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Jihlavská koalice se v půli 
volebního období rozpadla. 
Do rady města vstoupilo ANO. 
ODS a Forum Jihlava odchází 
do opozice.

Rozhodli o tom zastupitelé během 
dvou listopadových schůzí, kdy nej-
prve odvolali dva náměstky, Jaro-
slava Vymazala (ODS) a Milana 
Koláře (Forum Jihlava), a násled-
ně i radní za tato uskupení. Tím se 
defi nitivně rozpadla, po dvou letech 
působení, koalice ČSSD, ODS, 
KDU-ČSL a Fora Jihlava. 

„Akčnost koalice se postupně snižo-
vala až k bodu, kdy bylo nutno pro-
vést personální opatření, a uvažovat 
o nové koalici,“ řekl primátor Rudolf 
Chloupek (ČSSD). V napjaté atmo-
sféře primátor poděkoval oběma 
náměstkům za odvedenou práci s 
tím, že po nich zůstávají viditelné 
stopy, např. v podobě schválené kul-
turní koncepce města, nebo pozitiv-
ní změny v jihlavské dopravě.

Následné jednání zastupitelstva 
města zvolilo nové dva náměstky 
primátora a nové členy Rady měs-
ta Jihlavy. Novými zástupci primá-

tora se stali Jana Mayerová a Radek 
Popelka, radu města doplnili Dani-
el Mayer, Olga Kourková a Miloslav 
Neckář (všichni ANO).  

Radu města Jihlavy bylo nutné 
personálně doplnit po rezignaci 
radní Karolíny Koubové (Forum 
Jihlava) a odvolání radních Davida 
Bekeho (ODS) a Vítězslava Schreka 
(ODS).

Nové je také pořadí zastupová-
ní primátora Rudolfa Chloupka 
(ČSSD) v době jeho nepřítomnosti. 
Dosud byl prvním náměstkem pri-
mátora Vratislav Výborný (ČSSD), 
nyní bude jeho první náměstkyně 
Jana Mayerová (ANO). 

Zastupitelé svěřili náměstkům pri-
mátora úkoly dle jednotlivých úseků 
činností v samostatné působnosti:

První náměstek Jana Mayerová 
je pověřena řízením úseku dopra-
vy a služeb, úseku školství, kultury, 
tělovýchovy a zdravotnictví a úseku 
koordinace strategií.

Náměstek Vratislav Výborný ny-
ní zodpovídá za úsek rozvoje města 
a úsek sociálních věcí.

Náměstek Jaromír Kalina (KDU-
ČSL) zůstává odpovědný za úsek 

správy majetku města a úsek infor-
matiky.

Náměstek Radek Popelka byl 
pověřen řízením úseku správy realit 
a bytů ve vlastnictví města a úseku 
územního plánu města.

Zastupitelstvo města také svěři-
lo náměstkům primátora úkoly dle 
jednotlivých úseků činností v samo-
statné působnosti:

Jana Mayerová odpovídá za roz-
voj částí města Helenín, Sasov, 
Kosov; Vratislav Výborný za rozvoj 
částí města Antonínův Důl, Červe-
ný Kříž, Pávov, Heroltice; Jaromír 
Kalina za rozvoj částí města Ho-
sov, Pístov, Popice, Vysoká; a Radek 
Popelka za rozvoj částí města Hen-
čov, Hruškové Dvory, Staré Hory, 
Zborná.

ČSSD, KDU-ČSL a ANO pode-
psali novou koaliční smlouvu, kte-
rá mimo jiné stanoví nová pravidla 
dohadování ve sporných otázkách 
– více v rozhovoru s náměstkem 
Výborným na str. 4. Text koaliční 
smlouvy je zveřejněn na webu měs-
ta. Na str. 2 tohoto vydání předsta-
vujeme nové náměstky a radní.

 -lm- 

Jihlava má nové náměstky a radní

JIHLAVSKÉ VÁNOCE 2016
Přehled akcí a oslav
uvádíme na str. 23.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
1. ledna 2017 od 17.30
Masarykovo náměstí

OSLAVY sv. Martina opět provázel velký zájem návštěvníků městského centra. Letos poprvé dominovala průvodu obří fi gurína tohoto původně vojáka, a později 
světce. Foto: archiv MMJ

Vážení spoluobčané, 

na bilancování roku 2016 je ješ-
tě možná brzy, ale nikdy není příliš 
brzy na přání.

Dovolte tedy, abych vám do posled-
ních týdnů roku popřál hodně ener-
gie na dokončení všech úkolů, které 
jsou na vás kladeny. Přeji také dosta-
tek času, klidu a dobrých nápadů pro 
přípravu jistě nejmilejších svátečních 
dnů, které v závěru roku prožijete.

Do roku 2017 nám všem přeji hod-
ně sil a chuti do práce, samozřejmě 
také nezbytné štěstí a zdraví. 

Přeji si, aby se nám v Jihlavě společ-
ně dobře žilo, aby Jihlava byla hrdým 
krajským městem se vším, co k němu 
patří, a abychom na život v našem 
městě mohli být pyšní. 

 Rudolf Chloupek,
 primátor města Jihlavy



občanské výstavbě, by mělo měs-
to vycházet vstříc, nikoliv jim zne-
možňovat možnosti investic. Mělo 
by se přece jednat o přirozený roz-
voj města, které již řadu let počtem 
svých obyvatel stagnuje.   

Na minulé koalici mi vadil abso-
lutní nezájem řešit existující pro-
blémy, např.  potřebné chodníky  a  
parkovací místa. Negativně vnímám 
některé neuváženě realizované pro-
jekty, např. průhledy do podzemí, 
známé jako „pařeniště“ na náměstí, 
které se časem likvidovaly. 

Rovněž se domnívám, že je potře-
ba  nezapomínat na historii Jihlavy, 
kdy již ve 13. století mělo královské 
město Jihlava absolutně největší ná-
městí v celé střední Evropě. 

Současné centrum krajského měs-
ta by mělo být místem, které je do-
statečně  důstojné, reprezentativní 
a lidé se tam cítí bezpečně a příjem-
ně.

 Radní města

Narodil jsem se v Olomouci, od 
svých tří let  jsem však vyrůstal v 
Ostravě. Od malička jsem ale jezdil 
do Jihlavy za otcem, kde jsem se v 
roce 2003 usídlil natrvalo.  

V letech 1998-2000 jsem žil a pra-
coval v New Yorku, v mezičase jsem 
strávil 4 měsíce v Indii, a do svých 
25 let procestoval polovinu zemí 
EU. V roce 2005 jsem získal titul 
European Bachelor‘s in Business 
Administration na University of 
New York in Prague a v roce 2007 
titul MBA na City University of 
Seatt le. 

V roce 2004 jsem založil společ-
nost EUFC CZ, která se zaměřuje 
na oblast dotací a dotačního mana-
gementu, moje společnost se mezi-
tím stala jednou z deseti největších 
fi rem v oboru. Ve své práci se zamě-
řuji zejména na přípravu investic s 
využitím evropských či státních do-
tací. Ve volném čase se věnuji rodi-
ně, a snažím se sportovat.

Asi nejvíce se orientuji v přípravě 
investic a jejich realizaci. Působím 
zejména v oblasti průmyslu, život-
ního prostředí a infrastruktury. Vě-
řím, že se svými zkušenostmi bych 
mohl být Jihlavě v tomto smyslu 
užitečný. Rád bych se věnoval také 
územnímu rozvoji a strategickému 
plánování, kde bych se rád zamě-
řil na správný výběr strategických 
investic města. Zajímá mě rovněž 
způsob, jak město nakládá se svým 
majetkem. 

Mrzí mě neuvážený územní rozvoj 
a zcela nekoncepční urbanismus, a 
snaha investovat do projektů, kte-
ré nepřinášejí dostatečné benefi ty 
a jsou zaměřené na úzkou cílovou 
skupinu občanů.

 -lm-

 Radní města

V Jihlavě jsem se narodila, a žiji 
zde již přes 43 let. Vystudovala jsem 
obor farmacie na Karlově Univer-
zitě, kterému se 20 let věnuji jako 
lékárnice. Zajímá mne též přírodní 
medicína, farmakognosii (věda o 
léčivech přírodního původu) jsem 
externě vyučovala na VOŠ.

Oblast, které jsem se věnovala při 
tvorbě programu do komunálních 
voleb a která je mi díky mé práci 
s lidmi nejbližší, je problematika 
sociální péče.

Jako největší problém bych uved-
la, že sociální služby v Jihlavě jsou 
poskytovány roztříštěně a nedo-
statečně. Sociální službou by měla 
být i pomoc při ztrátě zaměstnání, 
bydlení, pomoc mladým rodinám, 
seniorům a všem, kteří se dostanou 
do těžké životní situace. Do naše-
ho programu jsme zakotvili zřízení 
komunitního centra, jedná se o po-
skytovatele komplexních sociálních 
služeb přehledně na jednom místě, 
včetně například bezplatné právní 
poradny, vzdělávání atd.

 Radní města

Narodil jsem se v r. 1962 v Jihlavě.  
Jsem ženatý, mám dvě dcery a pěti-
letého vnuka. Od roku 1990 pod-
nikám ve stavebnictví, v současné 
době prostřednictvím tří společnos-
tí s logem NEST. Společnost NEST 
realizovala velké množství zakázek 
zejména na Vysočině, konkrétně v 
Jihlavě je známá např. realizací de-
veloperských projektů ve Starých 
Horách (ul. V Zátiší), v Horním 
Kosově (ul. Jasmínová a Trnková) 
nebo výstavbou Optokonu. Řadu 
významných zakázek realizovala 
společnost NEST také v Praze. 

S ohledem na svoji profesi mám 
nejblíže k investiční výstavbě a 
územnímu plánování. Územní plán 
byl dosud zpracováván absolutně 
neprofesionálně a nekoncepčně, 
objekty bydlení často sousedí s prů-
myslovými zónami, není řešena do-
pravní infrastruktura, chybí spoko-
jenost občanů města. 

Tato skutečnost vede často 
k tomu, že i rodáci z Jihlavy, ač ne-
radi, opouští Jihlavu, a svůj sen 
v podobě rodinného domku si plní 
v okolních obcích. 

Všem developerům, jež mají zá-
jem v Jihlavě investovat v bytové i 

 Náměstek primátora

Narodil jsem se a žiji v Jihlavě. V 
tomto směru se považuji za hrdého 
patriota. V roce 2015 jsem získal ti-
tul MBA v oboru Executive Manage-
ment. Jak v soukromém, tak v profes-
ním životě jsem věrný jedné značce. 
Do Agroprojektu jsem nastoupil v 
roce 1989 na pozici asistenta. Postu-
pem času jsem se stal společníkem a 
manažerem této projekční kanceláře. 
Mezi naše zákazníky patří zeměděl-
ské společnosti, energetické fi rmy a 
fi rmy pracující v oblasti obnovitel-
ných zdrojů, ale i významné obchod-
ní řetězce.

Jsem jedním ze zakládajících čle-
nů Hnutí ANO na Vysočině. Dnes 
působím ve funkci místopředsedy 
oblastní organizace, ale hlavně jako 
člen celostátního předsednictva. 
Množství užitečných kontaktů, ply-
noucích z této funkce, jsem připra-
ven použít pro rozkvět Jihlavy.

K mým koníčkům patří rekreač-
ní sport, a především moje rodina. 
Jsem ženatý a společně s manželkou 
vychováváme dvě dcery.

Vzhledem ke své profesi mám nej-
blíže k posuzování a projektové pří-
pravě staveb. S ohledem na svou do-
savadní praxi jsem rád, že pro město 
budu moci pracovat v oblasti správy 
realit, a dále se budu podílet na pří-
pravě nového územního plánu. Tyto 
dvě oblasti považuji pro město za klí-
čové.

Jihlavu čeká řada zásadních inves-
tic a rozhodnutí o dalším směřování. 
Je pravděpodobné, že některé z těch-
to kroků budou vyvolávat emoce. Ze 
své praxe vím, že řadě negativních 
reakcí se dá předejít předáním dosta-
tečného množství informací a umož-
něním vzájemné komunikace zainte-
resovaných stran. I toto bude jedním 
z úkolů nového vedení města.
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

51
44
95
81
42

123

0
28

7
148

Město Jihlava má k 31. 10. 2016 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.641 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci říjen 2016

Do vedení města se v listopadu 
dostalo hnutí ANO, které bylo do-
posud v opozici. Představujeme 
nové náměstky a radní města za 
toto hnutí.

Zeptali jsme se, která oblast rozvo-
je Jihlavy je pro ně prioritní a který 
problém z této oblasti je osobně nej-
víc trápí?

 První náměstek primátora

V Jihlavě žiji s rodinou od roku 
2009. Vystudovala jsem Ekonomic-
kou univerzitu, fakultu v Košicích, 
odkud pocházím, v roce 2001 jsem 
absolvovala diplomovaný kurz k Ev-
ropské integraci v britském Brigh-
tonu, a následně získala doktorát na 
Dopravní fakultě v Pardubicích.  Do 
srpna 2015 jsem se  jako poradkyně 
ministra fi nancí věnovala oblasti na-
stavení systému čerpání fondů pro 
další rozpočtové období a proble-
matice dopravy. Současně jsem pra-
covala jako odborný konzultant pro 
fi rmu EUFC v oblasti speciálních 
projektů ve vztahu k EU.   

Jelikož mám teď na starosti dopra-
vu, strategie města a odbor školství, 
kultury a sportu, tímto směrem bych 
se ráda zaměřila i v nejbližší době. 
V oblasti dopravy je to zejména kon-
cepční řešení dopravy ve městě – tj 
strategie pro udržitelnou mobilitu, 
s ohledem na předpokládaný výhled 
dopravy. To znamená pokusit se za-
jistit maximální možnou průjezdnost 
hlavních dopravních tras, parkování, 
veřejnou dopravu, ale také bezpeč-
nost provozu, prostor pro chodce a 
cyklisty.

V oblasti školství bych se ráda za-
měřila na vytvoření prostoru pro 
nadané děti a zkvalitnění výuky jako 
takové. V kultuře je to přijetí a imple-
mentace strategie, na které pracoval 
již náměstek Kolář. A ve sportu bych 
ráda viděla podobný dokument, 
včetně možností dlouhodobého za-
jištění fi nancování. 

V neposlední řadě bych ráda zahá-
jila práce na „vizi“ pro Jihlavu a Jihla-
vany, jelikož je to město, které je svo-
jí geografi ckou polohou a prostředím 
skutečně jedinečným místem pro ži-
vot. Samo se však nepozvedne.

 

Představujeme nové náměstky a radní

Výstava na radnici
Ve čtvrtek 22. prosince od 8 hod 

budou  vystaveny ve Velké gotické 
síni radnice originály a faksimile  ar-
chivních kulturních památek. Jedná 
se o jednu z posledních možností 
vidět originály těchto vzácných a je-
dinečných památek. Výstava bude 
doplněna odbornými přednáškami, 
přednášky se uskuteční v 17 hodin, 
také ve Velké gotické síni.

 -tz-  

Ing. Jana 
Mayerová, Ph.D.

Radek 
Popelka, MBA

Daniel 
Mayer, MBA

Mgr. Olga 
Kourková

Ing. Miloslav 
Neckář
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Ve vybraných sběrných dvorech je spuštěný projekt WANTED. Občané mo-
hou dopravit do sběrných dvorů funkční i nefunkční elektrozařízení. Pokud je 
provozuschopné, putuje k dalšímu využití, nefunkční zařízení jde k odbornému 
zpracování a recyklaci. Pilotně projekt WANTED probíhá v Praze a šesti měs-
tech v České republice, na Vysočině je to ve sběrném dvoře v Jihlavě, v Havlíčko-
vě ulici (SMJ). SMJ budou v rámci projektu shromažďovat elektro i v ostatních 
sběrných dvorech ve městě. -tz-

SBĚRNÝ DVŮR

Havlíčkova

Jihlava

ŽIVÝ NEBO MRTVÝ

JEHO DALŠÍ
OSUD SLEDUJTE NA
WWW.ASEKOL.CZ 

ŽIVÝ POUŽIJEME PRO DOBROU VĚC - MRTVÝ ZRECYKLUJEME

DROBNÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ
ODEVZDÁVEJTE VE VYBRANÝCH
SBĚRNÝCH DVORECH

Živé či mrtvé elektro kdo přivede…

Odbor životního prostředí upozor-
ňuje, že v případě teplot pod bodem 
mrazu někdy dochází k přimrzání bio-
odpadu ke stěnám nádoby. Pracovníci 
svozové společnosti mají zkušenost, 
že pokusy dostat odpad ven z nádoby 
přinášejí více škod než užitku - zmrz-
lé plastové nádoby praskají. „Stává se, 
že si občané stěžují, že jim odpad nebyl 

vyvezen, ve skutečnosti se ale nepodařilo 
přimrzlý odpad z nádoby vysypat. Ne-
zbývá, než požádat o shovívavost a po-
čkat na příznivější počasí,“ vysvětluje 
Jan Machančík a dodává, že by občané 
neměli problém řešit např. tak, že by 
dávali odpad do nádob v igelitových 
pytlích, které do bioodpadu v žádném 
případě nepatří. -tz-

Bioodpad se bude v zimě 
svážet méně často

Zimní svoz komplikují mrazy

Od prosince 2016 do konce února 
2017 bude nižší četnost vývozu hně-
dých nádob na bioodpad. Důvodem je 
skutečnost, že v zimě vzniká a vyhazu-
je se menší množství biologicky rozlo-
žitelného komunálního odpadu. 

Během roku se v Jihlavě bioodpad 
sváží po dvou týdnech, přes zimu to 
bude jednou za měsíc. Opatření se 
týká svozu malých nádob od rodin-
ných domů, velké kontejnery ze sídlišť 
a dalších sběrných míst se budou vyvá-
žet průběžně, podle zaplněnosti. 

„K tomuto kroku se přistupuje na zá-
kladě zkušeností z předchozích let. Cílem 
je zefektivnění svozu bioodpadu, kterého 

v zimních měsících vzniká minimální 
množství. Od prosince do února se bude 
svážet ve stanovených termínech.  Od 
března 2017 už budou svozy probíhat 
standardním způsobem, tedy jednou za 
14 dní, vždy v lichém týdnu. Svozové dny 
zůstávají stejné,“ uvádí Jan Machančík 
z odboru životního prostředí jihlavské-
ho magistrátu. -tz-

Zimní termíny svozu bioodpadu

5. 12. - 9. 12.
2. 1. - 6. 1.

30. 1. - 3. 2.
27. 2. - 3. 3.

Důstojná připomínka konce 1. svě-
tové války proběhla na jihlavském 
ústředním hřbitově v pátek 11. listopa-
du. V tento den se připomíná podpis 
příměří mezi Spojenci a Německem, 
na západní frontě tím byly ukonče-
ny boje 1. světové války. Příměří bylo 
podepsáno 11.11. 1918, ve vlakovém 
voze v Le Francport, u severofrancouz-
ského města Compiegne. Významná 
událost se připomíná jako Den váleč-
ných veteránů.

Události se každoročně připomína-
jí i v Jihlavě, v režii krajského vojen-
ského velitelství. Na ústředním hřbi-
tově proběhlo vzpomínkové setkání, 
na kterém k přítomným promluvil 
Jan Ňachaj z Krajského vojenského 
velitelství, primátor Rudolf Chlou-
pek za město Jihlavu, senátor Miloš 
Vystrčil a Zdeněk Laštovička z Čes-
kého svazu bojovníků za svobodu. 
Symbolem Dne veteránů je květ vl-
čího máku. -tz-

Jihlava si připomněla Den 
válečných veteránů

ZÁSTUPCI města, veřejnosti, armády a spolků si připomenuli Den válečných ve-
teránů pietním aktem na Ústředním hřbitově. Foto: archiv MMJ

Ještě před nedávnem nebylo torzo 
křížku u Vysoké ani vidět, dnes je kří-
žek opět v pořádku a je novou domi-
nantou a orientačním bodem v krajině. 

Po dohodě s předchozími soukromý-
mi vlastníky přešel „zbytek“ křížku do 
vlastnictví města, které se pak posta-

ralo o jeho obnovení. Jde o další krok 
dlouhodobé péče radnice o drobné 
památky v Jihlavě a okolí. 

Odbor správy realit v uplynulých 
letech opravil nebo obnovil napří-
klad kříž, sochu a studánku na Skalce, 
kapličky, Boží muka a kříže v Kosově, 
Heleníně a u Heroltic, křížek u Popic, 
nebo sochu madony s dítětem ve Stro-
jírenské ulici.

Takřka kompletní obnovení křížku 
u Vysoké provedl restaurátor Petr Pol-
tavec, kromě vytvoření nových částí 
obnovil písmo a celou konstrukci dů-
kladně ošetřil proti vlhkosti a pově-
trnostním vlivům. „Bohužel se nám k 
této drobné památce nepodařilo zjistit 
jakékoliv historické údaje, jako např. pů-
vodního donátora, důvod vzniku a po-
dobně,“ říká Ondřej Stránský z odboru 
správy realit a dodává: „Kříž není veden 
v evidenci nemovitých kulturních pamá-
tek ČR, jedná se ale o zajímavou historic-
kou památku“.

Práce proběhly v září a říjnu 2016, 
celková cena za restaurátorské práce je 
208.000 korun. -tz-

Opravený křížek u Vysoké

U VYSOKÉ stojí nová dominanta v 
krajině – zrestaurovaný křížek z rukou 
restaurátora Petra Poltavce. 

