, 
27. 11. ve 20.00

Inferno
Th riller, drama / USA / 122min / 

110,- / 12+ 
Režie: R. Howard/ Hrají: Tom 

Hanks, Felicity Jones, Irrfan Khan, 
Omar Sy

2. 11. v 19.30, 14. 11. ve 20.00
Tenkrát v ráji
Romantický, dobrodružný / ČR, SR 

/ 99min / 120,-
Režie: L. Zafranovič, P. Pálka, D. Kr-

zywoň/ Hrají: Vavřinec Hradílek, Vica 
Kerekeš, Petr Šmíd, Jan Budař, Miro-
slav Etzler, Ondřej Havelka

2. 16. 11. ve 20.00, 5. 11. v 19.30, 
11. 11. v 17.00

Dívka ve vlaku
Mysteriózní, thriller / USA / 112min 

/ titulky / 100,- 
Režie: T. Taylor/ Hrají: Emily Blunt, 

Rebecca Ferguson, Haley Bennett , 
Justin Th eroux, Luke Evans

3. a 24. 11. v 17.00, 13. 11. v 19.30, 
9. a 19. 11. v 17.30, 23. 11. ve 14.30

Anthropoid
Historický, thriller / Velká Británie, 

ČR / 121min / 100,- / 12+ 
Režie: S. Ellis/ Hrají: Jamie Dor-

nan, Cillian Murphy, Anna Geislerová, 
Charlott e Le Bon, Alena Mihulová

3. 11. v 17.30, 5. 11. v 17.00, 13. a 
15. 11. ve 20.00, 17. 11. v 15.00, 23. 
11. v 16.00

Doctor Strange
Akční, dobrodružný / USA / 

115min / dabing, titulky, 2D, 3D / 3D 
150,-; 2D 120,-/ 12+ 

Režie: S. Derrickson/ Hrají: Bene-
dict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, 
Rachel McAdams

3. 11. v 19.30, 13. 11. v 18.00, 28. 
11. v 17.30, 21. 11. ve 20.00

Instalatér z Tuchlovic
Smutná komedie / ČR / 85min / 

100,- / 12+ 
Režie: T. Vorel/ Hrají: Eva Holubo-

vá, Jakub Kohák, Petra Špalková, Filip 
Blažek, Jan Budař, Petr Čtvrtníček

3. 11. ve 20.00, 4., 7. a 16. 11. v 
19.30

Zúčtování
Drama / USA / 128min / PREMIÉ-

RA  / titulky / 120,- / 12+ 
Režie: G. O’Connor/ Hrají: Anna 

Kendrick, J.K. Simmons, Ben Affl  eck

4., 12. a 16. 11. v 17.00, 9. 11. ve 
20.00

Dítě Bridget Jonesové
Komedie / Velká Británie / 123min 

/ titulky, dabing / 100,- 
Režie: S. Maguire/ Hrají: Renée 

Zellweger, Colin Firth, Patrick Demp-
sey, Jim Broadbent

4. a 11. 11. v 17.30, 5. 11. ve 20.00, 
19. 11. v 15.00

Sirotčinec slečny Peregrinové pro 
podivné děti

Fantasy / USA / titulky, dabing / 
110,-

Režie: T. Burton / Hrají: Eva Green, 
Asa Butt erfi eld, Chris O’Dowd, Ella 
Purnell, Allison Janney, Judi Dench

6. a 18. 11. v 15.00, 13. 11. v 16.00, 
5. v 15.30, 26. 11. 14.45

Lichožrouti
Animovaný / ČR / 83min / 130,- 

(děti 110,-)
Režie: G. Miklínová

12. 11. v 15.30, 5. a 6. 11. v 15.00, 
19. 11. ve 14.00

Trollové
Animovaný / USA / 92min / dabing 

/ 130,- (děti 110,-)
Režie: M. Mitchell, W. Dohrn

6. 11. v 17.00, 15. a 23. 11. v 17.30
Ostravak Ostravski
Komedie / ČR / 90min / 110,- / 

