
listopad

Jihlava se po letech konečně 
dočká zavedení trolejbuso-
vé dopravy na prodlouženou 
Vrchlického ulici. 

To Dopravnímu podniku a Městu 
umožnilo provést zásadní změny ve 
vedení trolejbusových linek. Napo-
sledy došlo k tak výraznému zása-
hu do vedení trolejbusových linek 
v roce 1993, kdy byla MHD vylou-
čena z Benešovy ulice. Na vedení 
tras se zásadním způsobem podílela 
i veřejnost. 

„Změny jsou promyšlené, vyvážené, a 
doufám, že je veřejnost přijme pozitiv-
ně,“ uvedl ke změnám náměstek pri-
mátora pro oblast dopravy Vratislav 
Výborný. 

Ostatně, při plánování nového 
trasování se úřad i dopravce váž-
ně zabývali právě požadavky, které 
vzešly z jednání s veřejností, besed, 
kulatých stolů a dotazníkových akcí, 
které radnice pořádá.

Konec „bé jedničky“
Linky B a BI. Rarity, jejichž traso-

vání mátlo přespolní, a ani po letech 
nebyly přijatelné pro řadu místních. 
Linka B dozná změn, linka BI skon-
čí a nahradí ji linka D. Jak „nám to 
pojede“ od 1. prosince?

Linka B pojede z hlavního vlakové-
ho nádraží na Březinky, na Masary-
kovo náměstí, kolem Sokolovny na 
ulici 17. listopadu, k Domu zdraví, 
dál po nově zasíťované Vrchlického 
ulici, napojí se na S. K. Neumanna 
a skončí u železničního přejezdu Na 
Dolech. Zpět pojede stejnou trasou.

Po dlouhých letech se navrátí linka 
D, která převezme část zrušené tra-
sy BI. Pojede z hlavního vlakového 
nádraží k Domu kultury, ke Skalce a 
k Domu zdraví. 

Novinkou je linka F. Pojede ze 
Slunce přes Masarykovo náměstí k 
Domu kultury, dál bude pokračovat 
stejnou cestou k Domu zdraví jako 
linka D. „Cestující ze Slunce dlouhodo-

bě požadují přímé spojení k poliklinice, 
bez přestupu. Stejný požadavek je z 
oblasti u hlavního vlakového nádraží. 
Linky D a F by měly těmto požadav-
kům vyhovět,“ poznamenal k zavede-
ní nových linek ředitel dopravního 
podniku Josef Vilím.

Cestující linky E nebyli spokoje-
ni s tím, že se nedostanou jedním 
spojem až do centra, kam museli 
od DKO dojít pěšky, nebo přestou-
pit na linku A. „Všechny spoje linky 
E budou vedeny až na Masarykovo 
náměstí. Zde se otočí na nově vybudo-
vané otočce před Mincovnou a vrátí 
se zpět do své trasy,“ říká Karel Tro-
jan, vedoucí oddělení komunálních 
služeb na odboru dopravy. Vybu-
dování a zprovoznění otočky, a tedy 
i zavedení novinky na lince E, se 
předpokládá v polovině ledna roku 
2018.

Noční linka N rovněž využije nové-
ho zasíťování Vrchlického ulice. 

(Pokračování na str. 16)

„Legendární“ linka BI končí. Vrátí 
se linka D, vznikne linka F

Od prosince čekají MHD a cestující největší změny za 25 let

JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO 
ZASTUPITELSTVA 

v jednací síni magistrátu 
v pondělí 6. 11. od 13 hodin.
Přenos je přenášen on-line na we-

bu města.

OSLAVY SV. MARTINA
v sobotu 11. 11. od 17 hodin
Masarykovo náměstí
(Více na str. 18 uvnitř NJR).

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU

v neděli 3. prosince v 16.45
na Masarykově náměstí.
(Více na str. 24 uvnitř NJR).

NOMINUJTE 
OSOBNOSTI MĚSTA

Do 30. listopadu můžete nomi-
novat osobnosti nebo organizace 
na Cenu města Jihlavy nebo Čestné 
občanství města Jihlavy.  

Pravidla najdete na webu města. 

ZMĚNY V MHD 
(Nové trasy linek MHD přehledně 

na str. 16-17)

DOTAZNÍK 
k rozvoji sportu – str. 14.

V SOBOTNÍ odpoledne, v poslední den Mezinárodního festivalu dokumentárních fi lmů, jen obloha naznačovala, že se blíží vichřice. Ta smetla kulisy festivalu, které 
po Jihlavě postavili pořadatelé, naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Více k průběhu festivalu na str. 27. Foto: Lubomír Maštera
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Zemřel sochař 
Jan Koblasa

Autor soch v Parku Gustava  
Mahlera.

Všestranný umělec, byl vyzna- 
menán i Cenou města Jihlavy.

Ve věku 85 let zemřel sochař, malíř, 
grafi k a autor fi lozofi ckých esejů Jan 
Koblasa. 

Koblasa byl jedním z nejuznáva-
nějších exilových umělců. Táborský 
rodák žil od roku 1968 v Německu, 
kde přes 20 let působil jako profesor 
na vysoké umělecké škole. V roce 
2002 získal od tehdejšího preziden-
ta Václava Havla medaili Za zásluhy. 
Jeho dílo je známo po celém světě, 
je zastoupen v mnoha významných 
sbírkách a galeriích v Evropě, Asii, 
Americe i v Africe.

V Jihlavě se zásadním způsobem 
podílel na podobě Parku Gustava 
Mahlera. Je autorem sochy věhlas-
ného dirigenta a skladatele i dalších 
uměleckých objektů v parku. Park 
byl otevřen 7. 7. 2010, v den 150. 
výročí narození Gustava Mahlera, 
který v Jihlavě v mládí žil. 

Jihlava získala od Jana Koblasy 
i modely, podle kterých vznikaly 
plastiky pro Park Gustava Mahlera.

Jan Koblasa byl v roce 2016 vy-
znamenán Cenou města Jihlavy.

Vedení města vyjadřuje politová-
ní nad odchodem této výjimečné 
osobnosti a vyjadřuje soustrast po-
zůstalým.  -tz-

Jan 
Koblasa

Jindřich 
Boška

V gotickém sále jihlavské 
radnice proběhla veřejná 
obhajoba naplňování meziná-
rodního programu pro udr-
žitelný rozvoj obcí, měst a 
regionů místní Agenda 21 
– kategorie „B“. Jihlava se do 
sítě Zdravých měst připojila 
právě před deseti lety. 

Po úvodním vstupu primátora 
města Rudolfa Chloupka následova-
ly prezentace deseti oblastí auditu, 
které uvedli vedoucí odborů a kvali-
fi kovaní pracovníci úřadu.

Prezentace hodnotila odborná ko-
mise složená ze zástupců Pracovní 
skupiny pro MA21, jako poradního 
orgánu Rady vlády pro udržitelný 
rozvoj v ČR. Celkem 15 expertů z 
ministerstev, univerzit a úřadů ved-
la předsedkyně arch. Marie Petrová: 
„Byla to úžasná prezentace. Myslím, 
že Jihlava vstoupila velkolepým způso-
bem mezi ta nejlepší města.“ 

Na skvělé prezentaci experti ne-
našli mnoho chyb, pokud něco 
chybělo, tak většinou v zájmu zkrá-
cení obsáhlého materiálu. Jako nej-
překvapivější se tak domácím jevila 

Jihlava je 10 let Zdravým městem
Experti vyčetli skvělé prezentaci města to, že v ní chyběly problémy

PRIMÁTOR města Rudolf Chloupek diskutuje s experty při obhajobě naplňo-
vání mezinárodního programu pro udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů místní 
Agenda 21 Kategorie B. Foto: archiv MMJ

připomínka jednoho z expertů, že 
prezentaci chybí problémy a neúspě-
chy města…

Experti budou své připomínky a 
komentáře projednávat v listopadu 
a rozhodovat o přidělení kategorie 
„B“ pro Jihlavu. Předání cen  MA21 

bude následně v prosinci v Praze.
Jihlava je prvním statutárním městem 

v ČR, které splnilo všechna kritéria 
kategorie B. O kategorii B v letošním 
roce usiluje pouze město Kopřivnice 
a obec Křižánky, o nejvyšší kategorii A 
města Chrudim a Litoměřice.  -tz-

Jsou ve vašem okolí výrazné osob-
nosti, umělci, sportovci, nebo třeba 
podnikatelé, kterým se podařilo něco 
vytvořit nebo dosáhnout něčeho výji-
mečného? Víte o nenápadném dobro-
dinci, který někde někomu, třeba i bez 
nároku na odměnu, pomáhá? Dělá ně-
kdo městu Jihlavě dobré jméno ve svě-
tě, zatímco doma se o tom neví? 

Navrhněte tyto osoby nebo insti-
tuce na některé ocenění, které město 

každoročně uděluje.
Do 30. listopadu je možné podá-

vat nominace na Cenu města Jih-
lavy, nebo Čestné občanství města 
Jihlavy.

Nominace na Cenu Rady města 
Jihlavy lze podávat v průběhu kalen-
dářního roku.

Vše důležité pro udělování cen na-
jdete na www.jihlava.cz – Pravidla 
pro udělování cen a ocenění. -tz-

Nominujte na ceny města

V Jihlavě proběhne počátkem lis-
topadu konference Jihlava mluví 
o vzdělávání, na které se už pátým 
rokem sejdou rodiče, učitelé, odbor-
níci a všichni, koho téma vzdělávání 
zajímá. 

Konference začíná v 8.30 v DIO-
Du v Tyršově ulici, předpokládaný 

konec je v 18 hodin, a v programu 
vystoupí hosté s tématy stereotypy 
ve školství, využití pomůcek, spolu-
rozhodování, hry a zodpovědnost. 

Dosah této akce je v rámci celé ČR, 
přibývají i účastníci ze Slovenské re-
publiky. -lm-

Debatovat se bude o vzdělání

V DIODU se bude mluvit o základním vzdělávání, jak je zefektivnit a zproduk-
tivnit. Ilustrační foto: archiv MMJ

Úspěchy knihovny
V kategorii měst nad 40 tisíc oby-

vatel má nejlepší knihovnu Jihlava. A 
dostala speciální cenu.

Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR (SKIP) vyhlásil již 
poosmé soutěž o nejlepší městskou 
knihovnu roku 2017. V kategorii 
měst nad 40 tisíc obyvatel byla nejú-
spěšnější knihovna Jihlavy. Ředitelka 
instituce Jarmila Daňková převzala 
ještě zvláštní ocenění za vynikají-
cí komunitní a vzdělávací aktivity. 
Celkově nejvyšší hodnocení získala 
knihovna Slavičín.

Cílem soutěže je ocenit nejlepší 
české knihovny, které jsou provozo-
vány či zřizovány městy, a motivo-
vat je k rozšíření a zkvalitnění veřej-
ných knihovnických a informačních 
služeb. Do soutěže se přihlásilo 44 
městských knihoven.  -tz-

Příprava voleb
Jihlavský magistrát potvrdil svo-

ji připravenost k zajištění hladkého 
průběhu parlamentních voleb. 

Pracovníci úřadu včas rozvezli do 
všech 58 jihlavských volebních míst-
ností plenty a urny a připravili vše 
potřebné pro volební komise. 

Seznam čítal bezmála třicet polo-
žek, mezi kterými nechyběly ty, kte-
rými úřad vybavuje komise podle 
zkušeností z předchozích let - třeba 
svítilny pro případ výpadku elektric-
ké energie. Předsedové komisí si tak 
odnesli k volbám „balíček“ o váze 
přes deset kilogramů.

Organizačně začíná příprava voleb 
už v době před letními prázdninami, 
kdy úřad zajišťuje volební místnosti, 
plánuje školení apod. Celkem volby 
zaměstnají asi deset pracovníků úřa-
du z několika oddělení, včetně šoférů 
a pracovníků IT, a několik brigádníků. 
Magistrát organizuje a zajišťuje čin-
nost asi 500 osob v 58 okrscích.  -lm-

Odešel výtvarník
Jindřich Boška

Malíř a grafi k, roky spojený s  
Horáckým divadlem Jihlava.

Nositel řady ocenění, vyzname- 
nán Cenou města.

Jihlava ztratila jednu z nejvýznam-
nějších osobností svého výtvarného 
života. Ve věku 81 let zemřel malíř 
a grafi k Jindřich Boška, rodák z Vla-
chova Březí.

Od roku 1954 působil v Jihlavě 
jako písmomalíř místních komunál-
ních služeb, po roce 1963 pracuje 
jako propagační výtvarník v Modetě. 
Od roku 1970 pracuje jako výtvarník 
Horáckého divadla plných 21 let.

Stal se výraznou osobností Sdru-
žení výtvarných umělců Vysočiny, v 
letech 1989 – 96 působí ve skupině 
Dialog 89 Jihlava.