 Foto: archiv MMJ

Jihlavská zoo připravila kalendář vá-
nočních akcí. Veškeré informace na-
jdou lidé ve virtuálním adventním 
kalendáři na www.zoojihlava.cz. Při-
chystány budou prohlídky s průvodem 
po zoo, návštěva zázemí vybraných pa-

Adventní kalendář v zoo Jihlava

Poslední letošní 
zastupitelstvo

Letos naposledy zasednou zastupi-
telé v pondělí 12. prosince v zasedací 
síni magistrátu od 13. hodin. Průběh 
jednání bude jako vždy vysílán on-li-
ne na webu města. -lm-

vilonů, adventní dílny, koncerty, nebo 
přednášky. Děti i dospělí se mohou tě-
šit i na Mikuláše v zoo, nebo rozsvěce-
ní vánočního stromečku.

Celý letošní advent bude v duchu 
hesla: „Pošli to dobré dál“. Návštěvní-
ci v některé dny totiž mohou přinést 
třeba sladkosti bez palmového oleje 
a pomoci tak Mikuláši s nadílkou, 
nebo na pokladny přinést krmení 
pro zvířata, která si budou moci za 
odměnu nakrmit. Již tradiční součás-
tí adventu v jihlavské zoo je Advent-
ní akce „Vánočky nejen pro kočky“, na 
pomoc psům a kočkám v útulcích pro 
zvířata. -tz-



V polovině volebního obdo-
bí se jihlavská koalice rozpad-
la, ODS a Fórum Jihlava odešlo 
do opozice. Jejich místo zaplnilo 
ANO.  Náměstek Vratislav Výbor-
ný (ČSSD) popsal svá očekávání 
a obhajoval své kroky ve vlekou-
cích se problémech se schvalová-
ním  Územního plánu města.

 Lubomír Maštera

Tvorba územního plánu je vzhle-
dem k mnoha nepochopením ze 
strany veřejnosti i městských zastu-
pitelů složitá záležitost. Popište 
zásadní principy.

Zastupitelé schvalují zpracovateli 
ÚP zadání. Ten je zpracuje, a návrh 
územního plánu, vyhotovený podle 
tohoto zadání a projednaný s dotče-
nými orgány státní správy, se veřej-
ně projedná s občany. Námitky a při-
pomínky vypořádává zpracovatel ve 
spolupráci s pořizovatelem (město a 
jeho orgány).

Pojďme hovořit konkrétně. Oby-
vatele Zborné sepsali petici a ohra-
dili se proti další výstavbě...

Zpracovatel dostal úkol od zastupi-
telů. V něm, mimo jiné, byl požada-
vek, aby ve Zborné našel plochy 
vhodné pro mírný rozvoj. To splnil. 
Petice od části obyvatel Zborné není 
nástrojem územního plánování.

Ale ze své pozice náměstka jste 
mohl do procesu zasáhnout? Tedy 
v daném případě zasáhnout, aby 
došlo k vyjmutí Zborné jako pro-
blémového území z návrhu ÚP, a 
tím umožnit přijetí ÚP, a Zbornou 
řešit později a v klidu?

Pravomoc měnit zadání ÚP má 
zastupitelstvo, a ne náměstek. Z pozi-
ce určeného zastupitele pro oblast 
územního plánu určité kompetence 
mám, ale v tomto případě jsem si to 
netroufl  udělat. Proces tvorby plánu 
je dán zákonem, a pokud bych tímto 
způsobem do něj zasáhl, vydal bych 
se případnému trestnímu stíhání.  Je 
výhradně na zpracovateli ÚP, jakou 
cestu vypořádání námitek zvolí, a tuto 
cestu si také obhajuje. Situace je v pří-
padě Zborné o to výbušnější, že ve 
Zborné bydlím, a snadno bych mohl 
být nařčen z osobních zájmů. 

Pokud se tedy postupuje stan-
dardně, proč se nedaří dotáhnout 
ÚP ke schválení?

Dvacátého června byl projednáván 
ÚP. Ač jsme si, jako koalice, řekli, že 
ho takhle schválíme, tak celá skupi-
na Fórum Jihlava se buď zdržela hla-
sování, nebo byla proti. Ale neudali, 
že tím důvodem je Zborná. Uváděli 
jako důvody takové ty obecné řeči – 
nekoncepčnost, neprojednání atd. 

ÚP je velmi důležitý dokument, a 
právě proto má přísné regule, jakým 
způsobem se má projednávat.

To není diskuzní fórum s občany. 
Jestliže mi někdo v současnosti dává 

za vinu posunutí schválení ÚP, nesou-
hlasím s tím. Postupoval jsem podle 
zákona. 

Takhle to vypadá, že žádný pro-
blém Zborná neexistuje...

Zpracovatel se s námitkami vypo-
řádal a jeho vypořádání splňova-
lo všechny technické podmínky. 
Já jsem to nemohl nijak ovlivnit. 
Nemohu říct, když zpracovatel se 
nějak s námitkou vypořádá, že já 
s tím nesouhlasím a chci ten pro-
blém řešit jinak.

Opravdu nemůžete zpracovatele 
ovlivnit?

Představme si, že bych to udělal. 
Zpracovatel dostal, mimo jiné, od 
zastupitelů za úkol zajistit v příměst-
ských částech mírný rozvoj. Ve Zbor-
né Čepro vyřadilo část pozemků ze 
svých zájmů. Zpracovatel s tím počí-
tá v duchu zadání, a nyní bych mu já 
svým rozhodnutím zabránil splnit 
úkol zabezpečit mírný rozvoj. To si 
nemohu dovolit. To je protizákonné 
jednání.

Jestli se dlouhodobě plánuje roz-
voj některé oblasti, tak se také počí-
tá s infrastrukturou. Například 
nebudeme kvůli pár chatám stavět 
infrastrukturu za miliony. Obráce-
ně Zborná je jednou z částí města, 
kde se předpokládal mírný rozvoj ve 
výstavbě. Klíčové je právě to zadá-
ní před x lety. A změnit zadání zna-
mená vrátit se na začátek. Vypíše se 
nové výběrové řízení na zpracovate-
le ÚP, připraví se návrh zadání, kde 
se může stanovit Zborná ne, atd. Ale 
začne ten minimálně dvouletý pro-
ces.

To se naštěstí nestalo, protože 
sporné lokality byly překlopeny 
do tzv. rezervy.

Ano. To je podle mne možné řeše-
ní, kdy v případě Zborné nyní na 
daných pozemcích nemůže napří-
klad vyrůst nějaká fabrika, ale pou-
ze bytová výstavba. Podmínkou je 
územní studie.

Ale proti tomuto řešení vystou-
pil právník zastupující peticien-

ty ze Zborné, který takový postup 
označil za nezákonný...

Proto jsem musel stáhnout na 
zastupitelstvu jako předklada-
tel tento bod programu a nechal 
jsem si vypracovat právní analýzy 
od renomovaných právníků, zda je 
takový postup nezákonný, nebo ne, 
a mohl jsem doložit zastupitelům, 
že je takový postup možný.

Takže jak vypadá současný stav 
ÚP? 

V současnosti zpracovatel vypořá-
dává připomínky, asi dvanáct bodů, 
mimo jiné i tu Zbornou.

A po vypořádání opět budou roz-
hodovat zastupitelé.

Na radnici se rozpadla koalice. 
Náměstek Kolář a Vymazal byli 
odvoláni z funkcí, koalici opusti-
la ODS a Fórum Jihlava. Důvod?

Prosazování předjednaných věcí 
bylo stále obtížnější, a nastal čas se 
rozejít. Jejich místa obsadila ANO.

Nabízíme ruku ke spolupráci po 
všech úrovních, pokud o to bude 
zájem. Chceme být transparentní 
a otevření všem názorům do oka-
mžiku, kdy se sjednotíme. Ale pak si 
za tím budeme stát. Tohle nechápali 
dřívější koaliční partneři, a výsled-
ky vidíme třeba na územním plánu, 
nebo Horáckém zimním stadionu.

Zastupitel Tomanec volá po 
skupině odborníků, kteří by měli 
navrhnout politikům řešení ... 

Kdo ty odborníky vybere, navrh-
ne? Odborníkem pro mne je v pří-
padě ÚP zpracovatel, který si za 
svou práci odpovídá, a ne někdo 
další, kdo má nápady, za které nene-
se odpovědnost. Proč tedy dělá-
me volby? Aby se politici potom 
schovávali za rozhodnutí jakýchsi 
odborníků?

Nepomohlo by v tomto případě 
referendum?

V případě HZS bych se referendu 

rozhodně nebránil. Jen si myslím, 
že způsob referenda u nás zatím je 
příliš pomalý a nákladný.

Došlo tedy k vystřídání někte-
rých náměstků a některých rad-
ních. Co od toho očekáváte?

Nejde o osoby. Mnohem důležitěj-
ší je to, že jsme se v nové koalici 
shodli, že budeme komunikovat 
v užším vedení města, ale i v tom 
širším. Například chceme iniciovat 
pravidelné schůzky předsedů všech 
zastupitelských klubů. Zdůrazňu-
ji – všech! Chceme se bavit s ODS, 
Forem, TOP a KSČM, s cílem 
dosáhnout širšího konsensuálního 
souhlasu ke klíčovým otázkám roz-
voje města.

Nechceme jít cestou ODS, která 
v roce 2010 vyřadila veškerou opo-
zici i z komisí. To nepovažuji za 
férové jednání. Chceme zachovat 
i model pro koalice, kde jsme měli 
dva lidi a opozice jednoho člověka.

Předchozí opoziční smlouva 
byla napsána, a hlavně chápá-
na koaličními stranami různě. 
Co pro jednu stranu znamena-
lo jednání v rozporu s koaliční 
smlouvou, druhá strana za rozpor 
nevnímala. Je na toto pamatová-
no v nové koaliční smlouvě?

Ano. Zakomponovali jsme do 
smlouvy mechanizmy dohodování 
v případě, že jedna strana bude mít 
odlišný pohled. V praxi to má zna-
menat, že nepůjdeme s takovým pro-
blémem do zastupitelstva a nebude-
me se snažit protistranu přehlasovat 
silou, ale vezmeme si čas k důklad-
nému prodiskutování a sladění.

Chceme se shodnout na zásadních 
bodech, které budeme takto řešit, a 
pokud strana dopředu takto neo-
značí svoji prioritu, může se stát, že 
bude přehlasována. 

Navíc vzniká institut strategické-
ho rozvoje města, který by měl být 
v gesci paní náměstkyně Mayero-
vé. Město strategický plán rozvo-
je má, ale potřebuje aktualizovat a 
reagovat na všechny nové potřeby. 
Myslím si, že paní Mayerová může 
v tomto směru být velkou posilou, 
protože má kontakty, zkušenosti a 
dovednosti pro takové zaměření.

Pojďme k aktuálním problé-
mům. Jak dál s Horáckým zimním 
stadionem?

Jsme ve fázi, kdy připravujeme 
pro prosincové zastupitelstvo, jak 
postupovat dál. Musíme sestavit 
řídící výbor, vyhodnotit rizika jed-
notlivých variant, abychom měli 
černé na bílém, proč jsme se roz-
hodli pro právě tuto variantu a pře-
dešli tak případným trestním ozná-
mením. 

Máme dvě zásadní varianty postu-
pu. Jedna z nich je výběrové říze-
ní na projektovou dokumentaci, a 
následně výběrové řízení na doda-
vatele, obojí s nebezpečím, že se 
vysoutěží nejnižší cena, a ne kvalita. 
To je ale ta delší cesta.

 (Pokračování na str. 20)

Náměstek Vratislav Výborný: 
Budeme transparentnější a akčnější

STRANA 4 Rozhovor NJR – PROSINEC 2016

NÁMĚSTEK primátora Vratislav Výborný (ČSSD).  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
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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

ZVONKOHRANÍ PRO SPLNĚNÁ PŘÁNÍ. Skoro pět desítek lidí se zúčastnilo nul-
tého ročníku Zvonkohraní. Průvod v čele s anděly se vypravil od Parku Gustava 
Mahlera k Bráně Matky Boží, ze které účastníci zvonili na rozmanité druhy zvonů a 
zvonků do všech světových stran. Andělé otevřeli Ježíškovu schránku na vánoční přá-
ní. Akci organizovala ZŠ TGM ve spolupráci se Zdravým městem Jihlava.

JIHLAVSKÝ VÁNOČNÍ STROM. Letos jde o desetimetrový smrk z ulice Demlova. 
Slavnostní rozsvícení proběhlo v neděli 27. listopadu po setmění, v centru města se 
konal také Velký adventní jarmark.

PIETA U KLÍČŮ. Události 17. listopadu si připomněli zástupci města a společen-
ských organizací pietním aktem v Českém mlýně u sousoší Klíčů.

ZAČAL ADVENT. Tisíce lidí přilákal do centra Jihlavy program první neděle v 
adventu. Od dopoledne na Masarykově náměstí probíhal velký jarmark, po setmění 
začalo přibývat lidí u pódia. Sledovali vystoupení Markéty Procházkové, jihlavské 
rodačky, která v poslední době vstoupila do širšího povědomí účastí v televizní show. 
Potom už na pódium vstoupil primátor města Rudolf Chloupek, pronesl zdravici a 
pozval občany města k návštěvám dalšího adventní programu na náměstí i v radni-
ci. Potom už všichni společně odpočítali rozsvícení vánočního stromu a výzdoby ulic. 
Letošním vánočním stromem je asi desetimetrový smrk z Demlovy ulice. Program 
večera uzavřel koncert populárního zpěváka Janka Ledeckého s kapelou. 

VÁNOČNÍ STROMEČKY. Celkem 42 různě zdobených stromečků připravily  pro 
návštěvníky děti z MŠ a ZŠ na Masarykově náměstí, kde se utkají v soutěži Jihlav-
ských listů o nejkrásnější stromeček; celá akce se stala tradicí Vánoc v centru města.

ADVENT NA RADNICI. Legenda české populární hudby Eva Pilarová byla prvním 
interpretem tradičních adventních koncertů, které se odehrávají v gotickém sále jih-
lavské historické radnice. Na obvyklých pondělních koncertech vystoupí třeba hous-
lista Václav Hudeček, nebo šansoniérka Szidi Tobias. Jsou ale připraveny i další kon-
certy, nemůže chybět oblíbený koncert Melodie a skupiny Raraši, těšit se můžeme i na 
Nezmary nebo Spiritual Kvintet. Celý předvánoční program najdete na webu města, 
nebo v brožurkách na infocentrech radnice.
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Strážníci městské policie zadrželi 
v říjnu dva agresivní muže. Na lin-
ce tísňového volání přijal operační 
strážník městské policie oznámení 
od hosta restauračního zařízení v 
areálu Vysočina na ulici Březinova, 
že zde dochází k napadení obsluhy 
přítomnými hosty. Volající muž ne-
byl schopen upřesnit, ve kterém za-
řízení k napadení dochází.  Na místo 
byly ihned vyslány dvě hlídky měst-
ské policie. První muž byl strážníky 
zadržen před Fine Clubem poté, co 
byl pomocí kamerového systému 
spatřen, jak ohrožuje kolemjdou-
cí rozbitou lahví. O několik minut 
později zadrželi strážníci muže, kte-
rý napadl a způsobil řezná poranění 
členu ostrahy. Zraněnému členu os-
trahy strážníci poskytli první pomoc 
a přivolali zdravotnickou záchran-
nou službu.

Vandalové zadrženi
Ve dvou případech strážníci dopad-

li výtržníky. V prvním případě spat-
řil operační strážník městské policie 
prostřednictvím kamerového systé-
mu muže vykonávajícího potřebu na 

sloup veřejného osvětlení ve spod-
ní části Masarykova náměstí. Poté 
mladík poškodil vytrhnutím dvířka 
rozvaděče upevněného na sloupu. 
Na místo byla vyslána hlídka, která 
muže zadržela. Ve druhém případě 
strážníci zadrželi dva mladíky v uli-
ci Srázná. Mladíci se vraceli z oslavy 
v centru města a cestou poškodili 
vozidlo zaparkované na ulici Palac-
kého. Při tomto jednání byli spatře-
ní občanem, který na ně upozornil 
prostřednictvím linky 156, následně 
byli mladíci nalezeni pomocí kame-
rového systému v ulici Bezručova a 
strážníky zadrženi.

Městská policie řešila oznámení 
na zmateného muže, požadujícího 
vydání věcí od majitele obchodu 
s dětským zbožím v ulici Benešo-
va, které si zde údajně uložil. Po 
chvilce muž z obchodu odešel.  Na 
místo byla vyslána hlídka, která 
spatřila muže opírajícího se o zeď 
obchodu. Po prokázání totožnos-
ti a krátkém rozhovoru s mužem 
strážníci zjistili, že je jeho chování 
zmatené, odpovědi nesrozumitel-
né. Na místo byla přivolána zdra-

votnická záchranná služba, která si 
muže převzala do péče. 

Prevence kriminality
Kromě preventivních přednášek 

na školách se strážníci z oddělení 
prevence kriminality podíleli v říjnu 
na Veletrhu Zdraví, který již několi-
kátým rokem pořádá ZŠ O. Březiny 
pro svoje žáky. Tentokrát preventis-
té diskutovali se staršími žáky o do-
pravní problematice, protože zadané 
téma znělo „S větrem v zádech“.

 Dále pak v desátém měsíci začala 
série hodin sebeobrany pro seniory. 
Vzhledem k úspěšnosti předcházejí-
cích kurzů se strážníci věnovali dvě-
ma skupinám osob, a to začáteční-
kům a pokročilým. Tento měsíc se 
strážníci podíleli na zajištění veřej-
ného pořádku v okolí fotbalového 
stadionu při zápasech FC Vysočina a 
HC Dukla Jihlava v okolí Horáckého 
zimního stadionu. 

Statistika
V říjnu zpracovala Městská policie 

Jihlava celkem 3.278 událostí. Stráž-

níci provedli 157 kontrol podávání 
alkoholu mladistvým osobám a hra-
ní na výherních hracích automatech, 
řešili 420 oznámení občanů, nebo 
jejich žádostí o pomoc. Proti veřej-
nému pořádku nebo vyhláškám a 
nařízením města bylo zaznamenáno 
834 přestupků, z tohoto počtu se 90 
přestupků týkalo dodržování pravi-
del stanovených vyhláškou o volném 
pohybu psů a 86 přestupků se týkalo 
dodržování zákazu konzumace al-
koholických nápojů na vymezených 
veřejných prostranstvích. Ve spolu-
práci s dopravním podnikem stráž-
níci provedli 111 kontrol černých 
pasažérů. Při kontrolní činnosti byla 
zadržena jedna osoba, po které Po-
licie ČR vyhlásila celostátní pátrá-
ní. Současně bylo policii oznámeno 
pět podezření ze spáchání trestné 
činnosti. Městská policie zpracovala 
15 přestupků proti majetku. Do psí-
ho útulku, jehož provozovatelem je 
městská policie, bylo umístěno 35 
odchycených psů. 

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

V areálu Vysočina hosté napadli personál

Bývalý DDM může i dál poslou-
žit pro volný čas. Jihlava hodlá vyu-
žít budovu někdejšího Domu dětí a 
mládeže v Brněnské ulici jako spol-
kový dům. Radnice už se svojí nabíd-
kou oslovila bezmála šedesát spolků 
ze sociální, kulturní a sportovní ob-
lasti a hledá další zájemce.

„Rádi bychom poskytli zázemí co 
nejširšímu spektru spolkových a ne-
ziskových organizací a podpořili tak 
jejich aktivity. Kdo hledá pro svůj spo-
lek, klub nebo sdružení prostory, může 
se na nás obrátit,“ vyzývá Iveta Ne-
chvátalová z odboru školství, kultu-
ry a tělovýchovy. Zájemci ji mohou 
kontaktovat na telefonním čísle 
565 592 333, mailu iveta.nechvata-
lova@jihlava-city.cz, nebo osobně 

Jihlava nabízí prostor spolkům

BUDOUCÍ  spolkový dům bude v budově bývalého DDM.  Foto: archiv MMJ
na magistrátu, na pracovišti v Hlu-
boké ulici. 

Na prohlídku prostor v Brněnské 

ulici dosud přišli zástupci asi dvace-
ti organizací, osm z nich má zájem, 
polovina z nich požaduje také např. 

poskytnutí podmínek pro parkování, 
instalaci zvukového zařízení, bezba-
riérovost, prostor pro konání sněmů 
až 140 účastníku atp. Dosud největší 
zájem projevily spolky o využití tělo-
cvičny a místnosti pro asi 30 osob.

Po základní rekonstrukci domu a 
vybavení nezbytným zařízením by 
měl spolkový dům být místem spo-
lečného setkávání a vzájemné pomo-
ci. „Naší hlavní ideou je v domě nabí-
zet vzdělávání, osvětu, prostory mohou 
být využity také k výstavám či přednáš-
kám. Iniciativě spolků se meze klást ne-
budou a každý bude moct přispět svojí 
činností svou troškou do mlýna,“ při-
pomněl myšlenku spolkového domu 
vedoucí odboru školství, kultury a 
tělovýchovy Tomáš Koukal. -tz-
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Dotační program je systém fi-
nanční podpory partnerským or-
ganizacím, institucím i aktivním 
občanům, kteří chtějí přispět k 
naplňování cílů Zdravého města a 
MA21 dílčí akcí, aktivitou, progra-
mem apod., a to na základě zpraco-
vaného projektu. 