12+ 
Režie: D. Kočár/ Hrají: Igor Chme-

la, Dušan Sitek, Jitka Smutná, Pavel 
Kikinčuk

7. 11. v 17.30
Jack Reacher: Nevracej se
Akční, drama / USA / 116min / 

titulky / 120,- / 12+
Režie: E. Zwick/ Hrají: Tom Cruise, 

Cobie Smulders, Robert Knepper

7. 11. ve 20.00
Smlouva s vrahem
Drama, komedie / Finsko, Velká Bri-

tánie / 79min / titulky / FK / 70,-
Režie: A. Kaurismäki/

10. 11. v 17.00, 22. 11. v 17.30
Je to jen konec světa
Drama / Kanada, Francie / 97min / 

PREMIÉRA  / titulky / 100,- / 12+
Režie: X. Dolam / Hrají:  Gaspar 

Ulliel, Nathalie Baye, Vincent Cassel, 
Marion Cott ilard

10., 12. a 29. 11. v 17.30, 11. a 17. 
11. ve 20.00, 18. 11. v 17.15, 27. 11. 
v 19.45

Pohádky pro Emu
Komedie, romantický / ČR / 

112min / 120,-
Režie: R. Havlík / Hrají: Anna Geis-

lerová, Ondřej Vetchý, Ema Šváben-
ská, Vilma Cibulková, Anna Polívková

10. a 29. 11. v 19.30, 21. 11. v 17.30
Egon Schiele
Drama, životopisný / Rakousko / 

109min / PREMIÉRA  / titulky /110,- 
/ 15+

Režie: D. Berner / Hrají: Noah Saa-
vedra, Maresi Riegner, Valerie Pachner

10., 12. a 20. 11. ve 20.00, 16. a 30. 
11. v 17.30

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny
Pravdivý příběh, válečný / Austrálie, 

USA / PREMIÉRA  / titulky /120,- / 
15+

Režie: M. Gibson / Hrají: Andrew 
Garfi eld, Sam Worthington, Vince 
Vaughn

12. 11. v 19.30
Leonadro da Vinci: Génius v 

Miláně
Dokument / Itálie / 90min / titulky 

/ FK / 230,- (FK 130,-)

13. a 27. 11. ve 14.00
Neuvěřitelná dobrodružství Tada 

Stonese
Animovaný, Rodinný, Dobrodruž-

ný, Komedie / Španělsko / 90min / 
dabing / 50,-

Český dabing: Kryštof Hádek, Jitka 
Ježková, Libor Terš

13. 11. v 15.00
Králíci z klobouku
Divadelní pohádka / 50min / 60,-

14. 11. v 17.30
Prázdniny v Provence
Komedie / ČR / 95min / 100,-
Režie: V. Michálek / Hrají: Vojta 

Kotek, Jakub Prachař, Kryštof Hádek, 
Denisa Pfauserová, Jana Krausová

14. 11. v 19.30
Rodinný fi lm
Drama / ČR, Německo, Francie / 

95min / FK / 80,- / 12+
Režie: O. Omerzu/ Hrají: Karel 

Roden, Vanda Hybnerová, Jenové-
fa Boková, Daniel Kadlec, Martin 
Pechlát

15. 11. v 18.00
Expediční kamera - Snow fi lm fest
Filmový festival / 212min / 120,- 

(snížené 100,-)

212 minut adrenalinu a nejlepších 
fi lmů roku 2015 a 2016. Podívejte se 
s námi za polární kruh, do Švédska, 
Maroka a do dalších krásných zemí. 