Vystavoval v zahraničí – Rakousko, 
Itálie, Holandsko, Španělsko, USA, 
Belgie, Japonsko. Jihlava ocenila jeho 
přínos pro město udělením Ceny 
města. Vedení města vyslovuje poli-
tování nad odchodem této výjimeč-
né osobnosti a vyjadřuje soustrast 
pozůstalým. -tz-
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Víte, že...
…každý může snadno přispět 

k tomu, aby nevznikal nadbyteč-
ný odpad? Stačí maličkosti. Místo 
jednorázového balení na jídlo mů-
žete nosit vlastní nádoby. Igelitové 
tašky lze nahradit vlastními textil-
ními taškami, které mají násobně 
vyšší životnost. Máte-li možnost, 
využívejte domácí kompostování. 
Můžete odmítnout doručování 
letáků do schránek, a tím přispět 
ke snížení produkce papíru. Jihla-
va má dobrou vodu. Pijte „kohou-
tovku“. Je to nepoměrně levnější, 
a přispějete ke snížení spotřeby 
PET lahví. -tz- 

Použité cihly, beton či asfalt lépe 
poslouží na dalších stavbách, než 
vysypané v lese.

Nejen plasty, sklo, papír a další 
„obvyklé“ odpady se dají recyklovat. 
Možnost znovu je využít platí i pro 
stavební odpady.

Stavební odpad je možné recyklo-
vat ve speciálních linkách. Z recyklo-
vaného stavebního odpadu nejčas-
těji vznikají cihelné, betonové nebo 
asfaltové recykláty. 

Ty se pak používají jako podklad-
ní vrstva při stavbě nových vozovek 
a slouží jako náhrada za přírodní ka-
menivo. Asfaltový recyklát se pou-
žívá jako svrchní vrstva vozovky, za 
technologicky specifi ckých podmí-
nek. 

Nejbližší recyklační linku staveb-
ního odpadu najdete v průmyslové 
zóně v Hruškových Dvorech. Pokud 

není stavební odpad vhodný k recyk-
laci, je možné ho odstraňovat i na 
skládce v Henčově.

Stavební odpad ale není komunál-
ním odpadem, a proto není zahrnut 
do městského systému nakládání 
s odpady. Za jeho předání na recyk-
lační linku, stejně tak jako na sklád-
ku v Henčově, se proto požaduje 
úhrada. 

Recyklací stavebních odpadů se 
chrání přírodní zdroje a snižuje tlak 
na životní prostředí. Je lépe využít 
stavební odpad jako recyklát, než jím 
ničit lesy a krajinu. -tz-

I stavební odpad se dá dobře recyklovat

Maličkost. Otevřený kontejner 
na tříděný odpad způsobuje pro-
blémy. Dochází k poškozování 
kontejnerů, ale i k znehodnocení 
odpadu. 

Papír umístěný v otevřeném kon-
tejneru a vystavený dešti se rozmáčí 
a ulpívá na stěnách nádoby, čímž ji 
jednak znehodnocuje, ale zároveň 
komplikuje i manipulaci při vývozu. 
Další potíž představuje samotný roz-
močený papír, který v takovém stavu 
nelze dobře recyklovat nebo sklado-
vat. 

Vzhledem k podzimnímu počasí, 
které je spojeno s častějšími srážka-
mi, proto žádáme občany, aby řádně 
zavírali víka u kontejnerů, neumísťo-
vali odpad vedle přeplněných kon-
tejnerů a do kontejnerů umisťovali 
rozložené papírové krabice či zmáčk-

nuté plasty.
Každý tak může přispět k elimina-

ci uvedených problémů, a zároveň 
pomůže snížit množství nepovole-
ných skládek u kontejnerových stá-
ní. V případě, že jsou kontejnery 
přeplněné, nebo nějakým způsobem 
poškozené, mohou občané kontak-
tovat pracovníky na odboru životní-
ho prostředí:

Jan Machančík tel: 565 593 364, 
email jan.machancik@jihlava-city.cz

Lada Nováková tel: 565 593 363, 
email: lada.novakova@Jihlava-city.cz

Zuzana Krausová tel: 565 593 362, 
email: zuzana.krausova@jihlava-city.cz

Nebo lze využít systému hlášení 
závad, který je dostupný na interne-
tových stránkách zavady.jihlava.cz.
 -tz-

Zavírat víka popelnic má smysl
Ve vybraných parcích, dětských hřištích a sportovištích byly instalovány 

odpadkové koše na tříděný odpad. Návštěvníci skateparku v areálu České-
ho mlýna, na Duhovém hřišti v ul. Benešova, nebo na dětském hřišti vedle 
nákupního centra na sídlišti Březinova mohou třídit plasty a nápojové kar-
tony podobně, jako je jsou zvyklí třídit do žlutých kontejnerů. Celkem bylo 
rozmístěno devět košů tohoto typu. Tříděním odpadů i na těchto veřejných 
místech mohou občané přispět ke snížení množství odpadů, které by jinak 
skončily na skládce.  -lm-

Nové koše na třídění v parcích

NA VYBRA NÝCH místech Jihlavy najdete nové koše na tříděný odpad.
 Foto: archiv MMJ

Poděkování 
fanoušků Dukly 

Fanoušci Dukly iniciovali sbírku za 
účelem opravy Megadresu a byli vel-
mi úspěšní. Na transparentním účtu 
se jim podařilo vybrat skoro 30 tisíc 
korun.

Vyšla jim vstříc fi rma PETEX Jih-
lava, která dokázala provést opravu 
za necelých 17,5 tisíce, a umožnila 
tak fanouškům provést vhodnější 
uskladnění Megadresu, a ještě zbylo 
na nákup drobných prostředků, kte-
ré fanoušci použijí na výrobu choreí. 
Spolek fanoušků HC Dukla Jihlava 
poděkoval všem, kteří dobrou akci 
podpořili. -lm-  

ŽE SE NESTYDÍ ten, kdo po sobě za-
nechá takovou stopu! Je tak líný, nebo 
je hloupý, že nezná řešení? 
 Foto: archiv MMJ

OTEVŘENÁ víka odpadových nádob působí problémy při dalším zpracování 
odpadu, páchnou a špatně vypadají.  Foto: archiv MMJ
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První den po poslaneckých 
volbách jsme se na jejich 
hodnocení zeptali primátora 
Jihlavy Rudolfa Chloupka 
(ČSSD). Věří, že poslední rok 
do komunálních voleb nebu-
de na úkor spolupráce vedení 
města ani zastupitelů, i když 
jistou obavu má. Další otázky 
se zaměřily na to, co Jihlavu 
čeká v nejbližší době.

 Lubomír Maštera

Pane primátore, prosím o krátké 
shrnutí výsledků voleb.

Voliči rozhodli, a tradiční strany 
neuspěly. Myslím si, že v těchto vol-
bách prohráváme všichni, protože 
bude velmi obtížné sestavit stabilní 
vládu s konzistentním programem.

Chtěl jsem se zeptat, jak přistupu-
jete k výsledkům vzhledem ke ko-
munálním volbám v příštím roce?

Vzhledem k tomu, že bych v příš-
tích komunálních volbách již rád 
přenechal čelo kandidátky ČSSD 
někomu mladšímu, tak bych nad tím 
příliš zamýšlet nemusel. 

Ale samozřejmě – je to pro mne 
signál, že se něco děje, že se zájem 
voličů přesouvá někam jinam. 

I když Jihlava není nijak příliš vel-
ké město, výsledky voleb vždy čás-
tečně kopírují celostátní politiku. 
ANO v minulých volbách dokázalo 
získat podporu voličů i při kandida-
tuře poměrně neznámých lidí, a dá 
se předpokládat, že podobně získají 
hlasy SPD i Piráti. Pokud bude v za-
stupitelstvu velké množství stran, 
tak bude obtížné sestavit koalici i 
jednat v zastupitelstvu.

Ale je pravdou, že bez ohledu na 
stranickou příslušnost je komunální 
politika o lidech a vzájemných jedná-
ních, a s tím jsem neměl problémy. 

Nebojíte se toho, že v posledním 
roce, v rámci předvolebního boje 
o radnici, se může situace změnit?

Volby postavily do čela ANO, a 
za ním se na Vysočině srovnalo šest 
stran s přibližně stejným výsledkem. 
Trochu se obávám, že bude obtížné 
hledat společný názor na problémy 
města. A také budou sílit snahy těch, 
kteří se chtějí více zviditelnit, než 
pracovat pro město.

Může se toto promítnout i do 
současného vedení města?

Nemyslím si to. Nevíme, jak se vy-
řeší zdravotní problémy první ná-
městkyně paní Mayerové z hnutí 
ANO, a pokud se rozhodne pro od-
stoupení, nebudeme již nového ná-
městka hledat, pokud si to ANO ne-
bude vysloveně přát. Takové signály 
zatím nemám.

Kdo paní náměstkyni znal, dobře 
ví o jejím „zápřahu“ ve prospěch 
města. Jak citelně bude chybět, 
když by opustila funkci?

Pochopitelně musíme její práci po-
krýt. Nemůžeme se až tak detailně 
zabývat jen svými oblastmi, a je to 
problém. Než problémy města je ale 
horší, že ztrácíme některé kontakty 
do vysoké politiky, a to může do bu-
doucna znamenat odsouvání řešení.

V některých letitých problémech 
se ale přece jen zablýsklo na lep-
ší časy. Mám teď na mysli letiště 
Henčov...

Využili jsme toho, že se k nám do-
stala informace, že armáda hledá zá-
ložní letiště, a nabídli jsme Henčov. 
Zde výstavbu pevné dráhy brzdila 
cena pozemků ve vlastnictví státu, 
která by pro Město byla neúnosná. 

Nyní se nabízí možnost bezúplat-
ného převodu pozemků na minister-
stvo obrany, a Město by mohlo areál 
letiště postavit snad s možností bu-
doucího převodu pozemků do vlast-
nictví Jihlavy. 

Kraj nám vyšel vstříc a prodlou-
žil dotaci 30 milionů na další tři 
roky, takže věřím, že se začne stavět. 
Ale tento záměr armády ještě musí 
schválit vláda.

V tomto vydání NJR přinášíme 
informaci o spekulativním náku-
pu podnikatele, který vykoupil 
pozemek, na kterém město chtě-
lo zřídit zastávku MHD, a posléze 
nabídl pozemek za vyšší cenu. Dá 
se tomu bránit?

Problém je v tom, že pravidla pro 
dražitele určilo zastupitelstvo, a tím 
se stávají veřejnou informací. Je po-
tom snadné nabídnout vyšší cenu a 
pozemek získat. 

Chceme do budoucna, aby rozho-
dovala rada města, protože její jed-
nání je neveřejné a pravděpodobnost 
utajení výše ceny je vyšší.

Chybu však vidím zejména v tom, 
že stát, který prodává, nepřihlíží k 
veřejnému zájmu (potřeby města a 

jeho občanů) a prodává pozemky 
v dražbě zájemci s nejvyšší cenou. 
To by se mělo změnit.

Další vlekoucím se problémem 
je otázka Horáckého zimního sta-
dionu. Jak vypadá situace dnes?

Doufám, že dnes už je shoda 
v tom, že nemůžeme stávající sta-
dion zbourat a na jeho místě posta-
vit nový. Je to nákladné a technicky 
těžko proveditelné. 

Hlavně by to znamenalo na dvě 
sezóny přerušit hokej v Jihlavě a 
hledat náhradní stadion v okolí. 
V době, kdy se Dukle podařil ho-
kejový sen, a postoupila do nejvyšší 
soutěže, to ani není možné. Dukla 
navíc podává dobré výkony, skoro 
nad moje očekávání.

Proto se snažíme provést nejnut-
nější opravy za chodu, opravu stře-
chy a chlazení snad stihneme v let-
ních měsících, o přestávce ligové 
soutěže.

Necháváme si provést průzkum 
lokalit, kde by mohla stát nová hala, 
uvolnili jsme na to peníze, a ty ne-
přijdou nazmar ani v případě, že tam 
nová hala stát nebude, protože jde 
o atraktivní prostor, s dalšími mož-
nostmi využití.

Další veřejností sledovanou akcí 
je areál Modety u ZOO. Jak daleko 
je Město s touto akcí?

Vedení města navštívilo několik 
podobných objektů, abychom zís-
kali přehled o možnostech, jak are-
ál využívat. Tento týden v Modetě 
probíhají workshopy a semináře 

k možnostem využití. Počítáme se 
zázemím pro zoologickou zahradu, 
nabízí se možnosti ubytování a stra-
vování návštěvníků, dalšími mož-
nostmi jsou vzdělávání a volnočaso-
vé aktivity. Jde o prostor komerčně 
zajímavý i pro soukromý sektor, a 
my věříme, že se zapojí.

Máme ještě asi tři roky čas, proto-
že po tuto dobu zde zůstává v nájmu 
Modeta Style, ale některé úpravy bu-
deme provádět už nyní.

Občané Jihlavy se zajímají o re-
konstrukci ulice Telečská…

Vrátili jsme se k dalším jedná-
ní s Krajem a majiteli přípojek ka-
nalizačního a vodovodního řadu. 
Je otázkou, jak se k tomu postaví 
SVAK, jako dosavadní majitel. Buď 
to postaví oni, nebo my, my uděláme 
ty přípojky. 