Pro rok 2016 byla na tento do-
tační program vyčleněna částka 
300.00 Kč, kdy maximální výše do-
tace na jeden projekt činí 20.000 
Kč. V únoru byla vypsána 1. Výzva 
na aktivity realizované v období 1. 
4. – 31. 12. 2016. 

Komise Projektu Zdravé město 
a MA21 doporučila a Rada města 
Jihlavy schválila osmnáct žádos-
tí v celkovém finančním objemu 
295.866 Kč. 

Více informací týkajících se do-
tačního programu Zdravého města 
naleznete na odkazu www.jihlava.
cz/zdravemesto. Všem partnerům 
děkujeme za spolupráci!

 Soňa Krátká,
 koordinátorka PZM a MA21

V roce 2016 Zdravé město Jihlava 
a MA 21 podpořilo 18 projektů

Investor uvažovaného obchodní-
ho centra u výpadovky na Pelhři-
mov měl vyřešit frekventovanou 
křižovatku Žižkovy a Rantířovské 
ulice, kde kolabuje doprava nejen 
ve špičkách, ale skoro po celý den. 

Po letech váhání ale od záměru 
ustoupil, o křižovatku se tak musí 
Jihlava postarat sama. Práce na 
projektu už běží, stavět se začne za 
rok. 

„Pokud vše půjde podle našich 
představ, v polovině roku 2018 bu-
dou dopravu na rušné křižovatce ří-
dit semafory. Toto řešení se ukázalo 
jako vhodnější, než původně uvažo-
vaný kruhový objezd,“ říká náměs-

tek primátora pro oblast investic 
Vratislav Výborný.

Město v křižovatce nechá rozšířit a 
upravit jízdní pruhy, vybudovat nové 
přechody pro chodce, bezpečnost-
ní ostrůvky, veřejné osvětlení apod. 
Městská hromadná doprava bude 
mít pro směr z města do Rantířovské 
ulice vyčleněnou a upravenou komu-
nikaci za čerpací stanicí. 

„U hřbitova vznikne nové parkoviš-
tě pro 110 vozidel, koncipované jako 
P+R (park and ride). Zde budou moci 
řidiči ponechat svoje vozidla a pokra-
čovat do centra města městskou do-
pravou, pro kterou vzniknou dvě nové 
zastávky MHD. Parkování zde bude 

Frekventovanou křižovatku 
budou řídit semafory

Změny na linkách MHD v Jihlavě 
od 1. prosince:

 oboustranná zastávka Fibichova 
na ulici Žižkova – na nové zastávce 
staví linky 3, 31, 6 a 9.

 linka 3: zrušen spoj s odjezdem 
v 6.31 hod z Masarykova nám. do 
Bosch Diesel

 linka 31: odjezd od Dopravního 
podniku v 5.14 hod. (dříve 5.19), 
odjezd od Bosch Diesel v 6.13 hod. 
(dříve 6.10)

 linka 32: spoj v 6.10 hod. 
od Bosch Diesel nejede do Doprav-
ního podniku, končí Mas. nám. dol-
ní.

 linka 7: odjezd 4.7 hod. z Mas. 
nám. dolní do Popic (dříve 4.40) 
z Popic 4.54 hod. (dříve 4.57).

 linka E:  změny jízdního řádu o 
sobotách a nedělích:

- odjezd od Motorpalu ve 13.39 
hod. (dříve 13.49),

- odjezd od Motorpalu ve 14.20 
hod. (dříve 14.34). -tz-

Od prosince změny 
v MHD

Víte, jaká bude 
výše vaší penze?

Informaci o vašem důchodu může-
te získat v prostorách Senior Pointu 
Jihlava, kde proběhne bezplatná Po-
radna výpočtu starobního důchodu.

Poradna tradičně nabízí výpočet 
starobního důchodu a kontrolní 
výpočet již přiznaného starobního 
důchodu. Součástí služby je také 
poskytnutí sociálního poradenství, 
např. vhodného termínu odchodu 
do starobního důchodu z hlediska 
individuální situace klientů poradny. 
Poradna se uskuteční ve čtvrtek 8. 
prosince od 12 do 15 hodin. -tz-

zdarma,“ pokračuje Vratislav Výbor-
ný. Z parkoviště bude možné vstou-
pit do prostoru hřbitova novým 
vchodem, projekt počítá také s úpra-
vou a doplněním zeleně.

Odhad nákladů je 34 mil. Kč 
s DPH, výstavba parkoviště bude do 
výše 90 % skutečných nákladů hraze-
na z IROPu, na úhradě nového po-
vrchu vozovky v ul. Žižkova a Ran-
tířovská se bude spolupodílet Kraj 
Vysočina. -tz-

I letos připravila ZŠ Jungmannova Vánoční jarmark a Vánoční dílny ve zna-
mení “Sladkých Vánoc”.

Pedagogové a žáci si připravili pro návštěvníky školy program. Ve středu 14. 
prosince a čtvrtek 15. prosince vždy od 9hodin vystoupí školní kapela a bude 
se hrát divadelní hra.  Připravují se vánoční dílny po celý den, vánoční foce-
ní pro rodiče s dětmi, výstava adventních věnců a pro zájemce je připravena 
prohlídka školy. -lm-

Vánoční jarmark 
na ZŠ Jungmannova
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Desítky tisíc stromů, tisíce slou-
pů veřejného osvětlení, stovky 
kontejnerových stání, odpadko-
vých košů a laviček, zelené plochy, 
vodní toky a řadu dalších položek 
správy města je možné zanést do 
elektronických map. 

 A ke každé položce je možné vést 
velké množství informací - třeba 
využití a četnost vyvážení kontej-
neru, nebo údaje o věku, zdravot-
ním stavu a zásazích provedených na 
každém jednom stromu ve městě. 

 S touto myšlenkou a s provedením 
uspěli informatici jihlavského magis-
trátu na oborové konferenci GIS Es-
ri, věnované geografi ckým informač-
ním systémům. Z největšího českého 
setkání geoinformatiků si letos přive-
zl cenu za inovativní přístup ke GIS 
právě jihlavský magistrát.

„Data zanesená do map jsou jedno-
duše dostupná prostřednictvím mobil-
ních technologií kdykoliv a kdekoliv 

v terénu, a stejně, jako při práci v kan-
celáři. Pracovníkům úřadu odpadá 
nutnost v archivech vyhledávat a nosit 
s sebou třeba do lesů v celém správním 
obvodu množství dokumentů nebo 
map. Všechno potřebné mají s sebou, a 
ihned dostupné. Přímo v terénu zane-
sené informace jsou naopak ihned 
dostupné na kterémkoliv jiném zaříze-
ní,“ popisuje přínos nových techno-
logií autor inovací Jaroslav Škrobák.

Příklad? Několikrát do roka po 
setmění vyjíždí pracovník odboru 
dopravy kontrolovat veřejné osvětle-
ní. Nefunkční svítidla přímo na mís-
tě jednoduše zaznamená do elektro-
nické mapy, z té pak „vyjede“ seznam 
s objednávkou, podle které pak bez 
dlouhého pátrání přijede na místo 
správce nefunkční svítidla vyměnit.

Mapové systémy ale dovolují i 
mnohem podrobnější zaměření, 
zaznamenat se dá i jeden konkrét-
ní, kůrovcem napadený strom v lese, 

Úřad v kapse – Jihlava hledá nové 
využití elektronických map

VYUŽITÍ GIS v mobilních technologiích pracovníky magistrátu města Jihlavy 
v terénu.  Foto: archiv MMJ

PRA COVNÍK odboru informatiky Jaroslav Škrobák a vedoucí odboru informa-
tiky magistrátu města Jihlavy Vladimír Křivánek přebírají cenu za inovaci využí-
vání GIS. Foto: archiv MMJ

ZIMÁČEK V PERMANENCI. Doslova od rána do večera je využívána ledová 
plocha Veřejného sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova. Brzo ráno tu začí-
nají hokejové a krasobruslařské tréninky, dopoledne a odpoledne se hala využí-
vá pro základní a střední školy, mateřinky a veřejná bruslení, až do večerních 
hodin běží další tréninky, nebo zápasy amatérského hokeje. První zkušenosti 
zde získávají pod vedením zkušených trenérů třeba i děti z MŠ Juliánka z Erbe-
novy ulice (na snímku). Foto: archiv MMJ

Po ledu je v Jihlavě sháňka

Zástupci radnice blahopřáli jihlavské občance paní Heleně Kyralové k 102. 
narozeninám. Primátor Rudolf Chloupek a náměstek primátora Radek 
Popelka předali oslavenkyni květiny, dárkový koš a pamětní listinu.

Jubilantka pochází z Orlických hor, z učitelské rodiny, také ona učila na 
základní škole, a v jejích kantorských šlépějích pokračují i děti. V pozdějším 
věku se přistěhovala do Jihlavy, kde o ni pečuje syn s rodinou.

Stoletá dáma návštěvu z radnice přivítala v dobré náladě a rozdávala úsmě-
vy. Paní sice má problémy se sluchem a zrakem, dodnes ale nepotřebuje uží-
vat žádné léky. Částečně se sama obslouží, několikrát denně si vaří milovanou 
kávu a pochutnává si na čokoládě. S pomocí lupy čte knížky a luští křížovky, 
největší radost jí dělají výlety na zahradu v Orlických horách. -tz-  

Oslava narozenin 102 let, 
žádné nemoci, žádné prášky… 

určený k odstranění. „Neznamená 
to, že by pak dřevorubec hledal strom 
s tabletem v ruce, ale umožňuje to vést 
přesné a aktuální údaje o lesích a zele-
ni,“ vysvětluje Jaroslav Škrobák.

Nápady jihlavského magistrátu na 
využití GIS nezůstávají jen v mís-
tě vzniku, seznámeni s nimi byli i 
zástupci dalších úřadů v Kraji Vyso-
čina, a zástupci Jihlavy s odbornou 
přednáškou s názvem Collector for 
Jihlava, o využití mobilních techno-
logií na magistrátu, vystoupili také 
právě na GIS Esri konferenci, ze kte-

ré si přivezli nejvyšší ocenění.  
Konference GIS Esri je největším 

oborovým setkáním geoinformati-
ků v České republice, již dvacet pět 
let seznamuje účastníky s novinka-
mi v oblasti GIS a aktuálními projek-
ty ve veřejném i privátním sektoru. 
Témata přednášek sahají od veřejné 
správy na krajské i místní úrovni přes 
správu inženýrských sítí až po pří-
rodní vědy, dálkový průzkum Země, 
nebo kartografi i. Letos se konferen-
ce zúčastnilo 930 odborníků z tří set 
organizací. -tz-

PANÍ Heleně Kyralové ke 102. narozeninám popřáli primátor Rudolf Chloupek 
(vlevo) a náměstek Radek Popelka. Foto: archiv MMJ
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Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2017

Možnost prohlídky naší školy pro jednotlivce i skupiny.
Bližší informace: +420 567 584 142, www.helenin.cz

Propojení světa
financí, umění
a reklamy…

Arts
management
jediný obor v ČR

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

Délka přípravy v učebních oborech je 3 roky a je ukončena výučním listem. Praktická škola je dvouletá
se závěrečným vysvědčením. Ubytování a stravování je zajištěno.

 zedník  truhlář  malíř-natěrač 

kuchař  pečovatelka  cukrář  zámečník
 švadlena  čalouník

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

Kontakt: Bc. Marie Baštová , tel.: 606 367 221
j12-oučD

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE 
V HUMPOLCI

Nástavbové obory:
Autotronik
Obory s výučním listem:
Autoelektrikář
Mechanik opravář motorových vozidel
Karosář, Instalatér, Tesař, Zedník

Ubytování a stravování zajišťují jednotlivá pracoviště. 
Škola poskytuje:
- řidičské oprávnění skupin A,B,C,T, E
- svářečské kurzy ZK 111, ZK 311, ZK 135
- zkoušky z myslivosti
- volnočasové aktivity, sportovní zázemí

www.cza-hu.cz                   ee--mmaaiill::  cceerr@@cczzaa--hhuu..cczz

       - školní jezdecký klub
       - půjčovna učebnic a sportovního vybavení

Informace získáte na pracovištích:
Humpolec, Školní 764, tel. 565 532 069     

Světlá n. S., Zámecká 33, tel. 569 452 080  
Humpolec, Nádražní 486, tel. 565 533 218  

Nabídka studia pro školní rok 2017-2018

Obory s maturitní zkouškou:
Agropodnikání se zaměřením na
 - ekologické  a konvenční zemědělství
 - chov koní a  jezdectví
Chovatelství  se zaměřením na 
kynologii
Mechanizace a služby
Obory s výučním listem:
Jezdec a chovatel koní
Zemědělec, farmář

Obor s výučním listem
Opravář zemědělských strojů

Pracoviště. Humpolec, Školní 764  Humpolec, Nádražní 486 

Světlá nad Sázavou, Zámecká

Den otevřených dveří:  13. ledna 2017  (8 - 15).

V listopadu  proběhlo na jihlavském gymnáziu 
školní kolo Dějepisné olympiády na téma „Marie 
Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsbur-
kové 18. stol“.

O soutěž projevili žáci velký zájem a 30 sou-
těžících v šedesátiminutovém intervalu řešilo 23 
poměrně náročných úkolů. 

Kdo chtěl uspět, musel být řádně připraven. Žá-

ci se zamýšleli nad doplňovačkami, přiřazováním, 
historickým místopisem, obrázky z architektury, 
atributy svatých či rodokmenem Habsburků…

 Absolutním vítězem se stal Lukáš Tomala z 2A6 
s celkovým počtem 46 dosažených bodů (z 60). 

Na 2. místě se umístil Martin Bohuňovský z 
kvarty, který si svými znalostmi vysoutěžil 45 
bodů. Bronzový post zaujala Tereza Homolková z 

4A8 se 44,5 body.
Čtrnáct žáků se stalo úspěšnými řešiteli, tedy s 

pěknými výsledky nad 60 %. Pořadí soutěžících 
na předních pozicích bylo velmi těsné. Do okres-
ního kola postupují Lukáš Tomala a Martin Bohu-
ňovský.

Školní kolo organizovaly Iva Málková a Eva 
Hurychová. -lm-

Školní gymnazijní kolo Dějepisné olympiády
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Nastal adventní čas, a s ním neod-
myslitelně spojené nákupní horeč-
ky, shon a stres při vybírání a pořizo-
vání dárků pro rodiny a blízké. Lidé 
jsou zamyšlení nad tím, co a kde ješ-
tě nakoupit, nebývají ostražití a své 
věci nechávají bez dozoru. Tím však 
dávají příležitost zlodějům. 

Ženy nechávají své kabelky zavě-
šené na nákupních vozících, nebo 
položené na prodejních pultech, 
často i otevřené a nezapnuté na zip. 
Muži nosí své cennosti a peněženky 
v batohu na zádech, nebo v zadních 
kapsách kalhot. V peněženkách ma-
jí lidé často větší množství peněz než 
obvykle.  

V nákupních centrech, různých 
obchodech a na rušných ulicích 
těchto situací zneužívají všeteční 
kapsáři. Ti nejraději vyhledávají mís-
ta s velkou koncentrací lidí, kde se 

mohou rychle a nepozorovaně ztra-
tit v davu. Ideální příležitostí jsou 
pro ně i předvánoční kulturní akce 
– rozsvěcení vánočního stromečku, 
veřejné zpívání koled a mikulášské 
besídky.

 
Pozor na kapsáře!

Policie vyzývá občany k větší opa-
trnosti a obezřetnosti. 

Kabelky a batohy nenoste na 
zádech, kde na ně nevidíte! Mějte je 
dobře zapnuté a neustále na očích. 
Nikdy je neodkládejte na pultech 
nebo nákupních vozících, a to ani na 
krátký okamžik.

Peněženky a mobilní telefony 
nenoste v zadních kapsách kalhot. 
Ideálním místem je vnitřní kapsa 
bundy, nebo na dně dobře uzavřené 
příruční tašky.

V předvánočním období policie nabádá 
občany ke zvýšené opatrnosti 

Nedávejte si své cenné věci do ta-
šek, které se nedají uzavřít.

PIN kód a platební kartu nikdy 
nemějte pohromadě.

V případě krádeže ihned vše 
oznamte policii, a platební kartu si 
zablokujte. 

Auto není trezor
Další nebezpečí číhá na parkoviš-

tích u nákupních center a obcho-
dů. Ve svých vozidlech by lidé 
neměli nechávat nic, co by zlodě-
je mohlo přilákat. Pečlivě si vše 
uschovejte, nebo raději vezměte 
do obchodu s sebou. Vždy si pečli-
vě vozidlo uzamkněte, i když jdete 
jen odvézt nákupní vozík do stoja-
nu. Buďte obezřetní i při ukládání 
nákupu do zavazadlového prosto-
ru, nebo usazování dětí do autose-
daček. Nechávejte kabelky, mobilní 
telefony nebo peněženky jen tak na 
sedadlech, kde jsou zlodějům přímo 
na očích. Ti se pak do auta dostanou 
jakýmkoli nešetrným způsobem, a 
nejen že odcizí vaše cennosti, ale 
navíc vám vozidlo i značně poškodí. 

Pozor na internetové nákupy!
Někteří lidé, namísto tlačení se 

v kamenných obchodech, dávají 
přednost výběru dárků na interneto-

vých portálech. To sice přináší řadu 
výhod, ale i zde je potřeba se mít na 
pozoru. Ušetříte čas i peníze, můžete 
si porovnat ceny, a zboží vám bude 
dodáno až do domu. Avšak ne vždy 
probíhá vše tak hladce, a zákazníci 
často již nikdy neuvidí ani objedna-
né zboží, ani své peníze.    

Nenechte se zlákat nápadně nízkou 
cenou nebo výhodnými podmínka-
mi.

Předem si pečlivě pročtěte obchod-
ní podmínky a reklamační řád.

Nakupujte jen u známých nebo 
ověřených prodejců.

Za zboží plaťte předem jen u důvě-
ryhodných obchodníků.

Uchovávejte si průběh interne-
tové komunikace, včetně potvrze-
ní objednávky a údaje o provedené 
platbě.  

 
Policisté, jako každý rok, zvýší 

v adventním období kontroly v rizi-
kových místech, ale i přesto by kaž-
dý z nás měl být více opatrný na své 
věci a mít na paměti, že obezřetnosti 
není nikdy dost.   

 KŘ policie kraje Vysočina
 Oddělení tisku a prevence
 por. Mgr. Tomáš Procházka 
 koordinátor prevence

Nová přírodní učebna, zaměřená 
na mokřady, byla pro veřejnost ote-
vřena v listopadu u rybníka Kalvá-
rie v Jihlavě. 

Spolek Mokřady – ochrana a 
management se základní školou 
Otokara Březiny v Jihlavě v lokali-
tě poblíž této základní školy vytvo-
řil dvě menší drobné vodní plochy 
(tůně), provedl prořezávku dřevin 
v ploše budoucích tůní, vytvořil 
menší zimoviště pro obojživelníky 
z přírodního materiálu (dřevo a trá-
va), přístupový chodník ze zeminy i 
povalový chodník, a vyrobil a osadil 
sem tři informační cedule o mokřa-
dech, tůních a zimovištích.

Smyslem přírodní učebny je při-
táhnout děti v rámci výuky do pří-
rody. Žáci budou v mokřadu prová-
dět sledování, měření a pozorování, 
k čemuž jim pomohou přístroje a 
pomůcky, které jim byly pořízeny. 
Důležitá je také příručka Deník 
badatele, kterou vydalo Sdružení 
Krajina, a v rámci tohoto projektu 
byl proveden její dotisk. Nová pří-
rodní učebna bude sloužit i široké 
veřejnosti, která se zde může něco 

Mokřadní učebna v přírodě
dozvědět o životu v mokřadech.

Slavnostního přestřižení pásky se 
ujali náměstek primátora  Jaromír 
Kalina a zástupkyně Nadace Part-
nerství  Zuzana Šeptunová.  -tz-

V RÁMCI projektu mokřadní učebny 
Kalvárie vznikla i druhá učebna, a to 
na Lesnovských mokřadech u Jihlavy. 
Zde na jaře dvě třídy dětí ze ZŠ Oto-
kara Březiny ručně vyhloubily další tři 
tůně, které doplnily mokřadní biotopy 
v této lokalitě. Foto: archiv MMJ
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Čas vánoční... STRANA 15

Často je řeč o klasické a tradiční 
české hospodě, ale jak vlastně taková 
česká hospoda dříve vypadala?

Pokud tedy chceme poznat svět 
starých českých hospod a restaurací, 
tak nezbývá než se přenést do doby 
před cca 100 lety, kdy se při neexis-
tenci rozhlasu, televize, internetu a 
dalších komunikačních vymoženos-
tí, veškerý společenský či spolkový 

život odehrával logicky právě v hos-
podách a restauracích, jejichž celko-
vý počet byl tudíž mnohonásobně 
vyšší než dnes. A slavili se tu i Váno-
ce.