Harmonogram: 
18.00 - Expedice Švédsko; 
19.05 - Ledy a přílivy; 
19.35 - Bulharské zlato; 
20.05 – 20.20 Přestávka;
20.20 - 20.35 Přednáška Travelhac-

king; 
20.35 - Tamara; 
20.50 - Whiskey Berber;
 21.25 - Sibiřský Traverz.
Od 17. 11. - bližší informace o 

časech a verzích na webu
Fantastická zvířata a kde je najít
Dobrodružný, fantasy / USA, Vel-

ká Británie / 133min / 
PREMIÉRA  / titulky, dabing, 2D, 

3D /130,- (3D 150,-)
Režie: D. Yates/ Hrají: Eddie 

Redmayne, Colin Farrell, Ron Perl-
man, Katherine Waterston

17. 11. v 19.45, 20. 11. v 17.15
Americká idyla
Drama, životopisný / USA / 126min 

/ PREMIÉRA  / titulky /110,- / 15+
Režie: E. McGregor/ Hrají: Ewan 

McGregor, Jennifer Connelly, Dakota 
Fanning, Peter Riegert

12. 11. v 15.00, 18. 11. v 15.30
Tajný život mazlíčků
Animovaný, dobrodružný / USA / 

90min / dabing / 100,-
Režie: Ch. Renaud, Y. Cheney

19. 11. v 19.00
André Rieu - Vánoční koncert
Koncert /satelitní přenos / 125min 

/ 200,-

20. 11. v 15.00
Až na severní pól
Animovaný / Francie, Dánsko / 

81min / dabing / 90,-
Režie: R. Chayé
21. 11. v 19.30
Nebe a led
Dokument / Francie / 89min / titul-

ky / FK / 80,-
Režie: L. Jacquet

22. 11. v 17.00
Teorie tygra
Tragikomedie / ČR, Slovensko / 

101min/ 80,- 
Režie: R. Bajgar / Hrají: Jiří Bartoš-

ka, Eliška Balzerová, Iva Janžurová, 
Táňa Vilhelmová, Jiří Havelka, Jakub 
Kohák

22. 11. ve 20.00
24 týdnů
Drama / Německo / 103min / titul-

ky / 110,- / 15+
Režie: A. Z. Berrached/ Hrají: Julia 

Jentsch, Bjarne Mädel, Johanna Gast-
dorf, Emilia Pieske

24. a 26. 11. v 17.30, 29. 11. ve 
20.00

Hologram pro krále
Drama, komedie / Německo, USA / 

97min / titulky / 120,- / 12+
Režie: T. Tykwer/ Hrají: Tom 

Hanks, Alexander Black, Sarita 
Choudhury

24. 11. v 19.30, 29. 11. v 17.:00
Planetárium
Drama / Francie, Belgie / 110min / 

titulky / 110,- / 12+
Režie: R. Zlotowski/ Hrají: Nata-

lie Portman, Lily-Rose Melody Depp, 
Emmanuel Salinger
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24., 26. a 30. 11. ve 20.00, 25. 11. v 
17.15