Osobně chci prosadit propojení 
Telečské a Seifertovy ulice, které 
nedávno hygiena nepovolila kvů-
li hluku, ale ten zákaz není zase až 
tak striktní, a pokusím se vše znovu 
otevřít.

Na posledním zastupitelstvu se 
poměrně dlouze diskutovalo o 
JVAKu, pravděpodobně chystáte 
změny. Jaké?

Změní se stanovy této společnosti 
a upřesníme funkci prokuristy nebo 
ředitele, kterými by byl řízen orgá-
ny společnosti. Současná podoba 
„předsedy představenstva a součas-
ně ředitele“ je nešťastná, protože si 
člověk v takové funkci vydává úkoly 
a současně společnost řídí. To upra-
víme. 

Dlouhodobě přetrvává otázka, zda 
bude, nebo nebude vydán majetek 
města SVAKem, ale to nemůžeme 
předjímat.

Pozorní pozorovatelé zjistili, že 
již několik let na Havíření a jiných 
významných událostech chybí zá-
stupci Purmerendu, holandského 
partnerského města Jihlavy. Proč 
je tomu tak?

Problém je v tom, že nevíme, na 
koho se v Purmerendu obracet. 
Poslali jsme dopis, že letos končí 
smlouva o spolupráci, a zda chtějí ve 
spolupráci pokračovat i nadále. 

Pravdou je, že zatímco členové 
jihlavských spolků využívají Jihlav-
ský dům v Purmerendu, ze strany 
holandské nepřijíždí do Jihlavy ni-
kdo.

Co je příčinou takového ochlad-
nutí vztahů? 

V Purmerendu je primátorem 
úředník jmenovaný královnou, není 
to volený zastupitel. V době, kdy 
byla smlouva uzavřena, to tehdejší 
primátor pojal jako srdeční záleži-
tost, a byly navázány mnohé kontak-
ty a vztahy. 

Bohužel, po komunálních volbách 
v Holandsku se tyto vztahy zpřetrha-
ly, také nemají ustanoveného žádné-
ho styčného úředníka, jako je tomu 
u nás, takže nevíme, s kým vlastně 
komunikovat. 

Počkáme, zda nepřijde ještě nějaká 
odpověď, a pokud ano, jsme připra-
veni znovu zahájit osobní jednání a 
hledat řešení. 

Primátor: O letišti, volbách, Purmerendu

PRIMÁTOR Jihlavy Rudolf Chloupek (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
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4 Mbit/s
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4

391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

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

w
w

w
.m

-s
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ft
.c

z/
tv

www.m-soft.cz

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

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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V září strážníci Městské policie 
poskytli v šesti případech první 
pomoc. Na základě oznámení byla 
poskytnuta první pomoc v ulici 
Jiráskova, kde došlo k napadení a 
poranění muže přítelem své býva-
lé manželky. 

Při pochůzkové činnosti v ulici Pa-
lackého si strážníci všimli starší paní, 
která vypadla z invalidního vozíku a 
udeřila se do hlavy. 

Ženě byla poskytnuta první pomoc 
a byla přivolána záchranná zdravot-
nická služba, která si ženu převzala. 

Na lince tísňového volání bylo při-
jato oznámení na muže volajícího ze 
svého bytu v ulici Poláčkova o po-
moc. Na místo byla ihned vyslána 
hlídka městské policie, která se do 
bytu dostala otevřenými dveřmi na 
terasu, kde zahlédla nemohoucího 
muže zaklíněného mezi invalidní vo-
zík a dveře. 

Strážníci nezraněného muže zvedli 
a posadili na postel. Vyčkali do pří-
jezdu syna, který si muže převzal do 
péče. 

V ulici Lazebnická a na Štefánikově 
a Masarykově náměstí strážníci po-
skytli první pomoc podnapilým oso-
bám s tržnými ranami na hlavě. 

Prevence
Začátek školního roku se nesl na 

oddělení prevence v duchu výuko-
vých besed na školách. O víkendech 
pak strážníci zajišťovali poslední let-
ní akce pro veřejnost. 

Již několikátým rokem v září hos-
tovali v Pístově a zajišťovali jihlavský 
„Den bez aut“. 

Poprvé v letošním roce pomáhali 
s programem „Cyklohraní“ v prosto-
rách letního kina, kde děti skládaly 
jízdu zručnosti a plnily vědomostní 
testy. 

Za zmínku pak jistě stojí akce „Bez-
pečně na cyklostezce“, kterou pořádá 
městská policie ve spolupráci s další-
mi organizacemi pátým rokem. Pro-
gram se konal ve večerních hodinách 
na cyklostezce u Vodního ráje. 

Bezpečnost při akcích
Nejvýznamnější sportovní akcí, na 

které se městská police podílela, byl 
„Jihlavský půlmaraton“. Strážníci do-
hlíželi na křižovatky komunikací na 
trase závodu. Po trase závodu se po-
hyboval motocykl městské policie, 
který sloužil k uzavření trati. 

Dále byla zajišťována bezpečnost 
účastníků při cyklistické jízdě „Na 
kole Vysočinou dětem“ a při tradiční 
cyklistické vyjížďce propagující vy-
užití jihlavských cyklostezek v rámci 
Týdne mobility. Strážníci se podíleli 
na zajištění bezpečnosti účastníků tu-
ristické akce „Pochod noční Jihlavou“.   

Ve spolupráci s policií se strážníci 
podíleli na zajištění veřejného po-
řádku v okolí fotbalového stadio-
nu při zápasech FC Vysočina a HC 
Dukla Jihlava v okolí Horáckého 
zimního stadionu.

Statistika
V září zaznamenala Městská policie 

Jihlava celkem 2 509 případů naruše-
ní veřejného pořádku nebo porušení 
zákona. Občané se s oznámením 
či žádostí o pomoc obrátili na MP 
v 489 případech. Bylo zpracováno 
537 přestupků, z nichž 67 se týkalo 
porušení pravidel stanovených vy-
hláškou o pohybu psů na veřejném 
prostranství, 16 přestupků bylo spá-
cháno nerespektováním zákazu po-
žívání alkoholických nápojů na ve-
řejnosti. V rámci kontrolní činnosti, 
zaměřené na požívání alkoholu mla-
distvými osobami a na dodržování 
zákazu kouření, bylo provedeno 240 
kontrol. V oblasti udržování pořád-
ku ve městě strážníci zjistili a pří-
slušným orgánům předali 312 závad, 
včetně sedmi dlouhodobě odstave-
ných vozidel, která vykazovala znám-
ky vraku. Ve spolupráci s dopravním 
podnikem strážníci provedli 96 kon-
trol černých pasažérů. Do útulku pro 
opuštěná zvířata bylo umístěno 10 
odchycených toulavých psů.

Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP Jihlava

Strážníci pomohou 
nemohoucím i opilcům

S koncem roku se tradičně zvyšuje 
zájem o vydávání parkovacích karet. 
„Připomínáme novou povinnost proká-
zat vztah k vozidlu, bez kterého nemů-
žeme kartu vydat,“ upozornil vedoucí 
odboru dopravy Ján Tinka. 

Pro nové karty si všichni žadatelé 
musí přijít nejen s občanským prů-

Pro parkovací kartu s velkým 
technickým průkazem

Drobné nemovité 
památky
a jiné architektonické
zajímavosti
města Jihlavy

Zdeněk Jaroš, Ondřej Stránský

Pozvánka
na křest
publikace

20. 11. v 16.30
velká gotická síň
jihlavské radnice

kazem, ale především s velkým tech-
nickým průkazem vozidla nebo jeho 
kopií, ve kterém je žadatel uveden 
jako vlastník, nebo provozovatel. 
Není-li žadatel v technickém prů-
kazu uveden, musí doložit právní 
vztah k vozidlu např. potvrzením 
zaměstnavatele o soukromém uží-
vání služebního vozidla, leasingo-
vou smlouvou apod.

„Řada karet byla pořízena na osoby, 
které žijí v patřičné oblasti, ale nemají 
vozidlo. Toto opatření by mělo přispět 
k redukci vydaných rezidentských par-
kovacích karet,“ připomíná Ján Tin-
ka jednu z několika změn v parko-
vacím režimu, které radnice zavedla 
letos na jaře.

Úřad nově vystavuje parkovací 
karty pouze na registrační značku, 
zrušil tedy možnost „Dle použitého 
vozidla“.

Levnější parkování
Úřad upravil délku platnosti par-

kovacích karet na tři, šest a dvanáct 
měsíců. Parkovací karty s delší do-
bou platnosti jsou výhodnější. Na-
příklad roční rezidentská karta pro 
oblast 1 je levnější o 240 korun, 
před úpravou byla cena 1.440 ko-
run.

 Bližší informace podají pracov-
níci Magistrátu města Jihlavy, od-
boru dopravy, Tyršova 18, Jihlava, 
tel. č.: 565 593 535 / 536. -tz-
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Podpora charitativní akce 
se stala příčinou sporu

Vážený pane primátore, 
zasílám Vám svou veřejnou rezignaci 

na pozici předsedy Komise pro kultu-
ru při Radě města Jihlavy. Berte prosím 
mé rozhodnutí v této formě jako vyjá-
dření zásadního nesouhlasu se způso-
bem, jakým se Rada města pod Vaším 
vedením „nově“ rozhodla přistupovat 
k podpoře projektů, které na místo kul-
turního obohacení života obyvatel Jih-
lavy slouží k propagaci politických stran 
a hnutí. 

Dne 26. 9. 2017 jsem Vás na zasedání 
zastupitelstva města požádal o zváže-
ní, zda je vhodné udělovat Vaši záštitu 
akcím, na kterých dochází k prezentaci 
politických stran a hnutí v rámci před-
volební kampaně. 

To se zcela prokazatelně odehrávalo 
na jihlavském Masarykově náměstí na 
akci „Hvězdný guláš“, organizované na-
dačním fondem Šťastná hvězda. 

Následně jsem vyjádřil principiální 
nesouhlas s tím, aby takové akci byla ješ-
tě k udělené záštitě primátora přiznána 
radou města fi nanční podpora, a to vše 
bez možnosti vyjádření stanoviska kul-
turní komise.

 I přes to, následující den 27. 9. 2017, 
rada města nadačnímu fondu Šťastná 
hvězda fi nanční dar schválila. 

Vážený pane primátore. Za celých 
sedm let, co jsem měl tu čest předsedat 
komisi pro kulturu, se nikdy nic tako-
vého nestalo. Vždy jsem se snažil dbát o 
to, aby komise pracovala věcně, bez po-

litických a pokud možno lobbistických 
tlaků a vlivů. 

Tento trend ctili a respektovali vždy 
i všichni členové komise napříč poli-
tickým spektrem. Bohužel, toto platilo 
pouze do doby než rada města, které 
předsedáte, schválila za členku Komise 
pro kulturu zástupkyni za hnutí ANO, 
která je zároveň předsedkyní nadační-
ho fondu Šťastná hvězda. 

Vaše rozhodnutí „sponzorovat“ z ve-
řejných prostředků města akci, která 
pod rouškou kultury, a dokonce chari-
ty, propaguje politické strany a hnutí v 
předvolební kampani, považuji v Jihla-
vě za zcela bezprecedentní. 

Připomínám, že všichni organizátoři 
kulturních akcí, kterým byla přidělena 
v grantovém systému fi nanční podpora, 
mají ve smlouvě o dotaci striktní pod-
mínku, že nebudou na akci propagovat 
politické strany a hnutí. V případě akce 
nadačního fondu Šťastná hvězda tato 
podmínka nejednou zcela nepochopi-
telně neplatí. 

Tento přístup současného vedení 
města považuji ve světle takového roz-
hodování za zcela svévolný, nerespektu-
jící a naprosto ignorující nastavená pra-
vidla a nehodlám se v pozici předsedy 
komise na takové praxi jakkoli podílet. 

Na závěr mi dovolte poděkování všem 
členům komise, s nimiž jsem z pozice 
předsedy komise měl možnost spolu-
pracovat.  Vítězslav Schrek, 

člen zastupitelstva města Jihlava

V sobotu 24. září 2017 proběhla na Masarykově náměstí v Jih-
lavě charitativní akce Guláš fest organizovaná Nadačním fondem 
Šťastná hvězda. Na průběh akce a její podporu Radou města Jih-
lavy, resp. záštitu primátora Rudolfa Chloupka, reagoval zastupi-
tel města Vítězslav Schrek (ODS). 

Zveřejňujeme jeho otevřený dopis, doplňujeme o reakci ředi-
telky NF Šťastná hvězda Aleny Skovajsové a odpověď primátora 
města Rudolfa Chloupka (ČSSD). 

Vyjádření zaslali také zastupitelé města Karolína Koubová a Mi-
roslav Tomanec (Forum Jihlava).

Otevřený dopis primátorovi

Dne 24. 9. 2017 se konal na 
Masaryk. náměstí charitativní 
„HVĚZDNÝ GULÁŠFEST“. K 
účasti na této akci byly oslove-
ny neziskové organizace, fi rmy, 
restaurace, politické strany. Vaře-
ní se mohl zúčastnit každý, kdo 
chtěl a měl chuť pomoci.