Ani u nás pochopitelně nechyběly 
ty nejpokleslejší putyky, kde se schá-
zela různá individua a nejnižší soci-
ální skupiny, ale jinak se nabízel širo-
ký rejstřík celkem slušných podniků 

od dělnických hospůdek přes rozma-
nité lokály orientované na živnostní-
ky, studenty, obchodní cestující až 
po měšťanské 

Atributem hostince bylo pivo od 
čepu a dobrá kuchyně, v zahrad-
ních hostincích hrávala často hud-
ba, zájezdní hostince nabízely také 
ubytování, čímž se typově blížily 
hotelům, vinárnická konsese se čas-

to pojila s lahůdkářským obchodem, 
výčepy se obvykle omezovaly jen na 
alkoholické nápoje a tlak spořádané 
veřejnosti je odsouval na průmys-
lové periferie nebo do vykřičených 
čtvrtí, jakou byl například v Praze 
před asanací zejména Josefov v mís-
tech bývalého židovského ghett a.

(Pokračování na str. 17)

Vánoce a klasické české hospody
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Vánoce...
(Dokončení ze str. 15)

Jak už bylo řečeno, hostince a 
restaurace procházely postupným 
vývojem, ale zdaleka nejrozšířenější 
byl zmíněný německý model lokálu. 

Tmavě lakovaným dřevem 
obložené stěny zde byly doplněné 
v horní části dekorovanou tapetou 
nebo různou tematickou výzdobou 
či výmalbou (v hostincích, které byly 
shromaždištěm různých českých 
vlasteneckých spolků, byla výmalba 
často doplněná o motivy z české his-
torie a mytologie), kde byly dřevěné 
masivní stoly a lavice či židle thonet-
ky a výčepní pult s mosaznou výčep-
ní stolicí. -lm-
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Špitálské předměstí, Na Bělidle, 
Handlovy Dvory, Havlíčkova ulice 
a Sídliště I. Úpravy těchto lokalit 
byly tématem podzimní architek-
tonické soutěže na územní studie, 
kterou uspořádala jihlavská radni-
ce. Od 6. prosince budou všechny 
soutěžní návrhy, včetně těch vítěz-
ných, vystaveny v přízemí jihlavské 
historické radnice, v hale předpro-
deje jízdného MHD. 

„K vidění budou panely s navrhova-
nými plány řešených lokalit, vizualiza-
cemi, diagramy a vysvětlujícími texty. 
K dispozici návštěvníkům bude i vyjá-
dření poroty ke každému návrhu a cel-
kový komentář k výstavě a jednotlivým 
lokalitám,“ zve návštěvníky Tereza 
Kafk ová, která na radnici řeší veřejná 
prostranství.

Účastníci do soutěže podali 27 ná-
vrhů, odborná porota vybrala vítěze 
a další oceněné pro každou z lokalit. 
„Porota hodnotila anonymní návrhy 
zejména z pohledu kvality urbanis-
mu, veřejného prostoru a ekonomické 
i technické realizovatelnosti,“ popsa-
la mechanismus hodnocení Tereza 
Kafk ová.

Nejúspěšnější účastníci soutěže bu-

dou zadané územní studie zpracová-
vat, samotné soutěžní návrhy však ne-
jsou fi nálním řešením - ocenění autoři 
je dopracují na základě veřejných i od-
borných projednání. Diskuzní setká-
ní s veřejností se uskuteční počátkem 
roku 2017, o přesných termínech bude 
radnice s předstihem informovat. 

Studie budou podkladem pro další 
kroky, které hodlá radnice v popsa-
ných územích uskutečnit. V případech 
Sídliště I. a Havlíčkovy ulice půjde o 
revitalizace, další studie poslouží pro 
zpracování koncepcí a regulací roz-
vojových území. Výstava soutěžních 
návrhů územních studií v prostoru jih-
lavské historické radnice potrvá do 20. 
prosince. -tz-

Porota:
• Závislá část poroty - Ing. arch. 

David Beke, Ing. arch. Martin Laš-
tovička, Lenka Tomášová B.ARCH, 
M.ADU, Ing. arch. Tomáš Lakomý. 

• Nezávislá část poroty - MgA. 
Ondřej Císler, Ph.D., Ing. arch. Jana 
Kaštánková, Ing. arch. Ondřej Tu-
ček, Ing. arch. Martin Habina. 

• Přizvaný odborník z oblasti do-
pravy: Ing. Karel Trojan. 

Na 20. jubilejní ročník přijelo přes 
čtyři tisíce návštěvníků, z toho přes 
tisíc fi lmových profesionálů. Z více 
než 3.600 přihlášených titulů bylo 
do programu MFDF Ji.hlava zařaze-
no 310 snímků a dalších 26 nabídl 
divákům program Dokument ČT. 
V soutěžních sekcích bylo uvedeno 
45 fi lmů ve světové, 11 v meziná-
rodní a 2 v evropské premiéře. 

V kategorii České radosti jsou dva 
rovnocenní vítězové: FC Roma a 

Normální autistický fi lm. Nejlepším 
světovým fi lmem jsou francouzská 
Strašidla obchází Evropou. Zakon-
čovací ceremoniál se, podobně jako 
slavnostní zahájení, nesl v netradič-
ním duchu, a celým večerem pro-
vázela dvojice z divadla Vosto5, Jiří 
Havelka a Ondřej Cihlář. Cenu za 
přínos světové kinematografi i pře-
vzala z rukou ředitele festivalu Mar-
ka Hovorky Drahomíra Vihanová. 
 -lm-

Obří fi gurína sv. Martina v hejnu 
hus byla novinkou už letité tradi-
ce příjezdu tohoto původně vojáka, 
později světce, do Jihlavy. 

V závěru dlouhého průvodu desítek 
kostýmovaných účastníků starobylou 
městskou bránou do ulic vjel „oprav-
dový“ sv. Martin na bílém koni a hrst-
mi rozdával hlavně dětem zlaťáky. S 
rozdáváním mu v průvodu pomáhali 
zastupitelé, včetně primátora Rudolfa 
Chloupka, zlaťáků bylo pro návštěv-
níky akce připraveno 31 tisíc, peka-
ři připravili také 1.740 martinských 
rohlíčků s ořechy a mákem. 

Akce vyvrcholila ohňostrojem, 
možná proto, že následoval den vol-
na a akci přálo počasí. Návštěvní-

ci večer po ohňostroji jako obvyk-
le houfně neodcházeli, ale zůstali v 
centru města, kde se dál na náměstí 
a v ulicích ještě dlouho bavili.

Město svátkem žilo už od rána, na 
Masarykově náměstí běžel jarmark, 
restaurace a vinárny se od dopo-
ledne plnily lidmi, kteří přicházeli 
ochutnávat mladá vína a konzumo-
vat tradiční martinskou husu. 

Pověsti praví, že husa se na tento 
svátek peče proto, že husy kejháním 
vyzradili Martina, který se schoval 
mezi ně do husníku, aby se vyhnul 
jmenování biskupem a jiná pověst 
říká, že se husy jí jako „pomsta“ za 
to, že kejhaly do Martinova kázání.
 -tz-

Jihlavská radnice představí územní 
studie pěti lokalit ve výstavní síni

MFDF Ji.hlava přilákal tisíce 
diváků na nové dokumenty

NEJLEPŠÍM světovým fi lmem jsou dle MFDF fr ancouzská Strašidla obcháze-
jí Evropou. Lidé za chůze, lidé čekající, stojící či sedící, shlukující se do skupin či 
dlouhých fr ont… V tomto snímku plném něhy procházejí obrazy současnosti ději-
nami, evokují minulost a zpochybňují budoucnost. Foto: archiv MMJ

Jihlavu překvapil „papírový“ 
Martin, nechyběl ani kůň

OSLAVY SV. MARTINA v Jihlavě doprovázelo hejno husí, ale nechyběl ani ten 
sv. Martin na bílém koni. Foto: archiv MMJ
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(Dokončení ze str. 4)
Druhá možnost je metoda, která 

se nazývá FIDIC. Při ní použijeme 
např. architektonickou studii, sepí-
šeme požadavky na technické vyba-
vení (kniha standardů) a nabídne-
me  realizaci vícero firmám, a je na 
nich, jak se se stavbou „poperou“.  

Tedy pro srozumitelnost – bude-
me chtít takovou a takovou šatnu, 
a je nám jedno, kudy povede elek-
třina, topení, ventilace atd. Oni na-
jdou projektanta, který jim to na-
projektuje a ocení. My vybereme 
variantu, která se nám bude nejvíc 
zamlouvat a necháme to touto fir-
mou postavit za určenou cenu. 

Tenhle proces jsme schopni 
zvládnout asi do jednoho roku. Te-
dy 2018 by se mohlo začít stavět, a 
teoreticky na podzim 2019 bychom 
mohli mít na Mistrovství světa ju-

niorů halu hotovou. Bohužel je to 
cesta pro nás dosud nevyzkoušená.

Už jen stručně – město rozhod-
lo o zakoupení areálu Modety u 
jihlavské zoo a na tři roky bude 
areál pronajímat?

Získali jsme tím čas pro další roz-
hodnutí, jak nejlépe tento prostor vy-
užít. Nabízí se vybudovat zde jakési 
zázemí zoo, například restauraci.

Podobně to vypadá s letištní 
dráhou na Henčově?

Ano. I zde jsme rozhodnutím 
krajského zastupitelstva získali po-
třebný čas na vypracování studie, 
co bude pro Jihlavu nejlepší. Sám 
za sebe říkám, že jsem pro výstavbu 
letiště, a chtěl bych, aby bylo vní-
máno jako letiště krajské.

Náměstek Vratislav Výborný: 
Budeme transparentnější...

Může Jihlava zariskovat a přihlásit se 
k pořadatelství hokejového MS juniorů?

ČSSD
MS juniorů je jistě prestižní a pro 

Jihlavu významná událost, a byl bych 
velice rád, aby se v našem městě 
uskutečnilo. Ovšem pouze za před-
pokladu, že bude možno včas zrea-
lizovat rekonstrukci HZS. Jinak by 
hrozila spíše ostuda.

 Vratislav Výborný,
 náměstek primátora 

KSČM
Jsem přesvědčen, že Jihlava by 

se měla o konání hokejového mi-
strovství světa juniorů v našem 
městě ucházet. Proto jsem byl zkla-
maný, že předkladatel na minulém 
zastupitelstvu tuto věc stáhl. 

Žádost Jihlavy o účast na mis-
trovství světa juniorů považuji za 
proklamaci, která městu umožní  
se Svazem ledního hokeje o tom 
jednat. Jihlava by se  konáním mis-
trovství světa v našem městě velmi 
zviditelnila. Naposledy se v Jihlavě 
před více než padesáti lety kona-
lo mistrovství světa ve volejbalu v 
nově otevřené hale nad bazénem v 
Rošického ulici. 

Hokejové mistrovství světa tzv. 
dvacítek je velmi sledované. V ne 
tak dávné minulosti náš tým pod 
vedením trenéra Jaroslava Holíka 
mistrovství světa vyhrál. 

Současný český hokej bohužel  
trochu  stagnuje a mistrovství svě-
ta juniorů by mohlo  přinést  větší 
popularizaci hokeje zejména mezi 
mládeží, a to i v Jihlavě. 

Mistrovství světa juniorů by se 
mělo konat na přelomu roku 2019 
- 2020 se zahájením v prosinci 
2019. Základní podmínkou jeho 
konání v Jihlavě je, aby v té době 
již byla provedena rekonstrukce 
Horáckého zimního stadionu. Po-

kud se našim předkům podařilo 
zimní stadion před šedesáti lety 
postavit, tak nevidím žádné důvo-
dy ho za současného   stavu tech-
niky zrekonstruovat. Překážkou 
může být jen nejednotnost politic-
ké vůle zastupitelstva. 

Jen pro připomenutí: zastupitel-
stvo dvakrát odmítlo architektonic-
kou soutěž na stadion za deset mi-
lionů Kč, a 27 hlasy pak rozhodlo 
využít platné stavební povolení re-
konstrukce stadionu a upravit stá-
vající projekt Ing. Žáka dle studie 
Arch. Buchty, která byla  odevzda-
ná  15. října. Setrvávají však názo-
ry některých zastupitelů na stavbu 
nového stadionu za městem, rekon-
strukci řešit architektonickou sou-
těží, nebo zadat studii nenutnějších 
úprav, zejména výměnou střechy. 

Rozhodující bude  zastupitelstvo 
12. prosince, které by mělo již v 
této věci definitivně rozhodnout. 
Podle mého názoru by se mělo po-
kračovat v úpravě projektu pod-
le zpracované studie, a město  by 
mělo co nejdříve rozhodnout o 
dodavateli stavby, který by již kon-
krétně jednal s projektantem a při-
pravil zahájení stavby. 

Pokud by vybraný dodavatel po-
jal rekonstrukci stadionu jako svou 
prestižní stavbu, a byl by motivo-
ván i mistrovstvím světa juniorů na 
novém stadionu, nemám z dodrže-
ní termínu obavu. Do zahájení mi-
strovství přece jen zbývají  téměř 
tři roky... 

Pokud se týká finančních podmí-
nek konání mistrovství pro naše 
město, je třeba je řešit s hokejovým 
svazem.  Když bude prosincové za-
stupitelstvo  znovu žádost Jihlavy 
na konání hokejového mistrovství 
světa juniorů v Jihlavě projednávat, 
tak tuto žádost z výše uvedených 
důvodů  podpořím.

 Pavel Šlechtický, 
 zastupitel za KSČM  

Zeptali jsme se: Za jakých podmí-
nek by Jihlava měla usilovat o pořa-
datelství hokejového MS juniorů 
2019? 

TOP 09
První myšlenka, která mě napadá, 

je ta, že musí být místo, kde lze MS 
hrát. Tedy musí být dostavěná hala, 
která tomuto velkému podniku po-
skytne odpovídající zázemí. 

Ne ve stadiu plánování, ne ve sta-
diu rozestavěnosti, ale musíme mít 
chod haly tzv. osahaný. Jinak risku-
jeme, že to naše pořadatelství bude 
fi asko. 

Dle mého názoru nemá město ka-
pacity na to, aby souběžně dozoro-
valo a rozhodovalo o velkém pro-
jektu přestavby hokejové haly, a ve 
stejném čase připravovalo tak roz-
sáhlý projekt, jakým mistroství světa 
juniorů bezesporu je. Je lepší se sou-
středit na jednu věc, a tu udělat po-
řádně, než udělat několik akcí, které 
nakonec budou vypadat např. jako 
dopravní terminál, nebo kruhový 
objezd na Pávovské ulici. 

Příkladů bychom našli jistě více. A 
to se záměrně nevracím zpět k dis-
kuzi, jestli je lepší nová hala, nebo 
přestavba, protože to bychom mohli 

vyčerpat kapacitu těchto novin. 
Druhá věc, která je nutná k pořá-

dání tohoto turnaje, je dobré fi nanč-
ní zázemí města. Protože tato akce 
bude jistě vyžadovat investice na 
počátku (zcela nepochybně nemalé 
investice). Jistě, na konci celého pro-
cesu může být výdělek pro město, 
ale k němu je poměrně dlouhá cesta, 
do které je potřeba vkládat určité fi -
nanční částky. Nicméně věcí, do kte-
rých se město rozhoduje investovat, 
je poměrně hodně, včetně již zmiňo-
vané stavby zázemí hokejového klu-
bu. 

Třetí věcí, která by měla být vyře-
šena, je pohyb osob v centru měs-
ta. Tím myslím možnost parkování, 
přepravy a dopravy. Projektů hodně, 
ale zatím chybí konkrétní realiza-
ce. Jenom to špatné vlakové spojení 
směrem do celé republiky. 

Čtvrtou věcí jsou ubytovací kapa-
city. Máme dostatek ubytovacích 
kapacit, které splňují normy očeká-
vané od návštěvníků takové akce? 
A jistě nejdůležitější otázka, která 
může padnout i na začátku. Máme 
nyní dostatek osobností, které jsou 
schopny celou ohromnou akci usku-
tečnit tak, aby prezentovala Jihlavu 
důstojně před celým světem?

 Roman Peschout,
 zastupitel města

Světelné a signalizační zařízení pro chodce a cyklisty u křižovatky ul. Tols-
tého a Tyršova je už postaveno, v prosinci bude spuštěno do provozu. Jihlava 
tak získá další přechod, splňující nejnáročnější požadavky na bezpečnost.

„Přechod pro chodce je vybaven akustickou signalizací pro nevidomé, ta bude 
aktivována bezdrátově pouze nevidomými, pomocí zařízení aktivace signalizace,“ 
řekl vedoucí odboru dopravy Ján Tinka.

Zařízení je osazeno návěstidly se světelnými zdroji LED s funkcí stmívání, a 
k detekci vozidel budou sloužit videodetektory.

Použitý soft ware je plně kompatibilní se stávajícím systémem preference 
MHD.

„Součástí projektu je i provedení rozšíření ulice Tolstého pro prodloužení samo-
statného odbočovacího pruhu na navazující křižovatce (Tolstého – Jiráskova) 
směrem k řešené křižovatce o cca 33 m, s ohledem na skutečnost, že v dopravních 
špičkách dochází k zablokování jízdního pruhu souběžným pruhem pro jízdu 
rovně a odbočení doleva na navazující křižovatce,“ doplnil Tinka.

Všechny přechody pro chodce a místa pro přecházení jsou navržena jako 
bezbariérová. Cena stavebních prací z výběrového řízení je 2,4 milionu bez 
DPH, termín pro dokončení stavebních prací je do 10. prosince. -lm-

Přechod u DIODu bude bezpečnější

SEMAFORY na křižovatce Tolstého a Tyršova čekají na uvedení do provozu. 
 Foto: Lubomír Maštera
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Hvězdou Vaší sprchy jste Vy. 
Nebo Bosch?
Elektrické ohřívače vody
Bosch Tronic 8000 T

Staňte se hvězdou 
naší kampaně!

Staňte se hvězdou naší kampaně! Sdílejte s námi na face-
booku Vaše videa a fotky, kde hraje hlavní roli sprcha, zpěv nebo 
Bosch a třeba se právě Vy stanete hvězdou naší příští kampa-
ně na elektrické ohřívače Bosch. Více informací najdete na 
www.junkers.cz nebo na facebooku Hvězdou Vaší sprchy jste Vy.

Soutěžte s námi a vyhrajte hodnotné ceny!  S námi můžete 
vyhrát chytrý telefon Samsung Galaxy S6, Apple iPad mini 2 
nebo výkonný a přitom kompaktní foťák Sony CyberShot 
DSC-WX350.

Pokud jste fanoušci J. R. R. Tolki-
ena, líbily se vám knihy a fi lmy, jako 
je Pán prstenů či Hobit, možná jste 
toužili žít ve Středozemi. V místě, 
kde je cítit klid a mír a které obýva-
jí hobiti žijící ve svých malých kula-
tých domech. Ač to zní podivně, 
možná si svůj sen budete moci brzy 
splnit.

Společnost Green Magic House 
vyvinula malé montované rodin-

né domy, které vypadají přesně jako 
hobití domy. A to nejlepší? Domy, 
které mají přes 120 metrů čtvereč-
ních, mohou postavit tři lidé za tři 
dny.

Příbytky jsou ekologické. Bydlení 
překrývá vrstva zeminy či rašeliny, 
takže jsou nízkoenergetické, pro-
tože teplo nemá kudy utíkat ven. V 
létě je v nich naopak příjemný chlá-
dek. Pokud máte rádi zahradničení, 

můžete si na střeše pěstovat vlast-
ní zeleninu. Na jejich stavbu nejsou 
potřeba žádné stavební stroje, dělní-
ci potřebují jen lešení .

Stavby ze zeminy a písku zná lid-
stvo už stovky let, ale v domech sta-
věných tradičními technikami byl 
vždy problém s větráním. Tradiční 
technikou totiž nebylo možné zajis-
tit dostatek oken a jen vstupní dveře 
nestačily.  -lm-

Dům pro hobity je hotový za 3 dny
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Statutární město Jihlava, Masary-
kovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje zá-
měr 

 prodat movité věci:
• nepoužívané kovové překážky 

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

dále statutární město Jihlava zve-
řejňuje záměry výběrovým říze-
ním formou dražby

 prodat volné bytové jednotky:
• č. 619/6 v domě Lazebnická 19 v 

Jihlavě, 1+1, v mezipatře 2. a 3. NP, 36,10 
m2, energetická náročnost dle PENB: G, 
453 kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena činí 673.600 Kč

• č. 255/12 v domě Na Vyhlídce 1 
(sekce B) v Jihlavě, 2+1, v 1. NP, 51,00 
m2, energetická náročnost dle PENB: D, 
403 kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena činí 653.600 Kč

• č. 196/4 v domě Třebízského 20 v 
Jihlavě, 1+1, ve 3. NP, 33,49 m2, energe-
tická náročnost dle PENB: F, 858 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí 
613.600 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:
• pozemek v k.ú. Jihlava p.č. 119 – za-

stavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je budova č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincov-
ny or.č. 6, býv. sídlo Okresní vojenské 
správy, energetická náročnost dle PENB: 
F, 256 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena činí 4.005.445 Kč

• pozemek v k.ú. Jihlava p.č. 120 – za-
stavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je budova č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincov-
ny or.č. 8, býv. sídlo Okresní vojenské 
správy, energetická náročnost dle PENB: 
F, 256 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena činí 5.005.445 Kč

• pozemky v k.ú. Jihlava p.č. 2505 – za-

stavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je objekt k bydlení č.p. 1081 v Jihlavě, ul. 
Havířská or.č. 6, p.č. 2506 - zahrada, jde 
o dům se třemi volnými, nepronajatými 
byty, energetická náročnost dle PENB: 
F, 344 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena činí 3.511.656 Kč

• pozemek v k.ú. Jihlava p.č. 4358/1 
dle geometrického plánu č. 6889-
59/2016 ze dne  6. 4. 2016 a pozemky 
v  k.ú. Jihlava p.č. 4358/3, p.č. 4358/5, 
p.č. 4358/21, p.č. 4358/22 a p.č. 4359/2 
(včetně stávajících havarijních staveb), 
prodej jako jeden celek za minimální 

kupní cenu 9.800.000 Kč

Termín výběrového řízení bude 
upřesněn. Tato nabídka bude roz-
šířena. 