Noční zvířata
Drama, thriller / USA / 115min / 

PREMIÉRA  / titulky /110,- / 15+
Režie: T. Ford/ Hrají: Amy Adams, 

Jake Gyllenhaal, Michael Shannon

18., 25. a 26. 11. v 19.30, 19. a 23. 
11. ve 20.00

Příchozí
Drama, mysteriózní / USA / 117min 

/ titulky /120,- 
Režie: D. Villeneuve/ Hrají: Amy 

Adams, Jeremy Renner, Forest Whi-
taker

26. 11. v 15.00
Obr dobr
Dobrodružný, fantasy / USA / 

117min / dabing  / 90,-
Režie: S. Spielberg/ Hrají: Rebe-

cca Hall, Mark Rylance, Bill Hader, 
Ruby Barnhill

27. 11. v 15.00
Návštěva v pekle aneb Kam čert 

nemůže…
Divadelní pohádka / 50min / 60,-
Hraje: Divadlo Kuba

27. 11. v 16.00
Café society
Drama, komedie, romantický / 

USA / 96min / titulky / 100,-
Režie: W. Allen/ Hrají: Kristen 

Stewart, Blake Lively, Jesse Eisen-
berg, Paul Schackman, Steve Carell

28. 11. v 19.30
Muž jménem Ove
Drama, komedie / Švédsko / 

116min / titulky / FK / 100,- / 
12+

Režie: H. Holm/ Hrají: Rolf 
Lassgård, Bahar Parsová, Filip Berg

28. 11. ve 20.00
I am Bolt
Sportovní dokument / 160min / 

200,-

30. 11. v 19.30
Toni Erdman
Drama, komedie / Německo, 

Rakousko / 163min / 90,- / 12+
Režie: M. Ade/ Hrají: Peter 

Simonischek, Sandra Hüller, Lucy 
Russell, Vlad Ivanov

30. 11. v 17.00
Cesta do fantazie
Animovaný, doborodružný / 

Japonsko / 124min / titulky / 70,-
Režie: H. Mijazaki

9. 11. v 17.00
CDF - Kouzelník Mr. Dron - 

dokumentarista Petr Krejčí 
Vstupné: veřejnost – 60 Kč; čle-

nové CDF – 40 Kč

23. 11. v 19.30 
CDF - Hledání osobité tvorby - 

producent Tomáš Hrubý 
Vstupné: veřejnost – 60 Kč; čle-

nové CDF – 40 Kč
 

Kluby

SOUL music club
 Žižkova 15 

4. 11. ve 22.00 
MASHINERY SOUND SYSTÉM

5. 11. ve 21.00 
ATMO MUSIC & LIPO – SEN 

TOUR
Vstup: 190,-

11. 11. ve 21.00 
BÁRA  POLÁKOVÁ – KDO JE 

TADY VÍC NEŽ TY TOUR
Vstup: 250,- / 300,-

12. 11. ve 21.00 
INÉKA FE 
Vstup: 250,- / na místě 300,-

18. 11. ve 22.00 
SQUARE ONE + DJ PATRICK B-

DAY 
Vstup: 80,-

19. 11. ve 21.00 
PIO SQUAD – Ticho před bouří 

25. 11. ve 20.00 
REDHED TOUR 2016 – PAVEL 

CALLTA / MARTIN HARICH /
JAKUB DĚKA N 

Vstup: 160,-

26. 11. ve 14.00 
GAME OF SKA TE
SNOWBITCH SKA TE LOCAL 

CONTEST VOL.4. 
 Vstup: do 22.00 - 120,- / po 22.00 

-140,-

Koncerty

4. 11. v 19.00 
HVĚZDNÉ OPERNÍ ÁRIE
Martin Slavík – tenor, sólista Hudeb-

ního divadla v Karlíně,
Anna Klamo – soprán, držitelka ceny 

Th álie, Lenka Navrátilová – klavír.
Předprodej: Inzerce Jihlavských lis-

tů, Fritzova 34, Knihkupectví JITKA , 
Komenského 16.

 Vstupné: předprodej 190 Kč, na 
místě 240 Kč.

Pořadatel: Parolaart s.r.o., www.paro-
laart.cz 

Kostel Povýšení sv. Kříže.

4. 11. v 19.30 
JAZZJOINT
Volné sdružení ortodoxních zastán-

ců skupinového jazzu. 
Vstup 100 Kč.
Cafe Etage, Masarykovo nám. 39.

9. 11. v 19.00 
ZPĚVEM POMÁHÁME DĚTEM
Dětské oddělení Nemocnice Jihlava 

a ZUŠ Telč pořádají benefi ční koncert. 
Účinkují: PS Campanula Jihlava pod 

vedením Pavla Jiráka, za doprovodu 
Petra Sobotky, žáci a učitelé ZUŠ Telč 
a Klarinetový kvartet brněnské kon-
zervatoře. 

Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude 
použit na vybavení pokojů pro děti.