Startovné pro politické stra-
ny bylo 3.000,- Kč, pro ostatní 
soutěžící 1.500,- Kč. V důsledku 
nepříznivého počasí bylo nutno 
přizpůsobit cenu prodeje gulá-
še (cca 20,- Kč porce). Avšak ne 
všichni soutěžící peníze darovali.

NF požádal Radu města o dar 

10.000,- Kč (na zaplacení pó-
dia), nikoliv kulturní komisi o 
grant. 

Díky dárcům a Radě města 
jsme uhradili náklady spojené s 
akcí - pódium, zvuk, účinkující, 
TOI TOI (toalety), energie a re-
klamu.

Přesto se nám podařilo vybrat 
15.800,- Kč. Tato částka je věno-
vána 8leté Verunce Gožďálové 
na speciální rehabilitaci, která se 
pohybuje od 58.000,- Kč a není 
hrazena pojišťovnou. 

 Alena Skovajsová,
NF Šťastná hvězda

Pominu-li, že bývá zvykem, že dopis 
by měl adresát obdržet dříve, než se 
jeho obsah dozví z tisku, chtěl bych 
uvést několik poznámek k emotivní-
mu a v mnoha ohledech zavádějícímu 
vyjádření p. Schreka.

1) Na webu Nadačního fondu Šťast-
ná hvězda lze lehce zjistit, komu a na 
co je určen výtěžek charitativních akcí. 
Guláš fest je jen jednou z mnoha. Stej-
ně je to i s množinou podporovatelů 
a přispěvatelů. Pro mě je to důvod si 
činnosti fondu vážit a podporovat ho.

2) Při udělení záštity pro mě není 
hlavním kritériem pořádající subjekt 
či jeho podpora, ale zvážení, zda je 
akce prospěšná pro ty, kterým je urče-
na, zda má význam pro vzdělání, vý-
chovu, propagaci města, připomenutí 
významných událostí nebo osobností 
nebo sociální či zábavný charakter pro 
cílovou skupinu. Tyto podmínky cha-
ritativní akce většinou splňují.

3) V žádosti o záštitu ani o finanč-
ní podporu není zmínka o politickém 
charakteru Guláš festu. Podle mých 
informací byly o možnosti účasti in-
formovány všechny politické strany, 
ale i řada dalších organizací. Pro poli-
tické strany byly podmínky přísnější. 
Není mi nic známo o tom, že by poli-
tickým stranám byla zakázána účast na 
charitativních akcích

Tolik ke kritizované akci Guláš fest. 

K názoru p. Schreka k vhodnosti 
či nevhodnosti poskytování záštity 
nebo finanční podpory jednotlivých 
akcí:

1) Záštitu uděluje primátor nebo ná-
městek primátora dle svého uvážení, 
jestli při tom zohlední názory jiných 
osob je jeho věc. Pokud se v tomto 
můj názor od názoru p. Schreka liší, 
musím se rozhodnout sám.

2) Udělení dotace (do 50.000 Kč) 
nebo daru (do 20.000 Kč) je v kompe-
tenci rady města. Rada přitom může 
přihlédnout k návrhu komise rady 
města, ale není jím vázána.

3) Zcela nepravdivé je tvrzení, že 
rada takto rozhoduje „nově“. O řadě 
žádostí o dotaci nebo dar rada měs-
ta rozhodovala a předpokládám, že i 
bude rozhodovat i bez projednání v 
komisích a leckdy i opačně, než bylo 
příslušnou komisí doporučeno.

Ze shora uvedených důvodů považu-
ji vyjádření p. Schreka za účelové, aby 
zdůvodnil svoji neochotu se nadále po-
dílet na realizaci záměrů města ve funk-
ci předsedy kulturní komise. Nebudu 
zde dále spekulovat, jak jeho teatrální 
gesto souvisí s jeho dalším politickým 
angažmá, případně s volebními kampa-
němi. Rudolf Chloupek,

primátor města

Odpověď primátora na „otevřený“ 
dopis p. Schreka

Nesouhlasíme s postupem, 
který byl zvolen při poskytování 
daru pro Nadační fond Šťastná 
hvězda, který pořádal Gulášfest. 

Je pro nás naprosto nepřípust-
né, aby rada města darovala fi -
nance na akci, na které si před 
volbami udělají politické strany 
svoji agitaci. 

Pan primátor převezme nad 
akcí záštitu a nejprve veřejně tvr-
dí, že neví, že se budou politické 
kluby angažovat, ačkoli tomu 
tak bylo i vloni, a znovu na to 
byl upozorněn na zastupitelstvu 
dva dny před radou, kde byl dar 
přiklepnut. Posléze změní svůj 
názor a prohlásí, že se vlastně o 
žádnou kulturu nejedná! 

Tvrzení, že jde o charitativ-
ní akci, na které platili všichni 
startovné a odevzdali výtěžek, 
naprosto neobstojí oproti faktu, 
že byla z veřejných prostředků 
podpořena prezentace politic-
kých klubů. 

Žádost o podporu byla odmít-
nuta v řádném a dosud platném  
grantovém systému, ve kterém je 
mimochodem striktně zakázáno 
podporovat na pořádaných ak-
cích jakoukoli politickou stranu. 

Ale to je červená nit tohoto 
volebního období... neuspěji v 
grantovém systému, zažádám 
rovnou do rady, nebo zastupitel-
stvo, protože pan primátor přeci 
říkal, že se peníze vždycky na-
jdou, když se chce. A komise je 
přeci jen orgán poradní, o ničem 
nerozhoduje, takže je všechno v 
pořádku. 

Je nám z toho smutno a doufá-
me, že s tím v příštím volebním 
období pohneme, je to ostuda 
pro město, deziluze pro organizá-
tory kulturních akcí, další skvělá 
vizitka pro vedení radnice.

 Karolína Koubová,
Miroslav Tomanec,

zastupitelé města 
za Forum Jihlava

Vyjádření nesouhlasu zastupitelů

Vyjádření pořadatele 2. ročníku 
benefi čního GULÁŠFESTU 2017

Parkovací lístky ke koupi na infocentru
Stírací parkovací lístky jihlavská radnice zavedla z důvodu efektiv-

nějšího využití rezidentských a předplatitelských parkovacích míst 
v centru města. 

Centrum města je pro parkování rozděleno na dvě oblasti, pro kaž-
dou oblast jsou vydané dva typy lístků – na dobu 2 hodin a 24 hodin. 
Uživatel na lístku setře datum a hodinu použití a umístí jej ve vozidle 
za přední sklo. 

Pro snadnější dostupnost jsou nyní nově k mání také na pracovišti 
Turistického informačního centra v budově radnice na Masarykově 
náměstí.

Bližší informace podají pracovníci Magistrátu města Jihlavy, odbo-
ru dopravy, Tyršova 18, Jihlava, tel. č.: 565 593 535 / 536 /. -tz-



 STRANA 9 Zaměstnání NJR - LISTOPAD 2017



STRANA 10 Aktuality NJR – LISTOPAD 2017

Dnes jsme oslovili náměstka 
primátora Ing. Vratislava  
Výborného, aby zhodnotil 
průběh Týdne sociálních 
 služeb v Jihlavě, který   
se konal od 2. 10. 2017   
do 6. 10. 2017.

Pane náměstku, v prvním říjno-
vém týdnu probíhal v Jihlavě Týden 
sociálních služeb. Podařilo se usku-
tečnit všechny plánované akce?

Ano, všechny akce, které jsme v Jih-
lavě připravili, v rámci 3. ročníku Týd-
ne sociálních služeb, společně s pří-
spěvkovými a nestátními neziskovými 
organizacemi, proběhly podle daného 
harmonogramu, tak jak byly naplá-
novány a připraveny, včetně prvního 
ročníku předání ocenění nejlepším 
sociálním pracovníkům v sociálních 
službách z organizací, které vykonáva-
jí svou činnost na území města.

Mohl byste nám přiblížit jejich 
průběh?

Naše představa o prezentaci jed-
notlivých organizací v rámci Dnů 
otevřených dveří se zcela naplnila. 
Uskutečnění Dnů otevřených dveří 
bylo jedním z kroků směřujících k 
naplňování komunitního plánu soci-
álních služeb, kdy občané měli mož-
nost blíže se seznámit se širokou sítí 
sociálních služeb v Jihlavě. 

Celá koncepce této akce byla po-
stavena tak, aby široká veřejnost 
mohla prostřednictvím organizací 
poskytujících sociální služby vznést 
své připomínky, sdělit své názory 
a prezentovat své potřeby v oblasti 
sociální práce tak, aby město dosta-
lo impuls, kterým směrem zaměřit 
svou pozornost v této oblasti do bu-
doucna a zohlednit potřeby občanů 
v komunitním plánování sociálních 
služeb. Kromě toho měla odborná i 
laická veřejnost jedinečnou možnost 
prohlédnout si pracoviště i objekty 
v nichž jsou sociální služby poskyto-

vány a seznámit se s jejich chodem a 
charakterem. Organizace tak dostaly 
možnost prezentovat svou činnost 
především potencionálním klientům 
z řad svých cílových skupin. Některé 
organizace zvolily tzv. způsob preven-
tivní a na Dny otevřených dveří po-
zvaly žáky jihlavských středních škol.

Rovněž beseda, která se konala 
4. října v Divadle otevřených dve-
ří – DIOD na téma „Nejste sami, 
s námi to zvládnete lépe aneb Soci-
ální služby v Jihlavě“ byla organizač-
ně velmi dobře zvládnuta. Možnost 
informovat veřejnost o své činnosti, 
pochlubit se úspěchy, podělit se o 
různé zajímavosti a setkat se při dis-
kuzi se svými kolegy využilo celkem 
22 poskytovatelů sociálních služeb, 
kteří svá vystoupení podpořili vel-
mi zajímavými prezentacemi a pře-
dali přítomným mnoho zajímavých 
informací o svých aktivitách a práci 
s cílovými skupinami. 

Pro příchozí účastníky bylo rovněž 
připraveno velké množství informač-
ních a propagačních materiálů a bo-
haté občerstvení. Velmi milým dopl-
něním odborné stránky této akce byla 
kulturní vystoupení. Hudební skupi-
na Raraši, složená ze žáků a pedago-
gů Základní školy speciální a Praktic-
ké školy v Jihlavě potěšila přihlížející 
krásnými a veselými písničkami. 

Klienti a zaměstnanci Denního a 
týdenního stacionáře v Jihlavě, kte-
ří jsou členy skupiny Drumband, 
upoutali pozornost diváků svým ori-
ginálním, hlasitým a akčním hudeb-
ním vystoupením. O další kulturní 
program se postaralo Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Erko, je-
jichž vystoupení bylo plné tempera-
mentu, života a barev. 

Velmi pěkné a vydařené bylo i vy-
stoupení děvčat z Fit studia Laďky 
Třetinové, která cvičila a tančila za 
vydatného potlesku všech přítom-
ných. Zajímavá a inspirativní, zejmé-
na pro přítomné dámy, byla ukázka 
umění žáků oboru kadeřnice - kos-

metička z OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, 
kteří předvedli ukázku tvorby extra-
vagantních účesů, body paintig a mi-
strovskou modeláž nehtů. 

Celým odpolednem nás provázela 
nezapomenutelná moderátorka, s po-
hotovými reakcemi a nikdy nekončí-
cím úsměvem na tváři, slečna Soňa 
Votrubová, která díky přirozenému 
šarmu, osobitému přístupu a empatii 
vytvořila pohodovou, avšak naprosto 
profesionální atmosféru a byla připra-
vena věcně diskutovat s jednotlivými 
vystupujícími o jejich činnosti.

Se stejným šarmem a profesio-
nalitou se slečna Soňa Votrubová 
zhostila i moderování slavnostního 
aktu, který proběhl ve čtvrtek 5. říj-
na v Gotickém sále jihlavské radnice, 
a z jehož uskutečnění mám osobně 
velkou radost. Město Jihlava si velmi 
váží obětavé práce sociálních pracov-
níků, a proto jsem se ve spolupráci 
s odborem sociálních věcí rozhodl v 
rámci Týdne sociálních služeb předat 
ocenění nejlepším pracovníkům v so-
ciálních službách z neziskových a pří-
spěvkových organizací, působících na 
území města. Na prvním ročníku to-
hoto aktu ocenění převzali:  Bc. Len-
ka Breindlová, Dana Búriková, Alena 
Drštičková, Vladislav Hamršmíd, Bc. 
Andrea Chvátalová, Josef Karas, Jana 
Lálová, Anna Másilková,    Bc. Jana 
Nagyová, Františka Nováková, Mgr. 
Alena Rousová, Ing. Rudolf Šmíd,  
Bc. Iveta Vacková, PhDr. et Mgr. 
Zdeňka Vaňková, Mgr. Tereza Vágne-
rová, Michaela Venhauerová, Marta 
Vostálová a Josef Záruba. Slavnostní 
událost zpříjemnilo oceněným i všem 
zúčastněným vystoupení pěveckého 
sboru při Střední odborné škole soci-
ální u Matky Boží, pod vedením pana 
Bohdana Sroky, a jako vždy milá a 
akční produkce skupiny Drumband. 
Po ofi ciálním zakončení slavnostní-
ho aktu proběhla neformální disku-
ze s přítomnými, která byla využita 
k vzájemné výměně poznatků, námě-
tů a zkušeností.