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

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

Nabídka majetkového odboru - prodej domu

Statutární město Jihlava se stalo 
úspěšným žadatelem projektu fi nan-
covaného z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt 
s názvem „Místní akční plán rozvo-
je vzdělávání ORP Jihlava“ je pod-
pořen 85 % z Evropského sociálního 
fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 
% z rozpočtu statutárního města Jih-
lava. Realizace projektu byla zaháje-
na 1. června 2016, a bude ukončen 
31. května 2018.

Hlavním cílem projektu je zlepšit 
kvalitu vzdělávání v mateřských a zá-
kladních školách ve správním obvo-
du ORP Jihlava tím, že bude pod-
pořena spolupráce zřizovatelů, škol 
a ostatních aktérů ve vzdělávání, to 
znamená společné informování, 
vzdělávání a plánování partnerských 
aktivit pro řešení místně specifi ckých 
problémů a potřeb. Projekt MŠMT 
reaguje na plošně přetrvávající ne-
dostatečnou komunikaci, spolupráci 
a vzájemnou podporu mezi jednot-
livými aktéry v území na úrovni ma-
teřských a základních škol. 

Místní akční plán (MAP) bude 
dokumentem, který zajistí prová-

zanost dosavadních strategických 
materiálů a bude směřovat k na-
plnění dosavadních a nových cílů. 
Další úrovní MAP bude konkreti-
zace jednotlivých strategických roz-
vojových záměrů, a to do úrovně 
každého jednotlivého vzdělávacího 
zařízení v MŠ, ZŠ a školských zaří-
zení ve správním obvodu ORP. Vel-
mi cenným podkladem budou vý-
stupy z osobních jednání na úrovni 
pedagogické veřejnosti, rodičovské 
veřejnosti, zřizovatelů škol a ostat-
ních aktérů ve vzdělávání, se zajiš-
těním komunitního projednání zjiš-
těných potřeb a záměrů. MAP bude 
také sloužit jako podklad pro zamě-
ření podpory z OPVVV a IROP. V 
případě IROP jde o nutnou přílohu 
žádosti o podporu investičních pro-
jektů, a bez existence MAP bude 
v území omezeno čerpání dotací z 
IROP do oblasti vzdělávání.

Dalším cílem procesu místního 
akčního plánování je podpora sběru 
informací pro přípravu územně za-
měřených výzev OP VVV a výzev ve 
specifi ckém cíli 2.4 IROP.  -tz-

Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání ORP Jihlava



STRANA 23 Aktuality NJR – PROSINEC 2016

 21. 11.–15. 12.

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Tradiční charitativní akce pro děti z dětských domovů, 
klienty z azylových domů a ústavů sociální péče na 
Vysočině. Každý může pomoci tím, že utrhne ze stro-
mečku kartičku s přáním a dáreček donese do sběr-
ných míst. V Jihlavě je to Turistické informační centrum, 
Masarykovo náměstí 2 a City Park – Eiscafe Delikana, 
Hradební 1. Stromy budou na Masarykově náměstí 
v Jihlavě a v City parku. Hitrádio Vysočina pak rozváží 
dárečky přímo do zařízení tak, aby je děti a klienti našli 
pod stromečkem. Stromečky se po celé Vysočině staví 
v týdnu od 21. 11. a sbírat se bude do 15. 12.  |  Pořa-
datel: Hitrádio Vysočina, www.radiovysocina.cz

27. 11. VELKÝ ADVENTNÍ JARMARK

Od 10 do 18 hodin. Tradiční i vánoční zboží, výrobky
a dobrotyk vidění i ke koupi.  |  Ukázka kovářské práce, 
možnost vyzkoušení.  |  Atrakce pro děti – dřevěný ko-
lotoč na ruční pohon.

10.00 koncert dechové hudby VYSOČINKA z Humpolce

 ROZSVÍCENÍ vánočního stromu

a vánoční výzdoby města

16.00 animační program pro děti s Milanem Řezníčkem
16.15 Markéta PROCHÁZKOVÁ – 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.  |  Kovářská dílna.  |  
Pořádají: statutární město Jihlava, Služby města Jih-
lavy, s. r. o. a Hitrádio Vysočina.  |  

3. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
15.00 příjezd sv. Mikuláše v kočáře.  |  Veselé dovádění, 

soutěže, odměny, dárky. Soutěž pro děti o nejhezčí 
masku – Mikuláše, čertíka, anděla – balíčky nadělí Mi-
kuláš.  Projížďka v kočáře s Mikulášem, anděly. Odměna 
pro nejvtipnější masku dospělého.  |  Peklo s ohnivými 
efekty. Jízda na pekelném býkovi.  |  Fotokoutek Fuji-
Film – fotografi e ihned.  Čarovné dílničky centra Hvěz-
dička.  |  Bohaté občerstvení  |  Účinkují:  Skupina Maxíci, 
Markéta Maky Zdeňková, Čardáš Klaunů, JSC Salavice, 
SHDŠ – Společenství svobodných pánu. Moderuje: Mar-
tin Málek  |  Pořadatel: Nadační fond Šťastná hvězda.

 9.–23. 12.

 VÁNOČNÍ JARMARK V NOVÉM KOŽÍŠKU

Tradiční sýry, bryndza, žinčice, palačinky, langoše, 
perníky, medovina, svařené víno, dětské punče, kera-
mika, klobásy, zabijačkové uzeniny, ořechy, čaje, káva, 
cukrovinky, vánoční dekorace a dárky, pečené selátko, 
párky, trdelníky, bramboráky, čepice a šály, cukroviny, 
jmelí, kůže, šperky, minerály, pohankové a špaldové 
polštářky, domácí marmelády, ….  |  Pořadatel: Služby 
města Jihlavy, s. r. o. , www.smj.cz  |  Vánoční jarmark 
otevřen od 9–17 hodin.  |  Pátky, soboty a neděle, kdy 
je kulturní program, je otevírací doba prodloužena

9. 12. BOSCH SVAŘÁK 2016
od 14.00 Kulturní program, prodej svařeného vína a na závěr oh-

ňostroj v 19 hodin v podání Jiřího Linhy.  |  Pořadatel: 
Bosch Diesel, s. r. o. 

10. 12. VÁNOCE PATŘÍ DĚTEM

13.30 vystoupení dětí a jejich zájmových kroužků
14.00 pohádka Čert a Káča

 14.45 vystoupení dětí a jejich zájmových kroužků
 16.00 dětské karnevalové divadlo Ježek – písničky, zábava 

a hry
 17.30 koncert Mignight Coffee Session

Atrakce pro děti – kolotoč, slámový betlém, zvířátka
Pořadatel: Služby města Jihlavy, s. r. o., www.smj.cz

 11. 12. ZPÍVEJME NEJEN O VÁNOCÍCH

 od 13.00 Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie  |  Dětský 
pěvecký sbor Telčísla z Telče  |  Smíšený pěvecký sbor 
Foerster Sokol Jihlava  |  Hudební sdružení Gymnasium 
Jihlava  |  Základní umělecká škola Jihlava: Smyčcový 
soubor CVRČCI, Saxofonové kvarteto, Žesťové kvinteto, 
Žesťové kvarteto TRP -TRB, Dětský pěvecký sbor Gau-
dium  |  Koncert skupiny The Shots  |  Atrakce pro děti – 
kolotoč, slámový betlém, zvířátka  |  Pořadatel: Služby 
města Jihlavy, s. r. o., www.smj.cz  |  13–19 hodin

 14. 12. VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE „O nejhezčí vánoční 
stromeček“

 16.00 Vyhlášení 14. ročníku soutěže O nejhezčí vánoční stro-
meček. Po vyhlášení soutěže bude následovat před-
stavení Klauní Vánoce pražského divadelního spolku 
MIMos.  |  Pořadatel akce: Parolaart, s. r. o., www.
Parolaart.cz  |  Partneři akce: Jihlavské listy, statutární 
město Jihlava, TESLA Jihlava, s. r. o.

 16.30 Klauní vánoce  |  Pražský divadelní spolek MIMos 
zahraje pohádku Klauní Vánoce. Co nám o Vánocích 
nesmí chybět? Stromeček, ozdoby, ryba, dárky, koledy 
a hlavně dobrá nálada! Na Vánoce se chystá i „klaunská 
rodina“!  |  Pořadatel akce: Parolaart, s. r. o., www.
Parolaart.cz  |  Partneři akce: Jihlavské listy, statutární 
město Jihlava, TESLA Jihlava, s. r. o. 

 14. 12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
 18.00 Tradiční vánoční akce pořádaná Jihlavským deníkem 

v celé České republice i v zahraničí, společně si na ná-
městí zazpíváme pět tradičních koled, vystoupí dětský 
pěvecký sbor Radost a dětský pěvecký sbor Gaudium 
ze ZUŠ Jihlava za doprovodu žesťového kvinteta ZUŠ 
Jihlava. 

 16. 12. VÁNOCE PRO MALÉ I VELKÉ

 14.00 Bobo divadlo Jihlava – vánoční dovádění
 15.00 vystoupení dětí a jejich zájmových kroužků
 16.00 divadlo O kouzelné rybce
 17.00 koncert Dan Moravský – nejen hity Dalibora Jandy
 18.30 koncert Top Dream Company

Atrakce pro děti – kolotoč, slámový betlém, zvířátka 
Pořadatel: Služby města Jihlavy, s. r. o., www.smj.cz

 16. 12. E.ON vánoční elektrojízda
Letos rozvážíme dárky elektrospřežením. Žádné lokální 
emise, žádné bobky od sobů. přijďte za námi obdivo-
vat elektromobil Tesla, zůčastnit se soutěže, něco si 
vánočně přát a vyhrát! |  14–19 hodin  |  Pořadatel: 
Kofroň production & advertising s.r.o.

 17. 12. OHNIVÉ VÁNOCE S RYTÍŘI A ŠERMÍŘI

Šermířská vystoupení, šermířský turnaj, orientální 
tance, ohňové show, divadlo pro malé i velké.

 14.00 Kněžna Máňa – Novus Origo Polná – šermířská fraška  
o kněžně, co se chce vdávat

 14.30 Vendulka Pánková – orientální tanec (MISS orient 2006)
 15.00 Jana z Torfu – SHŠ Lucius Brno (šerm) – o odvážné 

Janě, co se postavila mocnému nepříteli
 15.30 Vendulka Pánková – orientální tanec
 16.00 Věnava – Rytíři Země zubra Bystřice nad Pernštejnem 

– pohádka o vzniku Zubří
 16.30 zpívání s exotickými nástroji
 17.00 ohňová show – Novus Origo Polná

Atrakce pro děti – kolotoč, slámový betlém, zvířátka 
Pořadatel: Služby města Jihlavy, s. r. o., www.smj.cz 

 18. 12. ZLATÁ NEDĚLE NA NÁMĚSTÍ

 15.00 Zpátky do Betléma – Teátr Pavla Šmída
 15.30 Péro za kloboukem
 16.00 Zatrestband Petra Píši
 16.30 Péro za kloboukem
 17.00 Zatrestband Petra Píši
 17.30 Péro za kloboukem
 18.00 Jan Vančura a Plavci, Irena Budweiserová

Pro zahřátí svařák, otevřené ohně. Betlém a zvířátka. 
Ukázka kovářské práce a možnost vyzkoušení. Andělé 
v nadživotní velikosti. Moderátor: Robin Šalamon.  |  Po-
řadatel: statutární město Jihlava a Český rozhlas Region

 1. 1. SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

 17.30 Komponovaný ohňostroj. Novoroční zdravice primátora 
statutárního města Jihlavy Dr. Ing. Rudolfa Chloupka. 
Od 17 hodin svařák na zahřátí, zdarma podávají zá-
stupci města.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava, 
www.jihlava.cz

  Jihlavská radnice
       Začátky koncertů v 18 hodin

 28. 11. EVA PILAROVÁ
Vánoční koncert pěvecké legendy české pop -music  |  
Vstupné 200 Kč  |  Předprodej TIC Jihlava, Masarykovo 
nám. 2  |  Pořadatel: statutární město Jihlava

 5. 12. JOŽKA ŠMUKAŘ A CIMBÁLKA
Lidová písnička vyniká u cimbálu!  |  Vstupné 100 Kč  |  
Předprodej TIC Jihlava, Masarykovo nám. 2  |  Pořada-
tel: statutární město Jihlava

 7. 12. VÁNOČNÍ MELODIE DĚTEM
Koncert věnovaný dětem ZŠ speciální a Praktické 
školy Jihlava.  |  Program: skladby s vánoční tématikou, 
koledy.  |  Spoluúčinkující: děti ZŠ speciální – skupina 
Raraši.  |  Pořadatel: JSPS Melodie

 8. 12. SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM
Teátr Víti Marčíka.  |  Vstupné 150 Kč  |  Předprodej 
TIC Jihlava, Masarykovo náměstí 2 a Knihkupectví Jitka, 
Komenského 16  |  Pořadatel: Ondřej Kolář

 12. 12. JAKUB PUSTINA A VÁCLAV HUDEČEK
Vánoční koncert operního zpěváka Jakuba Pustiny 
(tenor) a vynikajícího houslisty Václava Hudečka v do-
provodu pianistů Lukáše Klánského a Marty Vaškové.  |  
Vstupné 250 Kč  |  Předprodej TIC Jihlava, Masarykovo 
nám. 2  |  Pořadatel: statutární město Jihlava

 17. 12. NEZMAŘI
Tradiční koncert folkové skupiny doplněný vonícím 
punčem.  |  Vstupné 250 Kč  |  Předprodej TIC Jihlava, 
Masarykovo náměstí 2 a Knihkupectví Jitka, Komen-
ského 16  |  Pořadatel: Ondřej Kolář

 18. 12. SPIRITUÁL KVINTET
Koncert legendární české folkové skupiny věnovaný pa-
mátce Václava Havla.  |  Vstupné 200 Kč  |  Předprodej 
TIC Jihlava, Masarykovo nám. 2  |  Pořadatel: statutární 
město Jihlava  |  Začátek koncertu v 19.00

 19. 12. SZIDI TOBIAS A BAND
Koncert ze světa slovenského a českého šansonu.  |  
Vstupné 250 Kč  |  Předprodej TIC Jihlava, Masarykovo 
nám. 2  |  Pořadatel: statutární město Jihlava

 2.–30. 12. DĚTI NA RADNICI
Výstava prací dětí jihlavských MŠ a žáků ZŠ s vánoční 
tématikou ve vestibulu radnice u hlavního vchodu jih-
lavské radnice.  |  Otevřeno dle provozní doby radnice  |  
Pořadatel: statutární město Jihlava

Jihlavské
Vánoce 2016

Informace: Magistrát města Jihlavy, odbor školství a kultury (tel 565 592 332), Turistické informační centrum (tel. 565 591 847)  |  www.jihlava.cz  |  Změna programu vyhrazena

Statutární město Jihlava a ostatní pořadatelé

zvou všechny občany a návštěvníky města na akce v Jihlavě

a přejí příjemné prožití svátků vánočních

a vše dobré v roce 2017. 
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Prvoligoví hokejisté HC Dukla 
Jihlava sehráli v listopadu letošní-
ho roku do uzávěrky vydání Novin 
jihlavské radnice v pondělí 28. lis-
topadu celkem deset zápasů. Ze tři-
ceti možných bodů však dosáhli na 
zhruba polovinu – 16 bodů.

V tabulce soutěže tak svěřencům 
trenérů Petra Vlka a Františka Ze-
mana patří čtvrté místo, když na 
první České Budějovice ztrácí osm 
bodů.

První tři listopadové zápasy do-
padly pro Duklu vítězně. Nejprve 
hokejisté přivezli body z Litoměřic, 
kde vyhráli zásluhou velmi povede-
né druhé třetiny 2:4.

Poté čekalo Duklu derby Vysočiny 
v Třebíči. Před téměř třemi a půl ti-
síci diváky hrála Dukla velice dobře 
a postupně navyšovala skóre až ke 
konečné výhře 0:4. Následoval do-
mácí zápas s týmem Mostu. Dukla 
v každé třetině vstřelila jeden gól, a 
protože mladý gólman Jakub Škarek 
ani jednou neinkasoval, mohli se 
hokejisté z krajského města radovat 
z výhry 3:0.

Zisk bodů ze zápasu s Mostem byl 
na delší dobu posledním. Jihlavští 
hokejisté totiž v následujících pěti 
zápasech získali pouhý bod. Období 
bez výhry začal zápas v Kadani. Po 
vyrovnaném průběhu hry bylo ještě 
v 59. minutě skóre 2:2, a Dukla saha-
la minimálně po bodu. Poté však in-
kasovala, a ze severu Čech se vracela 
s prázdnou. Kadaň zvítězila 3:2.

Následovalo domácí utkání s no-

váčkem soutěže Frýdkem-Místkem. 
Dukla vstřelila jen jeden gól, stejně 
jako hosté, a tak šlo utkání do pro-
dloužení. V něm se podařilo zvrátit 
vedení na svou stranu hokejistům 
ze severní Moravy – 1:2 po pro-
dloužení.

V polovině měsíce čekal Duklu 
zápas v Ústí nad Labem. Hokejisté 
z Jihlavy podruhé v sezoně nevstře-
lili ani gól a na Vysočinu se vraceli s 
prázdnou po prohře 2:0. Následoval 
domácí zápas s týmem Zubr Přerov. 
Střelecká nemohoucnost Jihlavy po-
kračovala, Dukla vstřelila pouze je-
den gól, takže si hosté odvezli z Jih-
lavy všechny body za výhru 1:2.

Na začátku druhé dekády listopa-
du byla na programu předehrávka 
36. kola s Kadaní. Severočeši po-
druhé během deseti dnů našli re-
cept na jihlavskou obranu. Vstřelili 
dva góly, a protože jihlavští střelci 
byli asi stále na dovolené, brala Ka-
daň výhru 1:2.

Třetí domácí zápas v řadě již při-
nesl týmu z Vysočiny plný bodový 
zisk. Dukla vstřelila více než dva 
góly, což bylo v předchozích pěti 
zápasech maximum, a po zásluze se 
radovala z výhry nad celkem Pros-
tějova v poměru 4:2.

Zatím poslední zápas odehrála 
Dukla 26. listopadu v Českých Bu-
dějovicích. Na ledě současného líd-
ra soutěže zvítězila 2:1, do tabulky 
brala tři body a upevnila si čtvrté 
místo ve dvanáctičlenném pelotonu 
WSM-Ligy.  -vš-

Listopad se hokejistům
Dukly příliš nevydařil

JIHLAVA – Ani poslední na pod-
zim odehrané kolo, v němž hostí 
Liberec (3. 12., 15 hod.), nezmě-
ní nic na tom, že budou fotbalisté 
FC Vysočina v zimní přestávce na 
sestup. V první polovině letošního 
ročníku ePojisteni.cz ligy obsadí 
předposlední, nebo poslední místo 
tabulky.    

„Je to tak. Ani vítězství nad Liber-
cem nezmění nic na tom, že budeme 
hodnotit podzim jako neúspěšný,“ 
řekl hlavní kouč jihlavského cel-
ku Michal Bílek. Finanční postihy, 
které vedení klubu odvolá až ve 
chvíli, kdy mužstvo opustí sestupo-
vé příčky, tak vydrží minimálně do 
začátku jarní části. Pro hráče ani 
realizační tým nic příjemného…

Přitom to v jednu chvíli vypada-
lo, že se všechno obrací k lepšímu. 
Na konci října a začátku listopadu 
dokázali Bílkovi svěřenci bodovat 
třikrát v řadě. Na remízy s praž-
skou Duklou a Brnem navázali pře-
kvapující, ale zaslouženou domácí 
výhrou 2:1 nad Mladou Boleslaví, 
v té době druhým týmem tabulky.

„Ukázalo se, že v české lize může 
hrát každý s každým. Věřím, že se od 
tohoto utkání odrazíme. Tři body už 
jsme potřebovali jako sůl,“ konstato-
val středopolař Jozef Urblík, autor 
vítězné branky.

Následovala reprezentační pauza, 

Fotbalisté přezimují na sestupu
a po ní další domácí zápas, tento-
krát s ve formě hrajícím Zlínem. 
Vysočina otevřela skóre a držela 
s favoritem krok, jenomže tento-
krát se bodová odměna nekonala. 
Mimo jiné i kvůli fair play gestu 
stopera Antonína Rosy, jenž při-
znal gólovou teč hostující střely 
(rozhodčí původně odmával of-
sajd).

„Klobouk dolů, že se přiznal. Ve 
fotbale se to málokdy vidí. Věřím, že 
za to Jihlava dostane devět bodů a 
zachrání se. Byla by škoda, kdyby se-
stoupila, protože naše vzájemné zá-
pasy jsou parádní,“ glosoval zlínský 
trenér Bohumil Páník.   