Kostel sv. Ignáce v Jihlavě. 

28. 11. v 18.00 
EVA PILAROVÁ
1. adventní koncert ve Velké gotické 

síni jihlavské radnice. 

Přednášky 
7. 11. – 11. 11.  
TÝDEN VĚDY
Přednášky v Muzeu Vysočiny Jihlava
7. 11. Mgr. David Zimola: Archeo-

logie Jihlavy, začátek v 19.00
8. 11. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.: 

Drahé kameny, začátek v 17.00
8. 11. RNDr. Karel Malý, Ph.D.: 

Nerostné suroviny ČMV kdysi a 
dnes, začátek v 19.0

9. 11. Ing. Miroslav Čapek, CSc.: 
V teritoriu jezerní dámy – Expedice 
Tygr, začátek v 17.0

9. 11. RNDr. Klára Bezděčková, 
Ph.D.: Co víme o chování zvířat?, 
začátek v 19.00

10. 11. PhDr. Dana Nováková: Jih-
lavský kroj, začátek v 17.0

10. 11. Muzejní přednáškomat – 
přednáška na přání dle hlasování na 
htt p://muzeum.ji.cz, 19.00

11. 11. Svět ve světle neviditelném 
– pokusy Úžasného divadla fyziky 
ÚDiF, začátek v 17.00

11. 11. Ing. Tomáš Krásenský: Gra-
vitační vlny, začátek v 19.00

11. 11. Pozorování noční oblohy 
velkými dalekohledy, brána Matky 
Boží, začátek ve 20.30

8. 11. v 18.00 
Science Café - prof. PhDr. et PaedDr. 

Jindřich Vybíral, CSc.: VOYSEYHO 
VILA V HENČOVĚ. 

salonek Radničního pivovaru.
Prof. Jindřich Vybíral pohovoří o díle 

známého a vlivného britského archi-
tekta Charlese Voyseye, který mimo 
jiné vytvořil návrh vily a také rodin-
né hrobky průmyslníka Karla Löwa v 
Henčově u Jihlavy. Rezervujte si místa 
u obsluhy Radniční restaurace. 

Vstupné dobrovolné.

9. 11. v 18.00 
Cestovatelské promítání: KYRGYZ-

STÁN
Pořádá Katedra cestovního ruchu 

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

Vstup zdarma.

Ostatní 

1. – 13. 11.   
TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV 

ČR
Kompletní program a rezervace míst 

na: www.tydenvedy.cz.
 Vstup na veškeré akce je zdarma.

Muzeum Vysočiny Jihlava

11. 11.   
SVATÝ MARTIN V JIHLAVÉ A 

VEPŘOVÉ HODY
Od 8 hodin jarmark – občerstvení, 

sladká překvapení, prasátko na rožni, 
uzeniny, světélkující hračky, svařák, 
punč a horké nápoje na zahřátí a dal-
ší speciality.

14 – 15.30 hudební skupina UH z 
Jihlavy

16 – 17 cimbálová muzika Matěje 
Dohnala z Jihlavy

17 průvod – sv. Martin v Jihlavě
Po příjezdu sv. Martina bude násle-

dovat komponovaný ohňostroj v 
provedení jihlavského ohňostrůjce 
Jiřího Linhy.

18 Pavel Žalman Lohonka – kon-
cert JAR 70

Moderují: Robin Šalamon a Tama-
ra Pecková

Pořadatelé: statutární město Jihla-
va, Jihlavský havířský průvod

Masarykovo náměstí 

15. 11.  od 18.00 –22.00 
SNOW FILM FEST
Filmy napříč zimními aktivitami 

ze zahraniční, ale i z české produkce. 
Diváci se mohou těšit na celkem 212 
minut fi lmů o zimě, expedicích a adre-
nalinu. Jedná se o vítězné snímky z 
mezinárodních festivalů, které budou 
v Jihlavě vůbec poprvé.

Kino Dukla. 