Jak jednotlivé akce hodnotíte?
Týden sociálních služeb je obdo-

bím prezentací, potkávání se, vzá-
jemného posilování a odborných 
diskuzí. Hlavní cíl však zůstává stej-
ný: akceptování a zviditelnění soci-
álních služeb jako přirozené a nut-
né součásti moderní společnosti, 
pro kterou je důležitý důstojný ži-
vot a integrace všech skupin jejích 
obyvatel. V rámci Týdne sociálních 
služeb město Jihlava připravilo bo-
hatý program, který byl zajímavý 
jak pro laickou, tak i odbornou ve-
řejnost, a umožnil bližší seznámení 
veřejnosti se sociálními službami, 
které jsou primárně určeny pro po-
moc našim občanům. Sociální 
služby se v různé podobě dotýka-
jí životů každého z nás, a statutár-
ní město Jihlava, jako organizátor 
akce, si uvědomuje, že aby pomoc 
byla opravdu účinná, je třeba stále 
hledat odpovědi na otázky, co lidé 
chtějí, s čím potřebují pomoci, či 
jakou formu pomoci očekávají, a 
zároveň jsou-li ochotni pomoc přij-
mout. Vycházíme z přesvědčení, že 
každý z nás může v budoucnu potře-
bovat pomoc sociálních služeb, ať už 
pro sebe, nebo své blízké, a proto na 
tuto skutečnost musíme být společ-
ně s poskytovateli i uživateli připra-
veni již dnes.

Musím na tomto místě vysoce 
ocenit přístup zástupců z řad po-
skytovatelů sociálních služeb a je-
jich úsilí k naplnění smyslu Týdne 
sociálních služeb. Zároveň zde mu-
sím vyjádřit mírné zklamání z po-
měrně malého zájmu veřejnosti o 
problematiku sociálních služeb, což 
je však pro nás pochopitelné, pro-
tože ty jsou občany vyhledávány až 
v okamžiku, kdy nastane akutní po-
třeba pomoci z jejich strany.

Město Jihlava s pořádáním ob-
dobných akcí počítá i do budouc-
na, protože nám není lhostejný 
osud a potřeby občanů, kteří po-
třebují naši pomoc. -tz-

Rekapitulace Týdne sociálních služeb
  Máte sociální problémy? Co s tím…

Je možné číst, psát, počítat, 
zkrátka: učit se v trolejbusu? Pět 
tříd ZŠ Havlíčkova si to vyzkou-
šelo v září. Vydaly se prozkoumat 
své město z oken trolejbusů a au-
tobusů, kterými se v ten den jezdi-
lo zadarmo.

Prvňáci se učili jezdit městskou 
hromadnou dopravou a cestou po-
znávali dopravní značky. Druháci 
objeli celou trasu B, část trasy A i C 
a linku autobusu č. 3. Do pracovního 
listu zapisovali, co cestou vidí, a mě-
řili také projetý čas. 

Plněné úkoly
Třeťáci se stali revizory hodin a 

zkoumali správný čas na hodinách 
jihlavských věží, nádraží i doprav-
ních prostředků. 

A čtvrťáci se učili orientovat v plá-
nu Jihlavy, přemýšleli o názvech za-

stávek, všímali si časové vzdálenosti 
mezi nimi, zaznamenávali projeté i 
nejvytíženější zastávky. 

Při závěrečné refl exi přišel každý 
s tím, co nového se dozvěděl, co jej 
zaujalo a co chce dál sledovat.

Tak díky za tento mimořádný den 
– magistrátu, shovívavým řidičům 
i usměvavým cestujícím, kteří se do 
„školy za jízdy“ často zapojili rozho-
vorem s dětmi o zajímavostech Jihla-
vy, ubíhající za oknem. 

Diskuze
Zážitek otevřel také třídní diskuzi 

nad možnými klady a zápory měst-
ské hromadné dopravy zdarma – ve 
dvou moravských městech ji mají 
každý den. Bude Jihlava třetí?

Alena Tkadlečková,
učitelka ZŠ Jihlava, 

Havlíčkova 71

Projekt ZŠ Havlíčkova: škola v trolejbusu

ZDA SE DÁ učit během jízdy prostředkem MHD, si vyzkoušeli žáci ZŠ Havlíč-
kova. Foto: archiv MMJ
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NEBEZPEČNÉ ODPADY jsou suché nebo jiné baterie, zbytky barev a rozpouštědel a jejich obaly, zářivky, výbojky, zbytky 
spotřební chemie, odpadní motorové oleje, olověné akumulátory, kyseliny, louhy. 

odebírá se I ELEKTROZAŘÍZENÍ - lednice, mrazničky, televizory, sporáky apod.

NEBEZPEČNÉ ODPADY donášejte POUZE ve STANOVENÉM ČASE (v závorkách) a PŘEDÁVEJTE 
pouze POVĚŘENÝM pracovníkům SMJ obsluhujícím kontejnery.

OBJEMNÝ ODPADEM jsou například koberce, nábýtek a jeho součásti, tabulové sklo, různé přistroje, zařízení a pod. 
Součástí svozu odpadů nejsou pneumatiky - ty je možno odložit (občané Jihlavy zdarma) ve sběrném dvoře Havlíčkova 64, Brtnická 

a Rantířovská.

MOBILNÍ SVOZY    PODZIM 2017
Sběr ŽELEZA, OBJEMNÉHO  
a NEBEZPEČNÉHO odpadu

4. 11. Objemný odpad a železo 8:00 - 12:45 11. 11. Objemný odpad a železo 8:00 - 12:45
(8:00-8:35) (8:00-8:35)

(8:50-9:25) (8:50-9:25)

(9:40-10:15) (9:40-10:15)

(10:30-11:05) (10:30-11:05)

(11:20-11:55) (11:20-11:55)

(12:10-12:45) (12:10-12:45)

18. 11. Objemný odpad a železo 8:00 - 12:45
(8:00-8:35)

(8:50-9:25)

(9:40-10:15)

(10:30-11:05)

(11:20-11:55)

(12:10-12:45)

POZOR! Čas sběru NEBEZPEČNÉHO odpadu je u stanoviště uveden v závorkách

OKRAJOVÁ x HYBRÁLECKÁ
VE STANOVENÉM ČASE  POUZE 

PRACOVNÍKŮM obsluhujícím kontejnery,
ČERVENÉ DOMKY x ROMANA HAVELKY

JÁNSKÁ x U HRANIČNÍKU

KOLLÁROVA (u ZŠ)
 NEUKLÁDEJTE  HO VEDLE KONTEJNERŮ.

ALŠOVA

BŘEZINOVA (parkoviště nákup. centra) U KOŽELUHŮ x U VĚTRNÍKU

HELENÍNSKÁ x NA SAMOTĚ U DLOUHÉ STĚNY x U RYBNÍČKU

Železo, objemný a nebezpečný odpad předávejte 
OKRAJOVÁ x HORNÍ

BRNĚNSKÁ x ČAJKOVSKÉHO HOLÍKOVA x NEZVALOVA

DEMLOVA (u ZŠ) NAD PLOVÁRNOU (u ZŠ)

NA KOPCI  (u odbočky k zámečku) ZNOJEMNSKÁ x U SLUNCE

PALACKÉHO (parkoviště za Snahou) SASOV(vývěska)

TERMÍNY A LOKALITY
4. 11. 11. 11.

18. 11.

Připadají vám fasády fádní? 

Statutární město Jihlava společně s firmou Stavotop 
Navrátil s. r. o. na vědomí dává, že přijímá grafické 
návrhy na ozdobení zdi na parkovišti v ulici Bezručova.
Pro vítězný návrh máme peníze na barvy. 

Vyzdobte jednobarevnou zeď!

Více informací na www.jihlava.cz 
Kontaktní osoba: Ivana Jelínková, ivana.jelinkova@jihlava-city.cz

 dům gustava mahlera 

 znojemská 4, jihlava 

 září út–ne 10–12, 13–18 

 říjen–listopad út–so 10–12, 13–18 

 www.mahler.cz 

 facebook.com/mahler.jihlava 

 6. 9.–18. 11. 2017 

 po vrstvách 

 miroslav machotka 



St ední odborná škola
a st ední odborné 

u ilišt  T eš
Nabízíme obory:

s maturitním vysv d ením

s výu ním listem

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ  I  ZAHRADNICTVÍ  I  PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

ZAHRADNÍK
KUCHA  – ÍŠNÍK

CUKRÁ , EZNÍK UZENÁ
TRUHLÁ

KV TINÁ SKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHA SKÉ A CUKRÁ SKÉ PRÁCE

EZNICKÉ A UZENÁ SKÉ PRÁCE
TRUHLÁ SKÉ PRÁCE, PE OVATELSKÉ SLUŽBY

www.sskola-trest.czTel.: 567 112 811, 608 196 484
dana.slavickova@outlook.cz

VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V ERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.

DNY OTEV ENÝCH DVE Í SE BUDOU KONAT V TERMÍNECH 24. 11. 2017 OD 8 DO 16 HODIN A 13. 1. 2018 OD 8 DO 13 HODIN.

Tříleté učební obory

Dvouletý učební obor

čalouník  • kuchař  • truhlář  • pečovatel-ka  • zedník   
zámečník  • cukrář  • malíř a natěrač

Praktická škola dvouletá

SOŠ A SOU TŘEŠŤ
PRACOVIŠTĚ ČERNOVICE

www.uciliste-cernovice.cz  I  email: ou.prs.cernovice@iol.cz
tel.: 565 492 182  I  Mgr. Martina Kyrianová – mobil: 606 367 221

Zveme vás na den otevřených dveří:
10. 11. 2017 od 8.00 do 16.30 hod.

Mariánské náměstí 72 
394 94 Černovice

Nabízíme žákům a uchazečům vyučení těmto profesím:

maturitní obory: 
STAVEBNICTVÍ  
pozemní stavitelství, stavební  
obnova, architektura a design,
ekonomika a podnikání
3

 
 

stavební práce
nástavbové studium: 

2018/19

9. prosince 2017
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Vysoká škola polytechnická Jihlava 
je první veřejná vysoká škola neuniver-
zitního typu v České republice a jediná 
veřejná VŠ v Kraji Vysočina. 

Co to znamená? „Polytechnická“ – z 
řeckého polús (mnoho) a téchne (umě-
ní) – znamená, že nejsme zaměřeni jen 
na jeden obor, ale máme pestrou studijní 
nabídku. „Veřejná“ znamená, že se u nás 
(na rozdíl od soukromých škol) neplatí 
školné. „Neuniverzitního typu“ zname-
ná, že se nečleníme na fakulty. Vše je tak 
pod jednou střechou.

Nabízíme studium prakticky zamě-
řených oborů, které mají využití a jsou 
žádané: technika, IT, cestovní ruch, eko-
nomika, zdravotnictví, sociální práce. 
Studovat můžete jak v denní formě, tak 
„dálkově“.

Jihlavská polytechnika se představuje
Proč jít studovat právě k nám?  

Jsme malá škola, takže vás čeká přá-
telská atmosféra i osobní přístup. 
Klademe důraz na dlouhodobou 
praxi během studia – po absolvová-
ní nejste jen teoretici a snáze se uplat-
níte v oboru. Podporujeme výjez-
dy studentů do zahraničí a klademe 
důraz na výuku cizích jazyků. Máme 
vlastní Poradenské a kariérní cent-
rum, pro studenty děláme bezplatné 
workshopy. 

Přijďte 1. února 
na Den otevřených dveří na 
VŠPJ. Jsme tady pro vás.

V-Š-P-J. To jsou čtyři písmena, 
která vám změní život.

www.vspj.cz
 j10-vspjD
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Vážení občané, v současné době probíhají práce na tvorbě Strategického 
plánu rozvoje sportu města Jihlavy. Součástí je zjišťování míry sportovní par-
ticipace občanů, oblíbenosti jednotlivých sportů, či spokojenosti obyvatel s 
podmínkami pro sportovní a volnočasové aktivity.

Chtěli bychom Vás tímto vyzvat k vyplnění krátkého dotazníku, jehož pro-
střednictvím máte zároveň možnost vyjádřit se k současnému stavu podpory 
sportu. Dotazník je určen osobám starším osmnácti let, žáci a studenti bu-
dou vyplňovat jiný dotazník ve školách. Výsledky šetření budou mít výrazný 
vliv na budoucí směřování veřejné podpory sportu, na rozvoj sportovní in-

frastruktury, či realizaci sportovních programů a akcí pro veřejnost. Dotaz-
ník, prosím, vyplňte i v případě, že se sportu aktivně nevěnujete.  