Jeho protějšek Bílek hovořil 
sklesle. „Naše situace je těžší a těž-
ší,“ posteskl si. A nezlepšila se ani 
po nudné bezbrankové remíze na 
půdě poslední Příbrami. „Drží se 
nás i smůla. Musíme dohrát podzim, 
na všechno zapomenout, a co nejlépe 
se připravit na jaro. Pevně věřím, že 
ligu udržíme,“ podotkl záložník Pe-
ter Šulek. -cio-

FOTBALISTY Jihlavy (na snímku v modrém stoper Jiří Krejčí) čekají na jaře po-
řádné „hoňky“ za záchranou.  Foto: Michal Boček

Listopadové výsledky
Jihlava – Mladá Boleslav 2:1 (bran-

ky: 12. Rabušic, 67. Urblík – 18. Klo-
bása), Jihlava – Zlín 1:3 (16. Dvořák 
– 27. Vukadinovič, 53. vlastní Rosa, 
90. Jordan), Příbram – Jihlava 0:0.
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P ij te za erty, and ly
A Mikulášem 
do jihlavského podzemí!
 2.–4. 12. 2016

REzeRvace nA WEBU VisitjihlavA.eu
 P ímo p ed vstupem do podzemí 
 prodej ob erstvení:

domácí bramborák, párek v rohlíku, 
sva ené víno, limonáda…

PEkLO
v podzemí
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Výstavy

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 Wai-
sserová (obrazy), Lubomír Kerndl 
(objekty).

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

do 6. 12. 
EVA ČINČEROVÁ  - grafi ka – 

výběr z díla
Výstavu je možno zhlédnout v pon-

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

M&K galerie, Hany Kvapilové 24

do 20. 12. 
MÍLA DOLEŽELOVÁ A JIŘÍ 

MAREŠ POHLEDEM MLADÝCH 
OČÍ

Nadace Jindřicha a Ičky Walde-
sových Vás srdečně zve na prodejní 
výstavu obrazů, otevřeno každý den 
od 9 do 16 hodin.

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 30. 12. 
KRÁSA KNŽNÍCH 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. 

DOPROVODNÝ PROGRA M K 
VÝSTAVĚ  - 13. 12. v 17 hodin:

Přednáška o historických vazbách s 
praktickou ukázkou v podání restaurá-
torky Ing. Marie Benešové ze Státního 
okresního archivu Jihlava.

Dům Gustava Mahlera, Znojem-
ská 4

do 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.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

do 8. 1. 
ZUZANA KIEFEROVÁ: OBYVA-

TELÉ POSVÁTNÝCH HOR
Obrazy inspirované cestami po 

posvátných pohořích Číny.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

náměstí 55

do 9. 1. 
„BÍLÁ“ 
Vánoční výstava žáků Základní umě-

lecké školy Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1

do 22. 1. 
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.

Komentovaná prohlídka výstavy 1. 
12. v 17 hodin

OGV I, Komenského 10

do 22. 1. 
IGLOO 3: Tabula rasa
Zvuková instalace využívající akus-

tické vlastnosti porcelánových rezo-
nantních destiček.

OGV I, zvuková galerie IGLOO, 
Komenského 10

do 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

do 29. 1. 
VÁCLAV RA BAS A MÝTUS 

HNĚDÉ
Rabasova tvorba z hlediska malíř-

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

Komentovaná prohlídka výstavy  15. 
12. v 17 hodin

OGV II, Masarykovo náměstí 24

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

galerie Denního a týdenního stacioná-
ře Jihlava, Husova 16

do 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 modely 
na dálkové ovládání.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

prosinec
Ing. Stanislav Vorálek: PTAČÍ 

SVĚT 
Infocentrum zoo.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

prosinec
DNK – foyer a Violka: Putov-

ní výstava CIRKUS PACIENTO – 
fotografi e

Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54

2.12. - 30.12.
DĚTI NA RA DNICI
Výstava prací dětí jihlavských MŠ a 

žáků ZŠ s vánoční tématikou ve ves-
tibulu radnice u hlavního vchodu jih-
lavské radnice. Otevřeno dle provozní 
doby radnice. 

Magistrát města Jihlavy, Masarykovo 
nám. 1

3. 12. – 5. 2. 
SNÍDANĚ V TRÁVĚ
Výstava úsměvných majolikových 

plastik – průřez tvorbou Vladimíra 
Groše z posledních let.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

10. 12. – 11. 12.  
II. ROČNÍK ADVENTNÍ NABÍD-

KY DROBNÉ GRA FIKY 
Od 10 - 13 hodin s ochutnávkou 

galerijního punče.
M&K galerie, Hany Kvapilové 24

10. 12. – 30. 1. 
PHOTOGRA PHIA NATURA  

2016 
XIII. ročník tradiční fotografi cké sou-

těže, tentokrát na téma Naši opeřenci, 
vernisáž výstavy 9. 12. v 16 hodin.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

Městská knihovna

1. 12.  17.00
„KDE ŽENY VLÁDNOU“ 
Přednáška Kateřiny Karáskové o čty-

řech společnostech, kde mají navrch 
ženy. Promítání fotografi í a krátkých 
videí, ale i zábavné animované ilu-
strace a hudba dokreslující atmosféru 
každého kmene.

2. 12.  16.00 
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁ-

ZEJÍ
Výroba vánočních ozdob, výzdoba 

knihovny, zdobení stromku, ochut-
návka cukroví a ještě více na poboč-
ce knihovny Horní Kosov, S. K. Neu-
manna 22.

5. 12.  16.00
TVŮRČÍ DÍLNA
Výroba dárkových krabiček s vánoč-

ními motivy. 
Registrace u informačního pultu v 1. 

poschodí knihovny, cena 50 Kč.

5. 12.  18.00
NEMUSÍŠ S LÁSKOU, STAČÍ S 

CITEM  
Promítání fi lmu v rámci projektu 

Promítej i Ty! 
Pořádá Městská knihovna Jihlava ve 

spolupráci s Europe Direct Jihlava.

8. 12.  17.30
ECCE HOMO 
Jedenáctý vánoční recitál malířky a 

spisovatelky Bohumily Sarnové Hor-
kové.

Jako hosté vystoupí – housle Marie 
Michálková, kytara Karel Podškubka.

14. 12.  15.00
DESKNI-TO! 
Klub deskových her pro mladé 10+, 

studovna pro mládež ve 3. poschodí.

19. 12.  14.00 
„KNIHÁČKOVO POČTENÍČ-

KO“  
Zimní počteníčko pro pozvané 

dětské kolektivy a pro veřejnost, stu-
dovna pro mládež ve 3. poschodí.

Divadla

Horácké divadlo
Komenského 22

VELKÁ SCÉNA

1. 12.  19.00 
Brdečka - Lipský - Balaš - Brou-

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

na jevišti setkáme s detektivem Nic-
kem Carterem, komisařem Ledvi-
nou, Rupertem von Kratzmar a Kvě-
tuškou. Nicméně v našem muzikálu 
bude možná všechno trochu jinak.  
F/2

4. 12.  15.00 
V. Zajíc: Kocour v botách
Rodinná pohádka. Mimo předplat-

né.
Komediantská pohádka pro celou 

rodinu. O tom, jak nemá cenu fňu-
kat – protože z každé šlamastyky je 
vždycky nějaká cesta ven. 

Odpolední představení začínáme 
hrát před divadlem, dopolední ve 
foyer. 

mimo předplatné

5. 12.  10.00 
V. Zajíc: Kocour v botách 
mimo předplatné 

9. 12.  19.00 
Pánská šatna aneb Improvizace
v Ypsilonce
STUDIO YPSILON. Ypsilonka 

se vrací ke svému vynálezu totál-
ní improvizace. Nepropásněte jedi-
nečnou příležitost nahlédnout tak 
trochu klíčovou dírkou do pánské 
šatny ypsilonských herců. Zažijete 
spontánní atmosféru, improvizační 
nápady, jedinečné propojení herců 
a diváků i trochu kolegiální škodo-
libosti. Vždyť někteří z herců spolu 
hrají již desítky let a prožili společně 
velkou část hereckého života. To vše 
se odráží na vzájemných „přihráv-
kách“ i nekompromisních „smečích.“

Autor: Kolektivní improvizace her-
ců Studia Ypsilon

Režijní vedení: Martin Dejdar
Hrají, zpívají a improvizují: Martin 

Dejdar, Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan 
Jiráň, Martin Janouš, Dominik Renč 
a Petr Hojer. 

Divadlo Ypsilon

10. 12.  19.00 
A. a V. Mrštíkové, M. Krobot: 
Rok na vsi
Dramatizace románové kroniky. 

Na pozadí zvyků, svátků a tradic pro-
žívají obyvatelé vesničky Habrůvka 
své dojemné, komické i kruté osudy. 
Když do harmonie přírodního kolo-
běhu vstoupí lidské vášně, slabosti a 
touhy, mění se zdánlivě poklidná ves-
nice v dějiště velkého dramatu lás-
ky a zrady, naděje a odpuštění. Tou-
to nesmrtelnou mozaikou lidských 
osudů se vracíme ke kořenům, tradi-
cím a řádu fungování lidského spole-
čenství. PREMIÉRA 

P/3
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12. 12.  19.00 
A. a V. Mrštíkové, M. Krobot: 
Rok na vsi 
A/3

15. 12.  19.00 
A. a V. Mrštíkové, M. Krobot: 
Rok na vsi 
L/2

16. 12.  19.00 
Brdečka - Lipský - Balaš - Brou-

sek 
Adéla ještě nevečeřela 
R/2

17. 12.  16.00 
Pohádkové čtení na schodech
Vánoce z různých koutů světa 

mimo předplatné

foyer VS

19. 12  10.00 
V. Zajíc: Kocour v botách 
 mimo předplatné

28. 12.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky
Crazy komedie. Interaktivní detek-

tivní crazy komedie. V kadeřnickém 
salónu Splašené nůžky pracuje své-
rázný a zábavný personál. Když se 
najednou v poschodí nad kadeřnic-
tvím stane vražda, jedinými opravdu 
nestrannými pozorovateli a svědky 
jsou diváci v hledišti. A jen na nich 
záleží, zda se podaří usvědčit vraha. 
 mimo předplatné

29. 12.  19.00 
A. a V. Mrštíkové, M. Krobot: 
Rok na vsi 
T/3

30. 12.  19.00 
W. Allen: Sex noci svatojánské
Komedie. Svět reálných lidských 

vztahů, viděný typickým pohledem 
Woody Allena. Hra, která s nadhle-
dem vypráví o lásce, sexu, vášni a 
nevěře… S úsměvem a nadsázkou 
nahlíží Woody Allen v této komedii 
naše citová dobrodružství. 

 mimo předplatné

31. 12.  17.00 
Brdečka - Lipský - Balaš - Brou-

sek 
Adéla ještě nevečeřela 
 mimo předplatné

MALÁ SCÉNA

3. 12.   
K. Dušková a B. Jandová: CESTA 

K BETLÉMU
Vánoční hříčka. 
Režisérka Kateřina Dušková a 

dramaturgyně Barbora Jandová 
napsaly vánoční hříčku na moti-
vy slavné České mše vánoční. Děti 
se zaposlouchají do tónů krásné 
hudby Jakuba Jana Ryby a spolu s 
námi - s dětmi Honzou a Šárkou 
a s jejich tajemným Dědečkem - 
se vydají na cestu do Betléma. Na 
cestu budou potřebovat otevřené 
oči, uši a srdce. Toto vánoční lepo-
relo je interaktivním představením 
pro děti od tří let a všechny, kteří 
mají rádi neopakovatelné kouzlo 
Vánoc a tajemství právě narozené-
ho Ježíška.

Termíny:
3. 12. a 6. 12. v 17, 7. 12. a 12. 12. 

v 9 a 10.30, 15. 12. v 9, 16. 12. a 

20.12 v 9 a 10.30, 17. 12., 23. 12., 
27. 12., 30. 12. v 17 hodin.  

Mimo předplatné.

DIVADELNÍ KLUB HDJ

5. 12.  19.30 
ELENA SONENSHINE TRIO 
Vánočně laděný program plný jaz-

zových koled. 

DKD Ježek
Jarní 22 (areál MŠ), 
Jihlava – Horní Kosov 

3. 12.  10.00 
ČERTOVSKÉ HRÁTKY 
S Mikulášskou nadílkou.

10. 12.  10.00 
BAVÍME SE S JEŽKEM 
Veselé písničkově soutěžní předsta-

vení.  

17. 12.  10.00 
VÁNOCE UŽ KLEPOU NA 

DVEŘE
Vánoce, to nejsou jenom dárky.

26. 12.  15.00 
VÁNOČNÍ POHLAZENÍ
Koledy, cukroví, vánoční punč a 

purpura.
Vstup zdarma.

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice,

Brněnská 54

14. 12.  16.00 a 17.30 
DOPIS JEŽÍŠKOVI 
Vánoční besídka ZŠ Havlíčkova. 

Pořádá ZŠ Havlíčkova Jihlava. 

18. 12.  15.00 
SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM s 

Víťou Marčíkem a M. Kolářem 
 

VÁNOCE NA KOPEČKU – 
předvánoční atmosféra, živý betlém, 
koledy, prodej výrobků, dílničky pro 
děti…

pořádá DFM Jihlava a  DS NaKop 
Tyjátr Jihlava.

19. 12.  17.00 
VÁNOČNÍ AKA DEMIE
Pořádá DDM Jihlava.

20. 12.  15.00 
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁ-

KŮ ZŠ KŘESŤANSKÉ JIHLAVA

Dům kultury
Tolstého 2

4. 12.  19.30 
Neil Simon: BOSÉ NOHY V 

PARKU
Agentura Harlekýn. S vtipem a 

nadhledem nabízí komedie skvě-
lou podívanou na první manžel-
ské trable. Hrají Anna Linhartová, 
Radúz Mácha, Veronika Freimano-
vá, Rudolf Hrušínský. 

Vstupné: 360, 330 Kč.

6. 12.  19.00 
ONDŘEJ HAVELKA  A JEHO 

MELODY MAKERS uvádějí: 
BUDE TO JINAK! JEŠTĚ ZNA-
MENITĚJŠÍ! 

„Proč to bude jinak? Protože všech-
ny kusy, jež v rámci jubilejní show u 
příležitosti dvacátého výročí exis-
tence bandu naši milí swinguchtiví 
očekávali, se prostě nevešly! Zjištění 
radostné, situace prekérní. A tak js-
me se rozhodli, že navážeme na náš 
poslední koncertní program Nás to 
tady furt baví, který zaznamenal u 
ctěného publika velký ohlas.“

 Vstupné: 380, 360 Kč

7. 12.  19.00 
ANETA LANGEROVÁ: TURNÉ 

NA RA DOSTI 2016
Koncert jedné z našich nejúspěš-

nějších zpěvaček. 
Vstupné: 390 – 490 Kč.

8. 12.  19.00 
VÁNOČNÍ SPECIÁL 2016
Výběr toho nejlepšího, co jste 

mohli vidět v podání travesti skupi-
ny SCREAMERS. 

Vstupné 300 Kč.

11. 12.  10.00 
PRINCOVÉ JSOU NA DRA KA 
Pohádkový muzikál v nastudování 

Divadla F. X. Šaldy v Liberci ve spo-
lupráci s Divadlem pohádek Praha. 

Vstupné: jednotné 130, 100 Kč.

11. 12.  19.00 
VÁNOČNÍ KONCERT
Tradiční vánoční koncert Filhar-

monie G. Mahlera s řadou oblíbe-
ných skladeb a řadou vynikajících 
sólistů.

Pořádá: Filharmonie G. Mahlera, 
z.s. www.f-gm.cz

Vstupné: 250 Kč / 200 Kč

13. 12.  19.30 
JAN REJŽEK: KA LEIDOSKOP
Všestranný kulturní publicista 

a nekompromisní hudební kritik 
obnovuje svůj klubový pořad.

Vstupné: 115 Kč.

15. 12.  18.30 
VĚNEČEK 
kurzů tance a společenského cho-

vání. Večerem vás provedou taneč-
ní mistři Jana Valentová a David 
Novotný, k tanci i poslechu zahraje 
skupina X-Band Jiřího Matějky.

 Vstupné: 80, 120 Kč. 

16. 12.  19.00 
DAVID DEYL: KLAVÍRNÍ 

RECITÁL
Koncert se nese v duchu classical 

crossover, ve kterém David nato-
čil své poslední album V ozvěnách. 
Vstupné: 390, 340 Kč.

DIOD
Tyršova 12

3. 12.  17.00 a 19.00 
ŠTĚDRÝ DEN NA HORÁCKU
Chcete se podívat, jaké to bylo dří-

ve na Štědrý den od rána do večera?  
Pojďme ho prožít společně s folk-
lórními soubory Pramínek a Šípek. 
Zavedou nás svými koledami, písně-
mi i tanci do časů našich prababiček 
a praprababiček.

Vstupné 80/děti do 15let – 50 Kč

4. 12.  16.00 
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
Už potřetí budeme společně čekat, 

jestli k nám zavítá Mikuláš s dárky 
pro děti, které nezlobily, nebo teda 
alespoň zlobily málo. Čekání si ukrá-
tíme vystoupením sokolských oddí-
lů, jako je akrobacie na šálách nebo 
parkour, a společným cvičením. Pro 
všechny dětské návštěvníky je při-
pravený malý dárkový balíček.

Vstupné 80 Kč (pro členy Sokola 
50 Kč), rodinné 2+2: 240 Kč (pro 
členy Sokola 150 Kč

8. 12.  16.30 a 18.15 
BÍLÝ KMOTR
Vánoce s Hotch-potch
Taneční nadílka pro Jihlavu. Všichni 

tanečníci klubu Hotch-Potch zatančí 
svá předtančení, aby Vám všem zpří-
jemnili předvánoční čas. Uvidíte sou-
těžní předtančení, ale i vánoční před-
tančení našich nejmenších. 

Vstup 60 Kč.

10. 12.  18.00 
VÁNOCE NEJEN NA HORÁC-

KU
Přijměte pozvání DFS Dřeváček a 

užijte si příjemný večer plný kouzel-
ných vánočních melodií. Jako hos-
té vystoupí DNF Brněnský Valášek, 
pěvecký sbor Foerster Sokol Jihlava a 
zpěvačky Vysočanu Jihlava. Každého 
diváka čeká malé překvapení. Akce je 
fi nančně podpořena statutárním měs-
tem Jihlava.

Vstup 100/70 Kč.

16. 12.  20.00 
VEČER TŘETÍ: TERNE ČHAVE 

A DALŠÍ
Závěrečný díl projektu Rozpravy je 

celý věnovaný hudbě. Jako hlavní host 
večera vystoupí kapela Terne Čhave 
(Mladí kluci), která již řadu let brázdí 
česká i zahraniční pódia se svým neo-
třelým mixem tradiční romské hud-
by, world music a dalších hudebních 
vlivů. Kapela se může pyšnit žánro-
vou cenou Anděl a vystoupeními na 
takových akcích, jako je největší stře-
doevropský hudební festival Sziget v 
Budapešti. Dále vystoupí jihlavský DJ 
Dadyš. 

Vstup zdarma. 

17. 12.  19.30 
TŘETÍ SVĚTOVÁ LÁSKA 
De Facto PREMIÉRA 
Kamera! Akce! Dokumentární 

komedie o divadle, lásce a fi lmech, 
které si všichni natáčíme, aniž by-
chom se na ně chtěli dívat. Pokud 
chcete zažít něco výjimečného, musí-
te si to vymyslet, napsat, zorganizo-
vat, narežírovat, nazkoušet a zahrát. 
Nebo se přijďte podívat, jak to pro-
mítáme my. Hrají: Adéla Grossman-
nová, Markéta Holoubková, Martin 
Káca Kacafírek, Markéta Ketnerová, 
Martin Skřítek Kolář, Michal Šaman 
Kouba, Kamila Koubová, Karolí-
na Koubová, Markéta Sokolová, Jiří 
Šalomoun, Pavel Štěpán, Jiří Varhaník 
a Jakub Vyvážil Scénář a režie: Martin 
Skřítek Kolář

Vstup 90/70 Kč 

18. 12.  13.30 a 15.00 
Předvánoční vystoupení DTK 

4.S.E.

21. 12.  19.30 
Kraťasy v DIODu: DO KOČÁR-

KÁRNY
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Výběr nejzajímavějších krátkých 
fi lmů posledních let. 

Poslední letošní večer s krátký-
mi fi lmy se ponese v duchu nostal-
gie. Vrátíme se totiž časem zpět k 
bizarním fi lmům výtvarníků Adély 
Babanové, Marka Th éra a Michala 
Pěchoučka, kteří před několika lety 
razantně vstoupili do světa fi lmu 
a natrvalo změnili podstatu české 
kinematografi e.

Vstup 90/70 Kč

27. 12.  19.00 
VOXTET A JAZZ PILGRIM
Voxtet je přední česká vokální sku-

pina, která zpívá a cappella (bez 
doprovodu hudebních nástrojů) hud-
bu různých žánrů. Nejvíc si ovšem 
libují v jazzu a swingu. JazzPilgrim 
jsou partička mimořádně nadaných 
neprofesionálních hudebníků. Obě 
tělesa přesvědčují o své kvalitě poslu-
chače po celé České republice, a čas 
od času i za jejími hranicemi. Neutu-
chajíce ve svém nadšení a odhodlá-
ní se opakovaně vydávají na podivu-
hodné cesty napříč jazzovými žánry. 
Vyvrcholením koncertu bude nepo-
chybně hned několik společně prove-
dených skladeb, secvičených Voxte-
tem a JazzPilgrim speciálně pro tuto 
příležitost. Hudba totiž, jak pevně 
věříme, dokáže lidi spojovat.