21. 11. – 15. 12.   
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Tradiční charitativní akce pro 

děti z dětských domovů, klienty 
z azylových domů a ústavů sociál-
ní péče na Vysočině. Každý může 
pomoci tím, že utrhne ze stromeč-
ku kartičku s přáním a dáreček 
donese do sběrných míst. V Jihla-
vě je to Turistické informační cent-
rum, Masarykovo náměstí 2 a City 
Park - Eiscafe Delikana, Hradeb-
ní 1. Stromy budou postaveny na 
Masarykově náměstí v Jihlavě a v 
City parku. Hitrádio Vysočina pak 
rozváží dárečky přímo do zařízení 
tak, aby je měli pod stromečkem a 
měli pěkné Vánoce. Stromečky se 
po celé Vysočině staví v týdnu od 
21. 11. a sbírat se bude do 15. 12. 

22.11. od 13.00 do 17.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v Domově Stříbrné Terasy.
Oslava 5. výročí od přijetí první-

ho klienta, 
v rámci návštěvy si můžete nechat 

zdarma změřit tlak nebo hladinu 
cukru v krvi.

27. 11. v 10.00 
VELKÝ ADVENTNÍ JAR-

MARK od 10 do 18 hodin
Zboží a výrobky k vidění i ke 

koupi.
Tepané šperky, svíčky, kerami-

ka, výrobky z kůže, oděvy, čoko-
ládové nářadí, různé druhy sýrů, 
uzeniny, pochutiny, kávové spe-
ciality, trdelník, občerstvení….až 
po jmelí.

Ukázka kovářské práce, mož-
nost vyzkoušení. 

Atrakce pro děti – dřevěný kolo-
toč na ruční pohon.

10 hodin - promenádní koncert 
dechové hudby VYSOČINKA z 
Humpolce

ROZSVÍCENÍ velkého vánoč-
ního stromu a vánoční výzdoby 
města

16 hodin - animační program 
pro děti s Milanem Řezníčkem

16.15 Markéta PROCHÁZKO-
VÁ – muzikálová zpěvačka, účin-
kující v pořadu „Tvoje tvář má 
známý hlas“, rodačka z Jihlavy

16.45 slavnostní rozsvícení 
vánoční výzdoby města, zdravice

17 hodin - Janek LEDECKÝ s 
kapelou – vánoční koncert

Pro zahřátí svařák, medovina, 
punč. Otevřené ohně. Andělé v 
nadživotní velikosti.

Pořádají: statutární město Jih-
lava, Služby města Jihlavy s.r.o. a 
Hitrádio Vysočina. Masarykovo 
náměstí.

30. 11.  10.00 –19.00 
ŠÁTKOVÝ VELETRH

Udělejte si radost a pomozte 
zároveň dobré věci! Šátky sbíráme 
na informačním centru jihlavské 
nemocnice, jejich prodej bude v 
City parku. Výtěžek půjde na Sta-
nici paliativní péče. Těšit se může i 
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na kousky VIP osobností. Pořada-
tel: Nemocnice Jihlava. City Park 
Jihlava, Hradební 1.

Sport

4. 11. v 18.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – FK 

Mladá Boleslav          
FC Vysočina Jihlava – ePojisteni.cz 

liga.
Fotbalový stadion, Jiráskova 69 v Jih-

lavě.

5. – 6. 11. v 9.30 
AXIS CUP 2016 - plavecké závody
Pořadatel: Jihlavský plavecký klub 

AXIS, z. s.
Bazén E. Rošického 6.

5. 11. v 10.00 
„SEŽEV CUP 2016“ – závody v 

moderní gymnastice jednotlivkyň a 
pódiových skladeb.

Pořadatel: Sportovní klub moderní 
gymnastiky Vysočina Jihlava, z. s.

Sportovní hala E. Rošického 6.

9. 11. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

Baník Most       
HC Dukla Jihlava – WSM Liga 

2016/17.
Horácký zimní stadion.