Tištěnou verzi dotazníku máte možnost vyplnit zde a odevzdat jej v obou 
vstupech do radnice na městských informačních centrech, nebo můžete vyu-
žít online verzi dotazníku na této adrese: lokalsport.cz/jihlava 

Odkaz naleznete zároveň na facebookovém profi lu radnice facebook.com/
mestojihlava a na webových stránkách města www.jihlava.cz

Dotazník bude je možné vyplnit a odevzdat od 1. 11. do 20. 11. 2017.
Děkujeme Vám. -tz-

Plán rozvoje sportu města Jihlavy – Dotazník

Sport v Jihlavě – dospělí občané
Vážení občané Jihlavy, prosíme Vás, věnujte 

jen několik minut vyplnění dotazníku, který se 
zabývá oblastí sportu, volnočasovými aktivita-
mi a podmínkami pro jejich realizaci v našem 
městě. Dotazník, prosím, vyplňte i v případě, 
že se aktivně nevěnujete přímo sportu. Dotaz-
ník je anonymní, výsledky nebudou spojovány 
s Vaší osobou. Jedná se o součást realizace Plá-
nu rozvoje sportu v Jihlavě. Děkujeme.

1 Jak často ve svém volném čase sportujete?
Sportováním se rozumí alespoň 30 minut fyzic-

kých aktivit (včetně neorganizovaného sportu – 
běhu, plavání, cyklistiky, turistiky atd.) 

Vaši odpověď, prosím, zaškrtněte. Můžete zaškrt-
nout jen jednu možnost.

☐  Alespoň 3x týdně
☐  1–2x týdně
☐  Jen několikrát za měsíc
☐  Nesportuji 

2 Co Vám nejvíce brání v pravidelném spor-
tování nebo pohybových aktivitách?

Můžete zaškrtnout i více možností.
☐  Nic mi nebrání   
☐  Nemám kde sportovat
☐  Únava 
☐  Nemám dostatek času
☐  Nemám dostatek motivace  
☐  Nemám, s kým bych sportoval
☐  Mám zdravotní problémy
☐  Nemám dostatek peněz
☐  Nemám rád soutěžení  
☐  Nemám chuť ani zájem sportovat
☐  Jiné (uveďte):

3 Jakou formou nejčastěji sportujete?
V případě odpovědi „Nesportuji“ tuto položku pře-

skočte. Můžete zaškrtnout jen jednu možnost.
☐  Sportuji především organizovaně – jsem ak-

tivním členem sportovního klubu
☐  Sportuji především neorganizovaně, ale jsem 

aktivním členem klubu
☐  Sportuji jen neorganizovaně (sám/sama, s ro-

dinou, s dětmi, s přáteli)
☐  Nesportuji

4 Jaké sporty v současnosti děláte alespoň 
jednou za 2 týdny, nebo během sezony?

Můžete zaškrtnout více možností.
☐  Žádný sport
☐  Atletiku   
☐  Akrobacii
☐  Badminton
☐  Basketbal
☐  Běh
☐  Bike    
☐  In-line brusle/skateboarding 
☐  Cyklistiku  
☐  Fitness   
☐  Florbal   
☐  Fotbal   
☐  Gymnastiku   
☐  Hasičské sporty  
☐  Házenou  
☐  Hokej/Bruslení  
☐  Hokejbal   
☐  Judo   
☐  Karate   
☐  Lyžování – běžky  
☐  Lyžování (alpské)  
☐  Orientační běh  

☐  Parkour   
☐  Plavání  
☐  Snowboard   
☐  Squash   
☐  Stolní tenis  
☐  Tanec   
☐  Tenis   
☐  Triatlon
☐  Turistika   
☐  Veslování (kanoistika) 
☐  Volejbal  
☐  Všeobecná sportovní činnost (např. Sokol)
☐  Workout
☐  Jiné (uveďte): 

5 V kolika jihlavských sportovních klubech 
jste aktivním členem?

Můžete zaškrtnout jen jednu možnost.
☐  3 a více
☐  2
☐  1
☐  Nejsem členem v Jihlavě, ale jsem členem 

klubu z jiného města či obce
☐  Nejsem členem žádného sportovního klubu

6 Kam myslíte, že by měla být prioritně smě-
řována podpora sportu ze strany Města?

Můžete zaškrtnout i více možností.
☐  Na sportovní akce a programy pro veřejnost
☐  Sportovním klubům
☐  Mládeži ve sportovních klubech
☐  Na novou sportovní infrastrukturu (sporto-

viště, cyklostezky, sportovní zóny)
☐  Na podmínky pro sport zdravotně postiže-

ných 
☐  Jiné (uveďte):

7 Jaká zařízení pravidelně navštěvujete pro 
realizaci Vaší sportovní činnosti?

8 Jste nespokojen/a se stavem některých pla-
cených sportovišť? Jakých?

9 Jste nespokojen/a se stavem některých vol-
ně přístupných sportovišť? Jakých?

10 Jste nespokojen/a s časovou dostupností 
některých sportovišť? Jakých?

11 Jak často se aktivně účastníte sportovních 
akcí pro veřejnost?

Můžete zaškrtnout jen jednu možnost.
☐  Účastním se pravidelně
☐  Účastním se zřídka
☐  Aktivně se neúčastním sportovních akcí

12 Jak často se účastníte sportovních akcí 
jako divák?

Můžete zaškrtnout jen jednu možnost.
☐  Účastním se pravidelně
☐  Účastním se zřídka
☐  Nenavštěvuji sportovní akce jako divák

13 Zamyslíte-li se nad situací v části města, ve 
které žijete, jak jste spokojen/a s její vybave-
ností pro sportovní činnost?

☐  Jsem spokojen/a
☐  Jsem spíše spokojen/a

☐  Nevím
☐  Jsem spíše nespokojen/a
☐  Jsem nespokojen/a 

14 Jak hodnotíte napojení na cyklostezky v 
lokalitě Vašeho bydliště?

(Ohodnoťte jako ve škole - 1 nejlepší, 5 - nejhorší)
☐  1   ☐  2
☐  3   ☐  4
☐  5   ☐  Nevím

15 Jakým způsobem se nejčastěji dozvídáte 
o sportovních programech, akcích či iniciati-
vách v Jihlavě?

Můžete zaškrtnout i více možností.
☐  Webové stránky města
☐  Nástěnky
☐  Facebook   
☐  Televize 
☐  Tištěná periodika  
☐  Jiný způsob (uveďte):

16 Odhadněte prosím, kolik Kč měsíčně 
utratí v průměru jeden člen Vaší domácnosti 
za sportovní aktivity (vstupy do sportovních za-
řízení, poplatky a členství v klubech, nákup vyba-
vení atp.)

☐  0 Kč   ☐  1–100 Kč
☐  101–200 Kč  ☐  201–300 Kč
☐  301–500 Kč  ☐  501 Kč a více

17 Chtěli byste v Jihlavě nějaká sportoviště, 
která zde chybí? Jaká? Máte případně nějaké 
výhrady k současnému stavu podpory a rozvo-
je sportu?

Máte možnost se volně vyjádřit:

18 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
☐  Základní
☐  Střední odborné bez maturity
☐  Střední odborné s maturitou
☐  Gymnázium
☐  Vyšší odborné
☐  Bakalářské
☐  Další vysokoškolské

19 Kolik je Vám let?
☐  18-29  ☐  30-39
☐  40-49  ☐  50-59
☐  60-69  ☐  70-79
☐  80 a více

20 V jaké části města Jihlavy bydlíte?
☐  Lokalita „Březinky, Kalvárie“
☐  Lokalita „okolí hřbitova“
☐  Lokalita „Bedřichov, Královský vršek, Hlavní 

nádraží a okolí“
☐  Lokalita „Hruškové Dvory“
☐  Lokalita „Centrum“ 
☐  Lokalita „Na Slunci, Sasov“
☐  Lokalita „Dolina, Staré Hory, Horní Kosov“
☐  Příměstské části (Antonínův Důl, Červený 

Kříž, Heroltice, Henčov, Helenín, Hosov, Kosov, 
Pávov, Pístov, Popice, Vysoká, Zborná)

21 Jste žena/muž?
☐  Žena
☐  Muž

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku!
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pronajmout nebytové prostory v domech v Jihlavě: 
• Komenského 30, 1. NP, 51 m2, býv. marketingové a propagační centrum, 
minimální nájemné po slevě činí 86.700 Kč za rok
• Komenského 36, 1. NP, 19 m2, býv. tabák, minimální nájemné po slevě 
činí 24.000 Kč za rok
• Masarykovo nám. 9, 3. NP, 75,85 m2, býv. advokátní kancelář, minimální 
nájemné činí 84.573 Kč za rok
• Masarykovo nám. 22, 1. NP, 46 m2, býv. cestovní agentura, minimální ná-
jemné po slevě činí 92.000 Kč za rok

prodat street-stylové překážky  ze Skate parku v Jihlavě, minimální kupní 
cena činí 50.000 Kč (vč. DPH)

Nabídka majetkového odboru

Bližší informace na www.jihlava.cz,  na tel. 565 592 630 (prodej majet-
ku), tel. 565 592 631 (pronájem nebytových prostorů), příp. na Majet-

kovém odboru Magistrátu města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 
Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto zá-
měry, příp. od nich odstoupit nebo výběrové řízení zrušit. Účastníci 

výběrového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí 
ve výběrovém řízení ani na úroky ze složené jistiny.

 Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava, zveřejňu-
je záměry výběrovým řízením formou dražby dne 8. 11. 2017s uzávěr-
kou žádostí dne 6. 11. 2017 (v 17.00 hod.)

Zastupitelstvo města v září schvá-
lilo územní plán města. Byla tak 
zakončena zhruba osmiletá prá-
ce na jeho přípravě, projednání a 
úpravách. 

Původní územní plán z roku 2001 
byl z velké části naplněn, a uply-
nulo návrhové období, ke kterému 
byl rozvoj města koncipován. Nový 
územní plán reaguje na potřeby kraj-
ského města a navrhuje komplexní 
rozvoj města na další období. „Územ-
ní plán je bezesporu jedním z nejdů-
ležitějších dokumentů, které zajišťují 
efektivní hospodaření a správu města. 
V souladu s tímto dokumentem musí 
být realizovány všechny činnosti a zá-
měry v území, proto se prakticky dotý-

ká každého obyvatele města,“ vysvětlil 
vedoucí úřadu územního plánování 
Tomáš Lakomý. 

Územní plán byl předložen zastupi-
telstvu města ke schválení již v červ-
nu 2016, ale návrh nebyl schválen, a 
po obsáhlých diskuzích byly schvále-
ny pokyny pro jeho úpravu. Úpravy 
se týkaly vypuštění několika rozvo-
jových ploch, především nové rozvo-
jové plochy ve Zborné. 

Celková koncepce rozvoje města 
zůstala zachována, ale zásadní nově 
vymezené rozvojové plochy byly 
převedeny do územních rezerv s tím, 
že území budou nejprve prověřena 
územními studiemi, a teprve poté, 
formou změny, aktivovány do územ-

Jihlava vysílá jasný signál - chce 
zvýšit kvalitu výstavby, a  přitom 
klást důraz na veřejná prostranství.

Formou architektonické soutěže po-
řídilo Město v roce 2017 územní stu-
die pro pět lokalit v Jihlavě. Poslední 
ze série veřejných plánovacích setkání 
k územním studiím proběhlo v říjnu.

Předmětem studií jsou rozvojové 
lokality Handlovy Dvory (za Tes-
cem), Na Bělidle (u Jihlavanu) a 
Špitálské předměstí (u UniHobby), 
a zároveň i lokality stávající, které 
vyžadují úpravu svých veřejných 
prostranství – prostor ulice Hav-
líčkova (mezi náměstím Svobody 
a Jihlavskými terasami) a Sídliště I 
(pod nemocnicí), které je nejstar-
ším sídlištěm ve městě. 

Na setkání představili architek-
ti - autoři studií - dosavadní průběh 
zapracovávání úprav z prvních plá-
novacích setkání, která proběhla na 
začátku letošního roku. Poté násle-
dovala diskuze s veřejností. Podněty 
a připomínky účastníků byly zazna-
menány a předány zpracovatelům 
studií jako podklad pro dopracování 
fi nálních podob návrhů. 

„Studie budou poté zaregistrovány 
v evidenci územně plánovací činnosti, 
čímž se stanou ofi ciálním podkladem 
pro budoucí dění v těchto lokalitách. 
Například developer pak bude při 
zájmu o investici v lokalitě Špitálské 
předměstí již předem znát rámcová 
pravidla, jak má vypadat veřejný pro-
stor, uliční síť, či systém pěších propoje-
ní v lokalitě,“ řekl arch. Tomáš Lako-
mý,
vedoucí úřadu územního plánování. 

Stejně tak například při plánování 
revitalizace Sídliště I již budou pro-
zkoumány možnosti doplnění par-
kování, úpravy zeleně či veřejných 
prostranství, a po dohodě (mimo 
jiné) se správci zeleně či komunikací 
může probíhat jejich postupná reali-
zace.

„Chtěli bychom tímto poděkovat všem 
zúčastněným obyvatelům za čas, věno-
vaný těmto setkáním, a za jejich podně-
ty a připomínky,“ doplnil Lakomý. 