Vstup 150/190 na místě.

4. 1.  19.30 
ORLANDO
Divadlo Masopust, činohra. 

Dům dětí a mládeže
Brněnská 29 

3. 12.  8.00 
MIKULÁŠSKÝ VOLEJBALOVÝ 

TURNAJ
24. ročník smíšených amatérských 

družstev – min. 2 ženy na hřišti.
Prezence od 8 hodin, startovné 1 

000 Kč za družstvo.
Přihlášky a propozice na www.

ddmjihlava.cz. Zasílat e-mailem do 
28. 11. na prokop@ddmjihlava.cz. 
Hala SK Jihlava, Okružní 2.

3. 12.  9.00 
MIKULÁŠSKÝ ZÁVOD DĚTÍ V 

LEZENÍ NA OBTÍŽNOST
Kategorie od 4 do 18 let. Pořada-

tel: DDM Jihlava. 
Lezecké centrum v Jihlavě (v areá-

lu starého Motorpalu).

8. 12.  15.00 
MIKULÁŠSKÝ „EVOLUČNÍ“ 

TURNAJ v karetní společenské 
hře „EVOLUCE“

Startovné 30 Kč. Přezutí s sebou.
DDM Jihlava, Brněnská 46, pre-

zence 15 – 15.30 hodin.

14. 12.  15.00 
VÁNOCE V DDM JIHLAVA
Vánoční zvyky, tradice, aranžování, 

tematické dílny. 
DDM Jihlava, Brněnská 46, 15 – 

17 hodin.

19. 12.  17.00 
VÁNOCE S DDM JIHLAVA
Vánoční vystoupení hudebních a 

tanečních zájmových útvarů.
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 

54.

26. 12.  9.00 
DVOUGENERA ČNÍ POVÁ-

NOČNÍ TURNAJ ve stolním teni-
su 

Kategorie do 11 let a 12 – 16 let 
plus rodič, prarodič nebo příbuzný 
(starší 25 let). Vlastní pálky a přezu-
tí s sebou. Tradičně na Štěpána od 9 
hodin.

Nově v DDM Jihlava, Brněnská 46.

28. 12. – 29. 12.  
KUFROVÁNÍ
Povánoční putování podle map 

orientačního běhu pro jednotlivce 
i celé rodiny. Start po oba dny mezi 
9. a 12. hodinou v DDM Jihlava, 
Brněnská 46.

Zacheus
  klub pro volný čas

Komenského 20 

13. 12.  19.00 
MODLITBA TAIZÉ v kostele sv. 

Kříže                             

18. 12.  10.00 
SETKÁNÍ RODIN s hrami a 

malým divadýlkem                

20. 12.  18.00 
ADVENTNÍ POSEZENÍ s dob-

rotami, zpěvy i povídáním              

Senior Point
Palackého 26 

6. 12.  15.00 
VÁNOČNÍ TRA DICE A ZVY-

KY – příjemné povídání o Vánocích 
s panem Ladislavem Vilímkem, k 
vánoční atmosféře přispěje i hudeb-
ní seskupení RA RA ŠI.

 OGV Jihlava, Masarykovo nám. 
24.

7. 12.  15.30 
JAK NA ŽIVOT S ALZHEIME-

REM – povídání o všem, co chcete 
vědět o této zákeřné nemoci. 

Krajský úřad Kraje Vysočina.

8. 12.  12.00 –15.00 
PORA DNA VÝPOČTU STA-

ROBNÍHO DŮCHODU – s výpo-
čtem poradí studentky SVOŠS Jihla-
va. 

Senior Point Jihlava 

8. 12.  16.00 
CVIČENÍ PRO SENIORY – 

zdravotní cvičení pro seniory - Při-
hlášení nutné!

SŠ TRIVIS, Brněnská 68.

Family Point
Palackého 26 

1. 12.  16.00 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  – 

vánoční loutková pohádka divadla 
Štokánek, a potom ... možná přijde i 
Mikuláš!

V OGV Jihlava, Masarykovo nám. 
24.

7. 12.  10.00 
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO – krea-

tivní dílničky pro malé děti – Přihlá-

šení nutné! 
Family Point Jihlava.

13. 12.  15.30 
TANEČKY S RA DKOU – pohy-

bová průprava pro menší děti – Při-
hlášení nutné!

SŠ TRIVIS, Brněnská 68. 

Centrum pro rodinu
Chlumova 3 

6. – 8. 12.  9.00 – 11.00 
MIKULÁŠSKÉ KLUBY PRO 

RODIČE S DĚTMI
Předem je nutné se objednat, cena 

70 Kč.

Zoo Jihlava, Březinovy sady 10

1. 12.  17.00 
KLUBOVÝ VEČER - ZELENÉ 

PAHORKY AFRICKÉ
Pavel a Klára Bezděčkovi - zážitky z 

cesty po Keni. 
Zoo Jihlava, centrum Podpo-

VRCH. Vstupné 40 Kč.

2. 12.  9.00 –16.00 
ZAHÁJENÍ SBÍRKY CUKRO-

VINEK BEZ PALMOVÉHO OLE-
JE 

Návštěvníci mohou nosit cukrovin-
ky bez palmového oleje, které zane-
chají na hlavní pokladně. Stanou 
se tak účastníky boje proti použí-
vání palmového oleje, který vede k 
záchraně mnoha živočišných druhů. 

V duchu mott a „Pošli to dobré dál“ 
se cukrovinky vrátí dětem na Miku-
láše.

Vstupné pro děti 1 Kč.

3. 12.  10.00 –15.00 
MEZINÁRODNÍ DEN ZDRA -

VOTNĚ POSTIŽENÝCH  
Vyzkoušejte si, jak vnímají svět 

zdravotně postižení.
Zoo Jihlava, centrum Podpo-

VRCH.

4. 12.  10.00 –15.00
15.00 ADVENTNÍ DÍLNY V 

CENTRU PodpoVRCH  
Vyrobte si sami drobné vánoční 

dekorace, 10 – 15 hodin.
V 15 hodin - Rozsvícení vánoční-

ho stromu s Mikulášem a hudebním 
doprovodem

5. 12.   
VÁNOČKY NEJEN PRO KOČ-

KY 
Sbírka potřeb a krmiv pro útul-

ky, zvířecí Mikuláš, ukončení sbírky 
31.12. Potřeby je možno nechávat 
na hlavní pokladně. 

6. 12.  14.00 –15.00 
OTEVŘENÍ ZÁZEMÍ TROPIC-

KÉHO PAVILONU, s průvodcem

7. 12.  15.00 –16.00 
DO ŽIRA FÍHO „BYDLENÍ“.. .
Návštěva zázemí Pavilonu žiraf s 

naším průvodcem. 

8. 12.  14.00 
KOMENTOVANÉ KRMENÍ 

MEDVĚDŮ

9. 12.  9.00 –16.00 
SBÍRKA  CUKROVINEK BEZ 

PALMOVÉHO OLEJE
Návštěvníci mohou nosit cukrovin-

ky bez palmového oleje, které zane-
chají na hlavní pokladně. Stanou 
se tak účastníky boje proti použí-
vání palmového oleje, který vede k 
záchraně mnoha živočišných druhů. 

V duchu mott a „Pošli to dobré dál“. 
Vstupné pro děti 1 Kč.

10. 12.  14.00 
Koncert DDM na náměstíčku za 

hl. pokladnou

11. 12.  13.00 –16.00 
Světový Den dětství
V občerstvení Katabar vás bude 

čekat horký punč, jak pro dospělé, 
tak nealko pro děti.  

12. 12.  11.00 
KOMENTOVANÉ KRMENÍ 

TULEŇŮ

13. 12.  9.00 –16.00 
OVOCE PRO ZVÍŘÁTKA  

ANEB NAKRM SI LAMU 
Děti, které přijdou s jablky, mrkví, 

pomeranči, banány, kiwi, si budou 
moci pod dohledem průvodce nakr-
mit lamy. Donesené ovoce nechávej-
te na hlavní pokladně. Komentované 
krmení lam v 15 hodin.

14. 12.  14.00 
KOMENTOVANÉ KRMENÍ 

MEDVĚDŮ 

15. 12.  15.00 –16.00 
DO ŽIRA FÍHO „BYDLENÍ“.. 
Návštěva zázemí Pavilonu žiraf s 

naším průvodcem. 

16. 12.  14.00 –15.00 
OTEVŘENÍ ZÁZEMÍ TROPIC-

KÉHO PAVILONU, s průvodcem

17. 12.   
PŘEKVAPENÍ

18. 12.  9.00 –16.00 
PŘINESTE PERNÍČKY S ČÍS-

LEM 60
Podílejte se s námi na oslavě výročí 

našeho vzniku, které si začneme při-
pomínat již nyní – celý den se bude 
přinesenými perníčky zdobit vánoč-
ní strom u hlavní pokladny. 60% sle-
va na vstup pro děti. 

19. 12.  14.00 –15.00 
OTEVŘENÍ ZÁZEMÍ TROPIC-

KÉHO PAVILONU, s průvodcem

20. 12.  14.00 
KOMENTOVANÉ KRMENÍ 

VLKŮ

21. 12.  15.00 –16.00 
DO ŽIRA FÍHO „BYDLENÍ“.. 
Návštěva zázemí Pavilonu žiraf s 

naším průvodcem. 

22. 12.  9.00 –16.00 
OVOCE PRO ZVÍŘÁTKA  

ANEB NAKRM SI LAMU 
Děti, které přijdou s jablky, mrkví, 

pomeranči, banány, kiwi, si budou 
moci pod dohledem průvodce nakr-
mit lamy. Donesené ovoce nechávej-
te na hlavní pokladně. Komentované 
krmení lam v 10.30 hodin.

23. 12.  10.00 –14.00 
ADVENTNÍ DÍLNY V CENTRU 

PODPOVRCH  
V době školních prázdnin si školá-

ci mohou vyrobit a pak také odnést 
drobné dárečky a dekorace. 
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24. 12.   
DĚTI MAJÍ OD JEŽÍŠKA  

VSTUP ZDARMA, výstavka per-
níčků 

FILM

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20

Od 1. 12. - bližší informace o ter-
mínech projekcí na webu

Anděl páně 2
Pohádka / ČR / 90min / 130,- (děti 

110,-); od 16. 12. 120,- (děti 100,-)
Režie: J. Strach/ Hrají: Ivan Tro-

jan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes, An-
na Čtvrtníčková, Jiří Bartoška, Bolek 
Polívka, Vojtěch Dyk, Pavel Liška 

1. 12. v 17.30, 11. 12. v 20.00
Tenkrát v ráji
Romantický, dobrodružný / ČR, 

SR / 99min / 100,-
Režie: L. Zafranovič, P. Pálka, D. 

Krzywoň/ Hrají: Vavřinec Hradílek, 
Vica Kerekeš, Petr Šmíd, Jan Budař, 
Miroslav Etzler, Ondřej Havelka

1. 12. v 19.30, 2., 17. a 21. 12. 
v 17.15, 3. a 10. 12. v 17.00, 14. 12. 
ve 20.00, 30. 12. v 15.00

Fantastická zvířata a kde je najít
Dobrodružný, fantasy / USA, Velká 

Británie / 133min / titulky, dabing, 
2D /110,- 

Režie: D. Yates/ Hrají: Eddie 
Redmayne, Colin Farrell, Ron Perl-
man, Katherine Waterston

1. 12. ve 20.00, 12. 12. v 17.30
24 týdnů
Drama / Německo / 103min / titul-

ky / 100,- / 15+
Režie: A. Z. Berrached/ Hrají: Julia 

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

2. 12. v 19.30, 7. a 30. 12. v 17.30, 
11. 12. v 17.00, 17. 12. ve 20.00

Pohádky pro Emu
Komedie, romantický / ČR / 

112min / 100,- 
Režie: R. Havlík / Hrají: An-

na Geislerová, Ondřej Vetchý, Ema 
Švábenská, Vilma Cibulková, Anna 
Polívková

2. 12. ve 20.00, 3. 12. 19.45, 17. 
12. v 17.00

Santa je pořád úchyl
Komedie / USA / titulky / 120,-
Režie: M. Waters  / Hrají: Christi-

na Hendricks, Billy Bob Th ornton, 
Kathy Bates

3., 4. a 17. 12. v 15.00
Odvážná Vaiana: Legenda o kon-

ci světa
Animovaný, dobrodružný / USA / 

114min / dabing / 120,- (děti 100,-)
Režie: R. Clemens a J. Musker

3. 12. ve 20.00, 8. 12. v 19.30
Noční zvířata
Drama, thriller / USA / 115min / 

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

Jake Gyllenhaal, Michael Shannon

4. 12. v 17.30
Záznam koncertu Pražského jara
Koncert / 105min / ZDARMA

BBC Symhony Orchestra z Pražské-
ho jara 2016 s mladým korejským kla-
rinetistou, vítězem soutěže Pražské-
ho jara 2015, Sang Yoon Kimem, ve 
vašem kině. Na programu bude W. 
A. Mozart, L. Janáček nebo L. van 
Beethoven.

4. 12. v 17.00, 7. 12. v 19.30, 19. 
12. ve 20.00

Dítě Bridget Jonesové
Komedie / Velká Británie / 123min 

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

Zellweger, Colin Firth, Patrick Dem-
psey, Jim Broadbent

4. 12. v 19.30, 6. 12. v 17.30, 10. 
a 21. 12. ve 20.00, 14. 12. ve 14.30, 
28. 12. v 17.00

Bezva ženská na krku
Komedie / ČR / 97min / 100,- 
Režie: T. Hoff man/ Hrají: Petra 

Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav 
Táborský, Jiří Langmajer

4. 12. ve 20.00, 14. 12. v 17.30, 
19. 12. ve 17.00

Anthropoid
Historický, thriller / Velká Británie, 

ČR / 121min / 90,- / 12+ 
Režie: S. Ellis/ Hrají: Jamie Dornan, 

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

5. 12. v 17.30, 14. 12. v 17.15
Egon Schiele
Drama, životopisný / Rakousko / 

109min / titulky /100,- / 15+
Režie: D. Berner / Hrají: Noah Saa-

vedra, Maresi Riegner, Valerie Pach-
ner

5. 12. v 19.30
Iluminace
Drama / Polsko / 87min / titulky / 

FK / 70,-
Režie: K. Zanussi 

5. 12. ve 20.00, 9. a 17. 12. v 19.30
Dívka ve vlaku
Mysteriózní, thriller / USA / 

112min / titulky / 100,- 
Režie: T. Taylor/ Hrají: Emily 

Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Ben-
nett , Justin Th eroux, Luke Evans

6. a 21. 12. v 17.00
Kameny bolesti
Drama, romantický / Francie / 

116min / titulky / 110,- / 15+
Film byl uveden v hlavní soutěži 

MFF v Cannes v roce 2016.
Režie: N. Garcia/ Hrají: Marion 

Cotillard / Louis Garrel / Alex Bren-
demühl

6. 12. ve 20.00
Inferno
Th riller, drama / USA / 122min / 

90,- / 12+ 
Režie: R. Howard/ Hrají: Tom 

Hanks, Felicity Jones, Irrfan Khan, 
Omar Sy

6. 12. v 19.30, 15. 12. 17.30
Hologram pro krále
Drama, komedie / Německo, USA 

/ 97min / titulky / 110,- / 12+
Režie: T. Tykwer/ Hrají: Tom 

Hanks, Alexander Black, Sarita 
Choudhury

7. 12. ve 20.00
Instalatér z Tuchlovic
Smutná komedie / ČR / 85min / 

90,- / 12+ 
Režie: T. Vorel/ Hrají: Eva Holubo-

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

8. 12. v 17.30
Americká idyla
Drama, životopisný / USA / 

126min / titulky /110,- / 15+
Režie: E. McGregor/ Hrají: Ewan 

McGregor, Jennifer Connelly, Dakota 
Fanning, Peter Riegert

8. a 9. 12. ve 20.00, 16. 12. 
v 17.00, 28. 12. v 19.30

Pařba o Vánocích
Komedie / USA / PREMIÉRA  / 

titulky / 110,-
Režie: J. Gordon, W. Speck/ Hra-

jí: T.J. Miller, Jennifer Aniston, Jason 
Bateman, Kate McKinnon

9. 12. v 17.30, 13. 12. ve 20.00, 
18. 12. v 16.30

Sirotčinec slečny Peregrinové pro 
podivné děti

Fantasy / USA / titulky, dabing / 
100,-

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

11. a 18. 12. ve 14.00, 11. 12. 
v 16.00, 29. 12. v 15.30

Lichožrouti
Animovaný / ČR / 83min / 100,- 
Režie: G. Miklínová

10. 12. v 15.00, 18. 12. v 14.30
Trollové
Animovaný / USA / 92min / 

dabing / 120,- (děti 100,-)
Režie: M. Mitchell, W. Dohrn

10. 12. v 19.30, 3. 1. v 17.00
Normální autistický fi lm
Dokumentární / ČR / 90min / FK 

(10. 12.) / 80,-
Režie: M. Janek

11. 12. v 15.00
Vánoce za časů našich prababiček
Divadelní pohádka / 50min / 60,-
Hraje: Studio dell‘arte

11. 12. v 18.00, 19. 12. v 17.30
Červená želva
Animovaný fi lm / Francie / 80min 

/ beze slov / 80,-
Režie: M. Dudok de Wit

11. 12. ve 19.30, 2. 12. ve 21.00, 
Příchozí
Drama, mysteriózní / USA / 

117min / titulky /100,- 
Režie: D. Villeneuve/ Hrají: Amy 

Adams, Jeremy Renner, Forest Whi-
taker

12. 12. v 17.00, 20. 12 v 17.30
Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny
Pravdivý příběh, válečný / Austrálie, 

USA / titulky / 110,- / 15+
Režie: M. Gibson / Hrají: Andrew 

Garfi eld, Sam Worthington, Vince 
Vaughn

12. 12. v 19.30
Kobry a užovky
Drama / ČR / 111min / FK / 80,- 

/ 15+
Režie: J. Prušinovský / Hrají: Matěj 

Hádek, Kryštof Hádek, Jan Hájek

20. 12. v 19.30, 13. 12. v 17.00
Muž jménem Ove
Drama, komedie / Švédsko / 

116min / titulky / 80,- / 12+ 
Režie: H. Holm/ Hrají: Rolf 

Lassgård, Bahar Parsová, Filip Berg

13. 12. v 19.30
Je to jen konec světa
Drama / Kanada, Francie / 97min / 

titulky / 80,- / 12+
Režie: X. Dolam / Hrají:  Gaspar 

Ulliel, Nathalie Baye, Vincent Cassel, 
Marion Cott ilard

13. 12. v 17.30
Teorie tygra
Tragikomedie / ČR, Slovensko / 

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

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

14. 12. v 15.00
Doctor Strange
Akční, dobrodružný / USA / 

115min / dabing 2D / 2D 100,-/ 12+ 
Režie: S. Derrickson/ Hrají: Bene-

dict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, 
Rachel McAdams

15. a 20. 12. v 17.00
Planetárium
Drama / Francie, Belgie / 110min / 

titulky / 100,- / 12+
Režie: R. Zlotowski/ Hrají: Natalie 

Portman, Lily-Rose Melody Depp, 
Emmanuel Salinger

15. a 16. 12. v 19.30, 20. 12. ve 
20.00

Underworld: Krvavé války
Akční, horor / USA / 92min / titul-

ky / 120,- / 15+
Režie: A. Foerster/ Hrají: Kate 

Beckinsale, Th eo James, Lara Pulver, 
Tobias Menzies

15. 12. ve 20.00
Adele koncert z Royal Albert Hall 

v Londýně
Koncert / Velká Británie / 100min 

/ titulky / 110,-
Režie: P. Dugdale

16. 12. v 20.00
Inkarnace
Horor / USA / 86min / titulky / 

110,- / 15+
Režie: B. Peyton/ Hrají: Carice 

van Houten, Aaron Eckhart, David 
Mazouz, Matt  Nable

18. 12. 15.45
Louskáček
Bolšoj balet – záznam / 125min (1 

přestávka) / 250,- (senioři, studenti 
200,- Kč)

Čajkovski / Grigorovič

19. 12. v 19.30
Bratříček Karel
Dokumentární / ČR, Polsko / 

79min / FK / 90,- 
Režie: K. Krauze

22. 12. a 2. 1. v 17.00, 23. 12. 
14.45, 24. 12. v 10.30, 26., 27. a 28. 
12. v 15.30

Zpívej
Animovaná komedie / USA / 

110min / PREMIÉRA  / dabing / 
130,- (děti 110,-)

Režie: G. Jennings

22. 12. v 17.30, 27. 12. v 19.30, 4. 
1. v 17.00

Collateral Beauty: Druhá šance
Drama / USA / 97min / PREMIÉ-

RA  / titulky / 110,-
Režie: D. Frankel/ Hrají: Will Smi-

th, Kate Winslet, Keira Knightley, 
Helen Mirren, Edward Norton
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26. 12. v 19.30
Orel Eddie
Komedie, drama, životopisný / Vel-

ká Británie, USA / 106min / titulky / 
FK / 80,- 

Režie: D. Fletcher/ Hrají: Taron 
Egerton, Hugh Jackman, Christopher 
Walken, Keith Allen