13. 11. v 15.30 
BC VYSOČINA – SLAVOJ LITO-

MĚŘICE
Basketbalový klub Jihlava: I. liga 

mužů.
Sportovní hala nad bazénem na ul. E. 

Rošického 6.

14. 11. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC Frý-

dek – Místek
HC Dukla Jihlava – WSM Liga 

2016/17.
Horácký zimní stadion.           
18. 11. v 18.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – FC 

Fastav Zlín
FC Vysočina Jihlava – ePojisteni.cz 

liga.
Fotbalový stadion, Jiráskova 69 v Jih-

lavě.

19. 11. v 10.00 
„VÁNOČNÍ CENA 2016“ – soutěž 

ve standardních a latinsko-amerických 
tancích

Pořadatel: Tělocvičná jednota Sokol 
Bedřichov

V hale TJ Sokol Bedřichov, Sokolov-
ská ulice 122c v Jihlavě.

Výběr z novinek fondu Městské 
knihovny Jihlava za říjen 2016

Arcudi, John Lobo versus Maska a další řežba

Barton, Fiona Vdova

Bečvářová, Barbora Copatá máma

Beran, Ladislav, 1945- Nové případy četnické pátračky

Berry, Steve, 1955- Hrozba patriotů

Bešťáková, Eva, 1932- Zločin Hercula Poirona

Bjørk, Samuel, 1969- Sova

Boček, Evžen, 1966- Aristokratka na koni

Brown, Sandra, 1948- Skryté zlo

Coleman, Rowan Rodina ze dne na den

Češka, Stanislav, 1955- Případ holasické lásky

Davouze, Marta, 1945- Loď v Bretani

Deaver, Jeffery, 1950- Nejlepší americké krimipovídky 2015

Eckhardt, Klaus, 1949- Omamná chuť anýzu

Gálik, Stanislav, 1986- Jak jsem stopoval letadlo

Girgle, Patrik, 1978- Vertigo

Hardwicke, Zoe Strážní andělé

Hemingway, Mariel, 1961- Neviditelná dívka

Hnilička, Jiří, 1976- Rok blba

Jackson, Lisa, 1952- Připravena zemřít

Lupton, Rosamund, 1964- Dokonalé ticho

Maas, Sarah J., 1986- Dvůr trnů a růží

Nachtmanová, Petra, 1972- Vdaná potvora

Novotný, Josef, 1943- Ze života myslivců

Patterson, James, 1947- Vraždy na střední škole
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MFDF postavil na náměstí dům

NOVÁ VÝSTAVBA. Loni po Jihlavě hořely ohně, letos pořadatelé MFDF zvolili 
výstavbu nových objektů na Masarykově náměstí.  Foto Lubomír Maštera

19. 11. v 17.00 
BC VYSOČINA – Sokol Písek
Basketbalový klub Jihlava: Extraliga 

U19 
Sportovní hala nad bazénem na ul. E. 

Rošického 6.

19. 11. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

ZUBR Přerov   
HC Dukla Jihlava – WSM Liga 

2016/17.
Horácký zimní stadion.

20. 11. v 10.00 
BC VYSOČINA – Sokol 

Pražský 
Basketbalový klub Jihlava: Extra-

liga U19 
Sportovní hala nad bazénem na 

ul. E. Rošického 6.

23. 11. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – LHK 

Jestřábi Prostějov
HC Dukla Jihlava – WSM Liga 

2016/17.
Horácký zimní stadion.

27. 11. v 15.30 
BC VYSOČINA – Basket Košíře
Basketbalový klub Jihlava: I. liga 

mužů.
Sportovní hala nad bazénem na 

ul. E. Rošického 6.

30. 11. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

Benátky nad Jizerou
HC Dukla Jihlava – WSM Liga 

2016/17.
Horácký zimní stadion.

Změna programu vyhrazena!
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