Hotové územní studie najdete  na 
webových stránkách Jihlavy www.jihla-
va cz pod odkazy Město a úřad / Mapy 
(GIS) a Územní plánování / Územní 
plánování / Územní studie obcí.   -lm-

Jihlava má svůj Územní plán schválený

Pět jihlavských lokalit podle 
představ občanů

ního plánu. Tento postup by měl za-
jistit větší kontrolu a možnost Města 
ovlivnit charakter výstavby na rozvo-
jových plochách.

„Ve všech fázích vznikajícího doku-
mentu proběhly k územnímu plánu 
nesčetné diskuze na odborné, politic-
ké i veřejné úrovni. Ve sporných otáz-
kách bylo vždy hledáno kompromisní 
přijatelné řešení. Při projednání bylo 
využito unikátní webové aplikace, kte-
rá nejenom pomohla zpracovatelům 
a pořizovatelům při vyhodnocování a 
zapracování požadavků obdržených v 
průběhu projednání, ale hlavně umož-
nila široké veřejnosti podrobně a v 
klidu se s dokumentací v jednotlivých 
fázích projednání seznámit,“ doplnil 
náměstek primátora Radek Popelka. 

Snahou bylo zapojit do procesu 
pořízení územního plánu co nejvíce 
lidí z různých oborů, protože pouze 
takto mohl vzniknout pro nadcháze-
jící období správy města kvalitní do-
kument. 

Nový územní plán navrhuje kom-
plexní rozvoj města, zejména dosta-
tek ploch pro bydlení, výrobu, služby 
a rekreaci. Ke každé ploše stanovuje 
hlavní využití, dále přípustné využi-
tí, nepřípustné využití, nebo případ-
ně podmíněně přípustné využití.

Pro všechny rozvojové plochy také 
dimenzuje veřejnou infrastrukturu. 
Územní plán navrhuje cca 500 ha 
rozvojových ploch, z toho 215,5 
ha pro bydlení a 121 ha pro výro-
bu a průmysl. Dalších 210 ha ploch 
je zařazeno do územní rezervy, tyto 
plochy budou postupně prověřeny 
a formou změn územního plánu po-
stupně převedeny do zastavitelných 
ploch. 
Schválený územní plán by měl být 
zárukou právní jistoty v území. Kon-
cepce rozvoje města je v dokumentu 
stanovena v horizontu 10 - 15 let. 

Měla by umožňovat vyvážený a har-
monický rozvoj města. Stanovená re-
gulace jednotlivých funkčních ploch 
by neměla komplikovat stavební čin-
nost investorů, ale zároveň by měla 
umožnit odmítnout stavby s nega-
tivním dopadem do území. 

„Je třeba si však uvědomit, že před-
kládaný dokument sám nevyřeší úplně 
vše. K tomu, aby splnil očekávání do 
něj vkládaná, je třeba s ním a podle 
něj dále pracovat. Využití jednotlivých 
ploch je do určité míry fl exibilní,“ řekl 
Lakomý.

Některé činnosti jsou umožněny 
pouze jako přípustné, nebo podmí-
něně přípustné. Územní plán stano-
vuje rozvoj území pouze v podrob-
nosti celých funkčních ploch, proto 
pro zajištění kvalitní zástavby je u ně-
kterých rozvojových ploch v územ-
ním plánu zakotvena podmínka před 
realizací výstavby zpracovat podrob-
nější územně plánovací dokumenta-
ci ve formě územní studie. 

Územní plán je však pouze předpo-
kladem kvalitní výstavby, její napl-
ňování je podmíněno investicemi do 
veřejné infrastruktury. Na schválení 
územního plánu by proto bylo vhod-
né navázat plánováním investičních 
akcí a jejich promítnutím do rozpoč-
tu města.

Město Jihlava si současně uvědomu-
je, že práce na pořízení nového územ-
ního plánu trvaly poměrně dlouho, a 
v některých částech města se mohla 
situace změnit, proto je připraveno 
v nejbližší době otevřít soubor změn 
územního plánu č. 1. a zabývat se no-
vými podněty občanů. Za tímto úče-
lem bude zřízena komise Rady města 
pro územní plánování.

Nový ÚP je k dispozici v tiskové 
kvalitě na www.jihlava.cz/novy-u-
zemni-plan-schvalene-zneni/ds-
56557.  -lm-

prodat volné byty v domech v Jihlavě: 
• č. 1132/3 v domě Mrštíkova 28, 2+1, 2. NP, 54,60 m2, minimální kupní 
cena činí 1.201.800 Kč
• č. 1342/1 v domě Křížová 9 v Jihlavě, 1+kk, 1. NP, 30,40 m2, minimální 
kupní cena činí 791.800 Kč

prodat nemovité věci: 
pozemek p.č. 1 – zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Helenín, obec Jihla-
va, jehož součástí je dům č.p. 2937 v Jihlavě – Heleníně, ul. Hálkova or.č. 37, 
energetická náročnost budovy dle PENB: F, 438 kWh/(m2.rok), minimální 
kupní cena činí 4.157.586 Kč
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„Legendární“ linka 
BI končí...

(Dokončení ze str. 1)
V trase od hlavního nádraží přes 

Březinky dojede do centra měs-
ta, dále k Domu zdraví, odkud udě-
lá „smyčku“ po Vrchlického ulici 
na Dolinu, po Jiráskově ulici zpět do 
centra a dále ve své stávající trase na 
Březinky (se závlekem na Slunce na 
konečnou „Dopravní podnik“). 

Změny také 
v autobusových linkách

Součástí změn bude i zkrácení au-
tobusové linky číslo 6, která bude 
nově končit u Domu zdraví. Součas-
ně bude omezen provoz na zastáv-
ce Fibichova ve směru z centra, kde 
je problém s nevhodným chováním 
cestujících. Od 1. prosince na této za-
stávce budou zastavovat autobusy li-
nek 3 a 6 v sobotu a v neděli až od 8. 
hodiny ranní.

Další novinkou je přejmenování za-
stávky Sokolovna. Nově se bude jme-
novat Vysoká škola polytechnická. 
Žádost o přejmenování přišla právě 
z vysoké školy, rada města požadavku 
vyhověla. -tz-

Od 1. 12. 2017 bude zprovozněna nová trolejbusová trať na ul. Vrch-
lického, Dojde ke změně linkového vedení trolejbusových linek:

Linka B: Hlavní nádraží – Březinova – Masarykovo náměstí – Sokolovna 
– 17. Listopadu – Poliklinika – Zátopkova – Zimní – S. K. Neumanna – Na 
Dolech

Linka D: Hlavní nádraží – Chlumova – Sokolovna – Seifertova – Polikli-
nika

Linka E: Motorpal – Kaufl and-Chlumova – Masarykovo náměstí (opačný 
směr Masarykovo náměstí – Dům Kultury-Fritzova-Kaufl and-Motorpal)

Linka F: Dopravní podnik - Masarykovo náměstí  – Sokolovna – Seiferto-
va – Poliklinika

Linka N: Hl. nádraží – Březinova –Masarykovo náměstí – Sokolovna – 17. 

Listopadu – Poliklinika – Zátopkova – Zimní – S. K. Neumanna – Jiráskova 
– Masarykovo náměstí – DP – Březinova – Hl. nádraží. 

Linka A, C beze změny
Linky A, B, C celodenně v  intervalu 12 minut, od 18. hodin 15 minut, od 

20 hodin 20 - 30minut
Linka E ve špičkách interval 12 minut, v sedle 30 minut (dnes ve špičce 12 

minut, mimo špičku střídání intervalu 24/36 minut)
Linky D, F celodenně v intervalu 24 minut (ve společném úseku v prokladu 

12 minut), od 18. hodin 30 minut, od 20 hodin 40 - 60 minut
Víkendové intervaly dle současného stavu, tzn. mezi 9. – 17. hodinou 15 

minut (linky A, B, C), jinak 20 minut. Linka E dle současného stavu. Linky 
D, F v intervalu 30 (9-17 hod) resp. 40 minut. -tz-

MHD se dočká významných změn

Lidé mohou donést oděvy, ale i 
hračky, knihy, hygienické potřeby či 
drobné spotřebiče.

V sobotu 25. listopadu 2017  v 
době od 9.00 – 17.00 hodin bude 
na nákladovém nádraží, vzadu 
směrem k prodejně Ferona, při-
staveno označené vozidlo Diako-
nie Broumov.

Do auta  mohou lidé dopravit veš-
keré oděvy, bytový textil, ručníky, 
ložní prádlo, utěrky, záclony, obuv, 
pásky, kabelky, hračky - i plyšové, 
knihy, drogistické zboží, hygienické 
potřeby, menší funkční elektrospo-
třebiče, látky, jakékoliv nádobí, drob-
né předměty z domácnosti (vázy, 
květináče...)

Bližší informace podá:
Oblastní středisko Diakonie Brou-

mov, 101 00  Praha 10, Vršovická 64
tel., fax.: 224 317 203
www.diakoniebroumov.org
 -tz-

Diakonie opět 
pořádá sbírku 
pro potřebné
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Linka B a E

Linka N
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KDYŽ TEPLOTA KLESÁ.
Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let.

0° -10°-5°

Váš servisní partner Volkswagen Auto Vysočina, s.r.o.
Žižkova 109a, 586 01 Jihlava
tel.: 567 584 582, e-mail: servis@autovysocina.cz, www.autovysocina.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service.

Využijte nabídku zimních pneumatik s bezplatnou zárukou PneuGarance, 
výhodných servisních úkonů včetně sezonní servisní prohlídky v našem 
autorizovaném servisu Volkswagen. Když teplota klesá, je ta správná doba využít 
naši zvýhodněnou sezonní nabídku, která platí do 30. 12. 2017

Volkswagen

349 Kč

CEZ_jihlavske_rad_velin_100x152mm_ZR_v1.indd   1 25.09.17   9:49



Stavíme, bydlíme...
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Každý dětský pokoj by měl být 
dostatečně velký a dostatečně světlý. 
Proto máte-li na výběr ze dvou poko-
jů různých velikostí, sami si pro ložnici 
vyberte ten menší a dítěti dopřejte vět-
ší. Vy budete v ložnici pouze přespávat, 
ale váš potomek v pokoji tráví nejen 
noc, ale i den. I když nemáte v rodin-
ném rozpočtu větší obnos, který byste 
investovali do přestavby nebo plného 
zařízení, věřte, že se i s málem dají udě-
lat zázraky.

Dětská duše je krásná, fantazií pře-
kypující a měli bychom ji udržovat 
veselou a šťastnou. K tomu nám skvě-
le poslouží barvy. Nejprve si představ-
te, v jakém duchu pokoj máte v úmys-
lu zařídit a pak vyberte barvy a motivy. 
Máte-li bílý nábytek, klidně lze použít 
sytější pastelové barvy, naopak je-li ná-
bytek tmavý, pokoj rozjasníme světlý-
mi barvami.

Myslete na dva prostory, které by měl 
každý dětský pokojíček představovat – 
spací prostor a druhý prostor pro hra-
ní. Jiné potřeby má samozřejmě čer-
stvě narozené miminko, jiné čtyřletý 
prcek a jiné desetiletá slečna. Dětem 
se všeobecně lépe usíná v zatemněné 
místnosti. Některé vyžaduje tlumené 
světlo lampičky, jiné pootevřené dveře 
nebo záplavu hvězdiček, měsíc a oveč-
ky, na stěně nebo stropě, které ve tmě 
svítí. Jsou vyrobeny z fosforeskujícího 
materiálu a po nasvícení ve tmě svítí.

Mějte na paměti, že vámi zvolená 

Děti mají specifi ka při bydlení
barva ač se to nezdá, může mít na dí-
tě působit a ovlivňovat ho. Je vědecky 
dokázáno, že miminka spí hůře ve žlu-
tě vymalovaných pokojích.

Podle psychologů vám prý dítě umí 
dát najevo, v jakých barvách se cítí 
dobře. Stačí sledovat jeho reakce, nav-
štívíte-li modře vymalovaný pokoj, 
červený nebo zelený. Nikterak se nemá 
podceňovat jeho věk. Tohle ještě 
nevnímá nebo tomu ještě nerozumí a 
podobné výroky, prý nejsou na místě.

Také dítě, které již samo kreslí, umí 
říci naprosto jasně, které barvy prefe-
ruje. Stačí si vzít na pomoc jeho malíř-
ské výtvory. Jasně zde bude zřetelné, 
které barvy jsou jeho oblíbené. Dále se 
řídíme dle psychologů temperamen-
tem dítěte. -lm-
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JEŽEK KLIMATIZACE s.r.o.
Spělov 37 
588 51 Dolní Cerekev
Office: +420 606 708 189 
Mobil:  +420777808189 www.jezekklima.cz

Klimatizační technika

JEŽEK KLIMATIZACE s.r.o.
Spělov 37 
588 51 Dolní Cerekev
Office: +420 606 708 189 
Mobil:  +420777808189 www.jezekklima.cz

JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

33%
KABÁTY

www.modaprostejov.cz

Právě nyní jsme pro Vás zlevnili všechny dámské a pánské
kabáty Móda Prostějov o skvělých 33%! Stále nabízíme
velký výběr obleků a košil ve všech velikostech! A pozor!
Akce navíc! Všechna dámská trička likvidujeme s 50 %
slevou. Přijďte! Určitě si vyberete! Těšíme se na Vás!