22., 23. 12. v 19.30, 26. a 30. 12. 
v 17.00, 27. a 28. 12. ve 20.00, 3. a 
4. 1. v 17.30

Manžel na hodinu
Komedie / ČR / 105min / PREMI-

ÉRA  / 120,-
Režie: T. Svoboda / Hrají: Bolek 

Polívka, David Novotný, David Matá-
sek, Lukáš Latinák

22., 23. a 26. 12. ve 20.00, 24. 12. 
v 10.00, 27., 28. a 29. 12. v 17.30, 4. 
1. v 19.30

Rogue One: Star Wars Story
Sci-fi  / USA / dabing, titulky / 

130,-; 3D 150,-
Režie: G. Edwards/ Hrají: Felicity 

Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, 
Donnie Yen

23. 12. v 15.30
Tajný život mazlíčků
Animovaný, dobrodružný / USA / 

90min / dabing / 80,-
Režie: Ch. Renaud, Y. Cheney

24. 12. ve 13.00
Dívka na koštěti
Pohádková komedie / ČR / 76min 

/ ZDARMA
Režie: V. Vorlíček / Hrají: Petra 

Černocká, Jan Hrušínský, Jan Kraus, 
Jana Drbohlavová, Vladimír Menšík

24. 12. ve 22.30
Kulový blesk
Komedie / ČR / 82min /ZDAR-

MA
Režie: L. Smoljak, Z. Podskalský / 

Hrají: Rudolf Hrušínský, Karel Kalaš, 
Josef Abrhám, Daniela Kolářová

27. a 29. 12. v 17.00, 2. 1. v 17.30
Špinavej kšeft 
Krimi komedie / Francie / 100min 

/titulky / 110,-
Režie: P. Chaumeil/ Hrají: Romain 

Duris, Michel Blanc, Alice Belaïdi, 
Charlie Dupont

29. 12. a 3. 1. v 19.30, 30. 12. ve 
20.00

V pasti
Drama, thriller / Francie, USA / 

91min / PREMIÉRA  / titulky / 110,-
Režie: F. Blackburn / Hrají: Naomi 

Watt s, Jacob Tremblay, Oliver Platt , 
David Cubitt 

29. 12., 3. a 4. 1. ve 20.00, 30. 12. 
v 19.30

Assassin’s Creed
Akční, dobrodružný / USA / 

102min / PREMIÉRA  / titulky / 
120,- (3D 150,-) / 12+

Režie: J. Kurzel / Hrají: Michael 
Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy 
Irons, Brendan Gleeson

7. 12. v 17.00
Pohyby – za tajemstvím hlubin-

ných procesů Země 
Vstupné: veřejnost – 60 Kč; členové 

CDF – 40 Kč

14. 12. v 19.30 
Radim Procházka – dvorní produ-

cent fi lmů Karla Vachka 

Během našeho předvánočního a 
zároveň posledního letošního setká-
ní se našeho hosta Radima Procház-
ky zeptáme na jeho producentský 
pohled na svět fi lmu. Popovídáme si 
o jím produkovaných fi lmech (napří-
klad nejlepším fi lmu roku 2011 
„Rodina je základ státu“ či sním-
ku „Jmenuji se Hladový Bizon“, kte-
rý byl v premiéře uveden na letoš-
ním MFDF Ji.hlava) i o spolupráci s 
legendou českého dokumentárního 
fi lmu Karlem Vachkem. Zhlédneme 
také jeho dokument „50%“, který se 
zabývá fenoménem hodnocení fi lmů 
na portálech jako ČSFD. 

Vstupné: veřejnost – 60 Kč; členové 
CDF – 40 Kč

Kluby

SOUL music club
 Žižkova 15 

2. 12.  22.00 
NEDRO VS. MEJLA VS. FIZZY 

3. 12.  20.00 
RYBIČKY 48 -  AKUSTICKÉ 

KA MARÁDI TOUR 
VYPRODÁNO!

9. 12.  21.00 
Reggae Vibez: COLECTIVE & 

AFARA STAFA 

10. 12.  20.00 
TY NIKDY LABEL TOUR 2016 

16. 12.  21.00 
ADVENT APPLE PLEX 2016 

17. 12.  18.00 
PUNKÁČI NA SNĚHU FEST I. 

21. 12.  19.00 
VOSTO5 - Stand´artní kabaret 

23. 12.  22.00 
Christmass DNB

24. 12.  22.00 
TRA DIČNÍ VÁNOČNÍ NARO-

ZENINY 

25. 12.  20.00 
XXIII. VÁNOČNÍ KONCERT 

28. 12.  20.00 
BAŠAVEL – Romská zábava 

31. 12.  22.00 
SOULVESTR 2016 

Koncerty

6. 12.  17.00 
VÁNOČNÍ KONCERT ZVO-

NEČKU PRO DENNÍ A TÝDEN-
NÍ STACIONÁŘ JIHLAVA

Eva Klementová, klavírní dopro-
vod

Jana Jiráková, sbormistr
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4.

9. 12.  19.30 
GOSPELOVÉ VÁNOCE 
Poprvé do České republiky přijede 

americký soubor Danton D. Whit-
ley & Th e Meryland Gospel Singers. 
Danton D. Whitley je označován za 

světově prvotřídního zpěváka, muzi-
kanta, skladatele, kazatele a evan-
gelického kněze. Do gospelového 
průmyslu přinesl nový svěží zvuk a 
poselství svobody a naděje…

Vstupné: předprodej 290 Kč, na 
místě 350 Kč.

Předprodej: Inzerce Jihlavských 
listů, Fritzova 34, Vinotéka SONG, 
Palackého 30, Knihkupectví JITKA , 
Komenského 16, Kuřivo Kohout, 
Březinova 62, Vodní ráj, Romana 
Havelky 5a.

Pořadatel akce: Parolaart, s.r.o., 
www.Parolaart.cz

Partneři akce: Jihlavské listy, statu-
tární město Jihlava. 

Kostel sv. Ignáce

11. 12.  19.00 
VÁNOČNÍ KONCERT
Tradiční vánoční koncert Filhar-

monie G. Mahlera s řadou oblíbe-
ných skladeb a řadou vynikajících 
sólistů.

Pořádá: Filharmonie G. Mahlera, 
z.s. www.f-gm.cz

Vstupné: 250 Kč / 200 Kč
Dům kultury, Tolstého 2.

12. 12.  17.00 
VÁNOČNÍ KONCERT DĚT-

SKÉHO PĚVECKÉHO SBORU 
ZVONEČEK JIHLAVA

Koncert tří sborů
Anna Baueršímová a Eva Klemen-

tová, klavírní doprovod,
Jana Jiráková, sbormistr
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4.

14. 12.  19.00 
KONCERT KA PELY SPOLEK-

TIV 
Klubová scéna Radničního pivova-

ru. Kapela třetím rokem znovu sklá-
dá nové písně, pečlivě je aranžuje a 
koncertuje. Jeví se to podobně jako 
u ostatních hudebních skupin, o 
kterých se říká, že jsou začínající. U 
Spolektivu je však zásadní odlišnost. 
Znovu začali po osmnáctileté pau-
ze. V roce 2016 vydali nové album 
„Dej mi tvar“. Obsahuje šestnáct pís-
ní, patnáct jich vzniklo v posledních 
dvou letech a jedna je z roku 1988.  
Vstupné: 150 Kč. 

19. 12.  18.00 
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVEC-

KÉHO SBORU FOERSTER 
SOKOLA JIHLAVA

Společně si zazpíváme známé kole-
dy, potěšíme srdce i duši příjemnou 
sváteční atmosférou, vánočními 
skladbami, a zahřejeme tělo voňa-
vým punčem. 

Vstupné 80 Kč, děti do 15 let zdar-
ma.

Předprodej vstupenek: reklamní 
tiskárna PRETIKO, Čajkovského 
34.

Vstupenka v předprodeji za 70 Kč. 
Velký sál hotelu Gustav Mahler, 

Křížová 4.

21. 12.  18.00 
VÁNOČNÍ KONCERT 
Koncertní sál ZUŠ Jihlava, Masary-

kovo náměstí 16.

24. 12.  24.00 
Půlnoční koncert – JAKUB JAN 

RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
Pořadatel: JSPS Melodie.
Jednotné vstupné 100 Kč. 
Kostel sv. Ignáce z Loyoly.

26. 12.  17.00 
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ CAM-

PANULA JIHLAVA – VÁNOČNÍ 
KONCERT

Program:
Jan Evangelista Kypta – Pastorální 

mše do A 
Petr Sobotka, varhany
Malý komorní orchestr Jihlava
Pavel Jirák, dirigent
Chrám sv. Ignáce z Loyoly.

28. 12.  17.00 
VÁNOČNÍ KONCERT MELO-

DIE
Vánoční koledy a Valašská jitřní 

mše pastorální od J. Křičky v podání 
Melodie a symfonického orchestru 
ZUŠ Jihlava.

Pořadatel: JSPS Melodie. Vstupné 
100/50 Kč. 

Kostel Povýšení sv. Kříže.

Přednášky
1. 12.  17.00 
RECEPT NA DOBYTÍ MARSU 

DLE SPACE X
Přednáška Ing. Tomáše Přibyla, 

zajišťuje Česká astronomická spo-
lečnost, pobočka Vysočina. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 55.

7. 12.  17.00 
Dějiny na vlastní kůži: NA 

VÝCHODNÍ FRONTĚ KLID (?)
Tentokrát o pomoci lidem a o 

pokračující válce na východní Ukra-
jině. O tom, kdo přežije zimu na 
frontě, a také o skutečném životě 
pod palbou. Vypráví „Kody“ Michal 
Kislicki, který koordinuje projek-
ty pomoci organizace Chuť pomá-
hat přímo v ostřelovaných městech 
Donbasu.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 55.

14. 12.  18.00 
Cestovatelské promítání: MAU-

RICIUS
Pořádá: Katedra cestovního ruchu 

VŠPJ a cestovatelský klub JihlaVAN-
DR. 

Vstup zdarma.
Vysoká škola polytechnická Jihla-

va, posluchárna P3.

Ostatní 
1. 12.  16.00 
PŘIJDE LETOS MIKULÁŠ?
Herci loutkového divadla Štokánek 

zahrají pohádku a… možná přijde i 
Mikuláš! Pořadatel: Family Point a 
Senior Point Jihlava.

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo nám. 24.

1. 12.  18.00 
DOBROCH 2016
Výroční ocenění dobrovolníků 

působících v rámci Dobrovolnické-
ho centra Oblastní charity Jihlava. 
Pořadatel: Oblastní charita Jihlava.

Divadelní klub Horáckého divadla, 
Komenského 22, 18 hodin.

2. – 4. 12.   
PEKLO V JIHLAVSKÉM POD-

ZEMÍ
Rezervovat je možné 30 vstupe-

nek na určitou prohlídku, zbylých 
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3. 12.  15.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – FC 

Slovan Liberec          
Pořadatel: FC Vysočina Jihlava – 

ePojisteni.cz liga.
Hraje se na fotbalovém stadionu, 

Jiráskova 69, v Jihlavě.

5. 12.  17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – RYTÍ-

ŘI KLADNO
Očekávaný souboj dvou aspirantů 

na postup do baráže. Zápasy Dukly 
s Kladnem jsou vždy taháky Ligy, a 
nejinak tomu bude i nyní, kdy Jih-
lava bude usilovat o první poráž-
ku Rytířů v sezoně. Utkání zpestří 
doprovodný program. Během prv-
ní poloviny zápasu přijde na stadi-
on i Mikuláš s andělem a čertem, o 
první přestávce bude vystoupení 
synchronizovaného krasobruslení. 
Vstupné 80 Kč dospělí, 20 Kč děti. 
Horácký zimní stadion.

9. 12.  19.30 
BC VYSOČINA – BASKETBAL 

NYMBURK B
Pořadatel: Basketbalový klub Jih-

lava: I. liga mužů
Sportovní hala nad bazénem na 

ul. E. Rošického 6.

10. 12.  17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – STA-

DION LITOMĚŘICE
Před koncem kalendářního roku 

sehraje Dukla doma ještě dva zápa-
sy, a oba hned po sobě. Nejprve 
přivítá hokejisty Litoměřic, a bude 
se chtít před derby s Třebíčí nala-
dit na vítěznou vlnu.

Vstupné 80 Kč dospělí, 20 Kč 
děti. Horácký zimní stadion.

14. 12.  17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – SK 

HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Poslední domácí zápas Dukly v 

kalendářním roce 2016, a hned 
proti regionálnímu rivalovi Třebí-
či. Nenechte si ujít hlavní šlágr 34. 
kola WSM Ligy, který jistě bude 
provázet parádní atmosféra v hle-
dišti!

Vstupné 80 Kč dospělí, 20 Kč 
děti. 

Horácký zimní stadion.

17. 12.  17.00 
BC VYSOČINA – SAM BRNO
Pořadatel: Basketbalový klub Jih-

lava: Extraliga U19
Sportovní hala nad bazénem v ul. 

E. Rošického 6.

22. 12. – 23. 12.   
O POHÁR HEJTMANA KRAJE 
VYSOČINA

Tradiční turnaj mladších žáků 
O pohár hejtmana Kraje Vyso-
čina. Pod záštitou MUDr. Jiřího 
Běhounka proběhne letos jeho 
jubilejní desátý ročník. O putov-
ní pohár si to během dvoudenního 
klání rozdá domácí Dukla Jihlava, 
dále Kobra Praha, Karlovy Vary, 
Hodonín, Zlín a zahraniční účast-
ník, slovenské Topoľčany. 

Horácký zimní stadion. 

26. 12.  8.30 
VÁNOČNÍ TURNAJ – MEMO-

RIÁL STANDY MATOUŠKA
Pořadatel: Malá kopaná Jihlava, 

zapsaný spolek           
Sportovní hala SK Jihlava, Okruž-

ní 2. 

31. 12.  11.00 
SILVESTROVSKÝ BĚH
Pořadatel: Běžec Vysočiny z. s.
Závod pro sportující veřejnost, 

start v 11 hodin, okruh 1 450 m 
prostorami HZS, Smetanovými 
sady a přilehlými ulicemi.

Turistika

1. 1. 2017  
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA 

ŠACBERK – RUDNÝ 
Jubilejní 20. ročník  
Pořadatel KČT, odbor Tesla Jih-

lava
Novoroční čtyřlístek – finanční 

sbírka na budování tras pro vozíč-
káře, příspěvek od 20 Kč výše. 
Přesunový prostředek: pěšky, na 
lyžích, na kolech. Trasy: min. 5 km

Start: z libovolného místa, cíl: 
Šacberk – Rudný, torzo rozhledny 
14 – 15 hodin.

Odměna diplom a odznak Novo-
ročního čtyřlístku.

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

e-mail: mila_bradova@volny.cz

1. 1. 10.00 
HLEDÁME SKORCE VODNÍ-

HO
Tradiční ornitologická vycházka. 

Dalekohledy s sebou.   Vedou: Ing. 
Jaroslav Kněžíček (tel. 731 888 
321), Pavel Hobza, Ivan Kunst-
müller.

Pořadatel: ČSOP Jihlava ve spo-
lupráci s Pobočkou ČSO na Vyso-
čině.

Sraz v 10 hodin na mostě ve Sta-
rých Horách (restaurace Venuše).

Změna programu vyhrazena!

15 vstupenek bude volně v prodeji 
v pokladně, která bude otevřena v 
pátek od 14 do 19, v sobotu od 9 
do 18 a v neděli od 9 do 17 hodin.

Maximální počet na prohlídku je 
45 osob (30 v rezervačním systé-
mu a 15 na místě). 

Rezervační systém na www.jihla-
va.cz

Platba vstupenek na pokladně u 
vstupu do jihlavského podzemí, ul. 
Hluboká.

Prohlídky:
pátek 2.12.:
16, 16.30, 17, 18, 18.30, 19
sobota 3.12.:
10, 10.30, 11, 14, 14.30, 15, 16, 

16.30, 17, 18
neděle 4.12.:
10, 10.30, 11, 14, 14.30, 15, 16, 

16.30, 17
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 80 

Kč. Jihlavské podzemí, Hluboká 1.

3. 12.  9.00 –16.00 
DÁREK OD MIKULÁŠE VE 

STRAŠIDELNÉM BLUDIŠTI
Děti, přijďte si pro mikulášskou 

nadílku, po celý den na vás bude 
čekat Mikuláš, čert a Anděl. Straši-
delné bludiště, Křížová 2.

4. 12.   
MIKULÁŠSKÉ BRUSLENÍ
Také letos pořádá Dukla Jihla-

va tradiční Mikulášské bruslení. 
Obujte brusle a přijďte si zabrus-
lit s Mikulášem, andělem a čertem. 
Nebo své dítko za anděla a čer-
ta rovnou převlečte, bude se totiž 
vyhlašovat jejich nejlepší maska. 
Pro děti budou připraveny i růz-
né dovednostní soutěže o slad-
ké odměny. Vstupné je zdarma. 
Přesný čas Mikulášského brusle-
ní najdete týden předem na webu 
www.hcdukla.cz.

Horácký zimní stadion, dopoled-
ne.

6. 12.  15.00 
VÁNOČNÍ TRADICE A ZVY-

KY…
Předvánoční posezení s příjem-

ným povídáním o Vánocích s his-
torikem panem Ladislavem Vilím-
kem a hudební vystoupení skupiny 
RARAŠI ze Základní a Praktické 
školy Jihlava, s možností zakoupe-
ní drobných vánočních dárků. 

Oblastní galerie Vysočiny, Masa-
rykovo nám. 24.

6. 12.  18.00 
Vánoční představení – PŘÍBĚH 

GERDY A KÁJE 
Pořádá: Taneční oddělení ZUŠ 

Jihlava. 
Horácké divadlo Jihlava.

8. 12.  9.30 
BAREVNÉ VÁNOCE
Přijďte nasát vánoční atmosféru! 

Těšte se na ukázky zdobení vánoč-
ních stromků, výrobu vánočních 
ozdob a dekorací, balení vánoč-
ních dárků, pečení a ochutnávku 
vánočního cukroví, ukázku zdobe-
ní vánočního stolu, prodej vánoč-
ních dárků vyrobených studenty 
a klienty příspěvkových organiza-
cí Kraje Vysočina. Chybět nebu-
de ani vánoční pošta, která slibuje 
originální splnění vánočních přá-
ní! Vstupné zdarma. 

Krajský úřadu Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 9.30 -16 hodin. 

11. 12.  15.00 
S Jihlavskými listy za pohádkou 

– VÁNOCE ZA ČASŮ NAŠICH 
PRABABIČEK

Předvánoční čas byl odedávna 
nejtajemnějším obdobím roku, 
opředeným starými pohanskými 
zvyky a pověrami. Z těchto starých 
obyčejů dnes známe už jen zlo-
mek. Divadelní představení ukáže 
dětem, jak to vypadalo v advent-
ním čase za dob našich prababiček, 
kdy místo nahlížení do výkladních 
skříní nahlíželi lidé do studánek, 
aby tam spatřili svou budoucnost, 
kdy místo televizních obrazovek 
pozorovali dění v přírodě, aby se 
dozvěděli, jaká bude v příštím roce 
úroda…

Vstupné: 60 Kč (rezervace vstu-
penek tel. 732 506 053).

Pořadatel akce: Parolaart, s.r.o., 
www.Parolaart.cz

Partneři akce: Jihlavské listy, sta-
tutární město Jihlava

Kino Dukla, Jana Masaryka 20, 
Velký sál Reform,15 hodin.

22. 12.  8.00 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

DĚTSKÉHO DOMOVA V JIH-
LAVĚ 

spojený s vánoční besídkou kli-
entů domova.

Program: 8 – 10 prohlídka domo-
va, občerstvení, 10 – 11.30 vánoč-
ní kulturní pásmo dětí z domova. 
Pořadatel: DDŠ Jihlava.

Dětský domov se školou Jihlava, 
Dělnická 1.

24. 12. 22.00 
ŠTĚDROVEČERNÍ VĚŽ
XXIV. ročník - vyhlídka na noč-

ní Jihlavu, koledy v podání decho-
vé hudby Lučanka, střelba z replik 
středověkých palných zbraní, 
pohoštění pro návštěvníky. Vstup-
né 40 Kč. Pořadatel: Společnost 
přátel dělostřelby, statutární město 
Jihlava. Vyhlídková věž kostela sv. 
Jakuba. Od 22 – 24 hodin.

25. 12. 16.00 a18.00
ŽIVÉ JESLIČKY
Koledy a staré vánoční zvyky. 

Tradiční akce na parkáně Matky 
Boží v 16 a 18 hodin. Pořadatel: 
statutární město Jihlava a Karel 
Paštyka

Sport

Prosinec  
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
Chcete si předvánoční a advent-

ní čas zpestřit zabruslením si na 
zimním stadionu? Můžete. HC 
Dukla Jihlava pořádá každý den na 
malém zimáčku hodinové bruslení 
veřejnosti. Mezi vánočními svát-
ky bude bruslení rozšířeno o více 
hodin.  Aktuální termíny a časy 
najdete vždy na www.hcdukla.cz v 
menu Ostatní – Rozpis ledu/brou-
šení. Vstupné 30 Kč. 

Horácký zimní stadion. 

2. 12.  19.30 
BC VYSOČINA – BK LOKO 

PLZEŇ
Pořadatel: Basketbalový klub Jih-

lava: I. liga mužů
Sportovní hala nad bazénem v ul. 

E. Rošického 6.
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