MÍNUS
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KABÁTY
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kabáty Móda Prostějov o skvělých 33%! Stále nabízíme
velký výběr obleků a košil ve všech velikostech! A pozor!
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slevou. Přijďte! Určitě si vyberete! Těšíme se na Vás!

MÍNUS
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Ber to
s rozhledem!

www  .netbox.cz/jihlava
539 01 55 25

Jihlavané, vstupte, žijeme tu s vámi!
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Kvalitní brzdy mohou zachránit 
život, radí motocyklový

závodník Martin Rigó
Nejdůležitějším prvkem aktivní 

bezpečnosti jsou podle specialistů z 
Autodílů Meteor účinné brzdy, kte-
ré umožňují zpomalení a zastavení. 
Motokrosový závodník a zaklada-
tel sítě Autodíly Meteor jednoznač-
ně doporučuje brzdy Pagid. „Brzdy 
Pagid jsou jedním ze šesti světových 
výrobců brzd, kteří dodávají brzdo-
vé systémy přímo výrobcům aut. Jsou 
to opravdu špičkové brzdy,“ popisuje 
Martin Rigó. 

Nepsané pravidlo říká, že když sje-
dete na svém vozidle brzdové destič-
ky, tak je vyměníte. Když je sjedete 
podruhé, jsou potřeba vyměnit spo-
lečně s nimi také brzdové kotouče. 
„Provozem auta, brzděním dochází 
ke ztenčování kotouče. V nejhorších 
případech se může stát, že praskne,“ 
vysvětluje Martin Rigó. Zkuste si před-
stavit k jak obrovským silám a třením 
při brzdění dochází. Brzdová destička, 
která zastavuje vaše auto, je častokrát o 
dost menší než mobilní telefon. Tla-
čí na brzdový kotouč a musí zastavit 
auto, které váží asi tunu a půl a někdy 
má za sebou i obytný přívěs. 

Vsaďte na kvalitu.
Vsaďte na brzdy Pagid

Zatímco s novým autem můžete s 
kvalitními brzdami najet 60 až 100 
tisíc km, se starším autem se jejich 
životnost snižuje. Opravdu levné 
brzdové destičky vydrží třeba jen 
10 000 km. Přitom si stačí připlatit 
pár stokorun a víte, že vám mohou 
vydržet i pětkrát déle. Když šláp-
nete na méně kvalitní brzdy, tak 
budou brzdit do určité teploty, při 
vyšších teplotách (delším brzdě-
ní) destička tzv. zesklovatí a brzdy 
sníží svoji účinnost a vy přestane-
te snižovat rychlost. A to je špatně, 
jelikož to poznáte až při krizovém 
brzdění. Brzdy Pagid pak v těchto 
situacích oceníte. Rada na závěr od 
motokrosového závodníka Mar-
tina Rigó, jak správně brzdit, zní: 
„Jezděte jako když voda teče. Co 
to znamená? Jezděte i brzděte ply-
nule. Tím, že nebudete jezdit brz-
da-plyn, šetříte palivo i brzdy“. 

Pro brzdy Pagid si zajděte do pro-
dejny Autodílů Meteor  v Jihlavě.
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  Vánoce 

 na Masarykově náměstí 

 30. 11.–14. 12. 

 STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 

Tradiční charitativní akce pro děti z dětských do-
movů, azylových domů, ústavů sociální péče na 
Vysočině. Pomozte. Utrhněte ze stromečku kartičku 
s přáním a dáreček doneste do sběrných míst: Tu-
ristické informační centrum, Masarykovo náměstí 2 
a City Park – Eiscafe Delikana, Hradební 1.  |  Další 
strom bude postaven v City parku. Dárečky budou 
do Štědrého dne rozvezeny.  |  Pořadatel: Hitrádio 
Vysočina, www.hitradiovysocina.cz

  3. 12. 

 1. adventní neděle 

 ROZSVÍCENÍ velkého vánočního  

 stromu a vánoční výzdoby 

 města 

16.00 animační program pro děti s Milanem Řezníčkem
16.15 VOXEL – Václav Lebeda  |  český folkpopový zpě-

vák a písničkář 
16.45 slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby města, zdra-

vice
17.00 koncert Vánoce hrajou glórija – Petr KOTVALD s ka-

pelou TRIK  |  Host: DPS Zvoneček z Jihlavy
 Pro zahřátí svařák, medovina, punč. Otevřené ohně. 
Andělé v nadživotní velikosti, ukázka kovářské 
práce  |  Pořádají: statutární město Jihlava, Hitrádio 
Vysočina, Automotive Lighting, Magneti Marelli. 

   Vánoce na radnici 
 Velká gotická síň 
Začátky vystoupení v 18 hodin
 

 27. 11.  JAVORY – Hana a Petr Ulrychovi
Vánoční koncert pěvecké legendy. „Tradiční“ Javory 
samozřejmě fungují dál jako podstata toho, co a jak  
chceme našimi písničkami předávat.  |  Jednotné 
vstupné 250 Kč.  Předprodej TIC Jihlava, Masary-
kovo nám. 2  |  Pořadatel: statutární město Jihlava

 4. 12.  Trio OPERA DIVAS – Divy lásky a hudby
Koncert operních pěvkyň – Andrea KALIVODOVÁ, 
Pavlína SENIČ a Tereza MÁTLOVÁ. Klavírní doprovod 
– Ladislava VONDRÁČKOVÁ.   |  Jednotné vstupné 
200 Kč.  Předprodej TIC Jihlava, Masarykovo nám. 2 
|  Pořadatel: statutární město Jihlava 

 6. 12. ZPÁTKY DO BETLÉMA
Divadelní představení v podání Teátru Pavla Šmída. 
Jednotné vstupné 50 Kč.  |  Předprodej TIC Jihlava, 
Masarykovo náměstí 2  |  Pořadatel: statutární 
město Jihlava

 11. 12. VÁNOČNÍ MELODIE DĚTEM 
Koncert se koná pod  záštitou  primátora  statutár-
ního města Jihlavy PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka. 
Koncert věnovaný dětem ZŠ speciální a Praktické 
školy Jihlava.  |  Program: skladby s vánoční téma-
tikou, koledy.  |  Spoluúčinkující: děti ZŠ speciální 
– skupina Raraši  |  Pořadatel: JSPS Melodie

 13. 12. CIMBAL CLASSIC
Tradiční vánoční koncert brněnské mezižánrové 
kapely Kateřiny a Dalibora Štruncových. Jednotné 
vstupné 250 Kč.  |  Předprodej TIC Jihlava, Masary-
kovo náměstí 2 a Knihkupectví Jitka, Komenského 
16  |  Pořadatel: Milan Kolář.

 16. 12. NEZMAŘI
Tradiční koncert folkové skupiny doplněný vonícím 
punčem. Jednotné vstupné 250 Kč.  |  Předprodej 
TIC Jihlava, Masarykovo náměstí 2 a Knihkupectví 
Jitka, Komenského 16  |  Pořadatel: Milan Kolář

 18. 12. GABRIELA BEŇAČKOVÁ a JAKUB PUSTINA
Adventní koncert věnovaný památce Václava Havla 
v podání sopranistky Gabriely Beňačkové a teno-
risty Jakuba Pustiny v doprovodu pianistky Marty 
Vaškové. Po koncertu posezení s umělci u vánoč-
ního stolu – vánočka, cukroví, svařák, ...  |  Jednotné 
vstupné 250 Kč.  Předprodej TIC Jihlava, Masary-
kovo nám. 2  |  Pořadatel: statutární město Jihlava

 

Jihlavské
Vánoce 2017

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 2018. 

 3.–23. 12. 

  VÁNOČNÍ JARMARK 

denně od 9.00  |  Pořadatel: statutární město Jihlava. 
Mediální partner: Český rozhlas Vysočina. Partner vá-
nočního jarmarku: BOSCH DIESEL s.r.o.  |  Vánoční 
zboží, občerstvení, svařák, medovina, punč, jmelí, ...

  úterý 5. 12. MIKULÁŠ
 15.30 Čertovské dovádění s Divadlem Pinder
 16.45 Koncert Bohuš Matuš 
 17.45 ohňová show NOVUS ORIGO
  Opravdové PEKLO s živými čerty, projížďka 

s Mikulášem v kočáru, pravý čertovský lektvar

  středa 6. 12. 
 16.00 Martina Trchová, Adam Kubát: Písně Z. Navarové

  čtvrtek 7. 12.
 16.00 Věra Klásková, Martin Benda: Vánoce pro dva hlasy 

  pátek 8. 12. 
 14.00 BOSCH Svařák 2017  |  pořádá BOSCH DIESEL s.r.o.

  sobota 9. 12. 
 15.00 Divadlo KUFR: Vánoční hra aneb Co andělé 

zvěstovali 
 16.00 X-tet   |  Divadlo KUFR: Andělé na chůdách 

  neděle 10. 12. 
 15.00 Pěvecký sbor TELČísla z Telče
 16.00 Ukulele Orchestra jako Brno

  úterý 12. 12. 
 16.00 Fontána Brtnice 

  středa 13. 12. 
 18.00 Česko zpívá koledy  |  pořádá Jihlavský deník

  čtvrtek 14. 12. 
 16.00 ISARA 

  pátek 15. 12.
 16.00 Pavlína Jíšová a Bababand

  sobota 16. 12.
 15.00 Cimballica: Vánoce pro dva hlasy 

   neděle 17. 12. 
 15.00 Queenmánia
  úterý 19. 12.    
 16.00 O nejhezčí vánoční stromeček  |  pořádá  

PAROLAART, s. r. o.

  středa 20. 12.
  16.00 Divadlo Já to jsem: Betlémský příběh 

  čtvrtek 21. 12.
 16.00 Pozdní sběr a Radim Zenkl

  pátek 22. 12.  
 16.00 Good Work 

  sobota 23. 12.
 16.00 BOKOMARA s Naďou Urbánkovou

  pondělí 1. 1. 2018
 17.30 slavnostní novoroční ohňostroj v podání Leo 

Válka, rodáka z Jihlavy  |  od 17.00 novoroční 
pohoštění, zástupci města podávají „svařák“ 
 

 Parkán u Brány Matky Boží 

 25. 12.  ŽIVÉ JESLIČKY  |  v 16 a 18 hodin
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I v podzimních měsících pokra-
čovaly práce na rekonstrukcích 
chodníků a komunikací 

V říjnu radnice dokončila rekon-
strukci Údolní ulice. Nezpevně-
nou vozovku nahrazuje živičný kryt 
upnutý do kamenných krajníků. 
„Součástí rekonstrukce této ulice byla 
úprava a doplnění odvodnění. Po dlou-
hých letech se tak obyvatelé této ulice 
dočkali důstojné komunikace,“ uvedl 
k akci náměstek primátora pro oblast 
dopravy Vratislav Výborný. 

V říjnu byl taktéž položen nový 
asfaltový kryt v Lipové ulici v úseku 
mezi křižovatkami s ulicemi Rantí-
řovská a Dlouhá. Součástí této akce 
bylo i doplnění obrub, a rekonstruk-
ce zastávky Rantířovská ve směru do 
centra. Jedná se tak letos již o sed-
mou zastávku MHD, která byla bez-
bariérově upravena. 

Dalšími zastávkami, které letos rad-
nice nechala bezbariérově upravit, 
jsou zastávky Smrčenská, U Hřbito-
va, Helenínská, všechny ve směru do 

centra, zastávka Poliklinika ve směru 
z centra a Dopravní podnik v obou 
směrech.

Město dokončilo úpravu křižovat-
ky ulic Na Růžku a Zrzavého, která 
získala nový asfaltový povrch a upra-
vené přilehlé části chodníků. Na ulici 
Okružní začaly v říjnu práce na jejím 
částečném rozšíření na 2+1 jízdní 
pruh. „Je to předzvěst rekonstrukce Br-
něnského mostu. Po ul. Okružní bude 
v době rekonstrukce vedena hlavní ob-
jízdná trasa,“ vysvětlil náměstek Vra-
tislav Výborný.

Koncem října Město zahájilo práce 
na rekonstrukci dvou úseků místních 
komunikací v místní části Popice a v 
listopadu ještě provede kompletní 
rekonstrukci povrchů v Havlíčkově 
ulici, v úseku mezi křižovatkami  s 
Pražskou a Fritzovou ulicí.

V říjnu skončily rekonstrukce tří 
úseků chodníků v ul. Za Prachárnou. 
Jednalo o chodníky před domy 7 
– 13,  3 – 31 a Domem s pečovatel-
skou službou číslo 43. -tz-

Představitelé města, magistrátu a 
hosté z celé republiky jednali v bu-
dově továrny Modeta o budoucím 
možném využití areálu. Od loňska 
patří městu, ještě několik let v něm 
bude pokračovat textilní výroba. 
Část prostor už je vyklizených, část 
využívá sousední zoologická zahra-
da.

Zástupci radnice na setkání zvažo-
vali možnosti krátkodobého využití 
prostor pro kulturní nebo společen-
ské akce, pro které je ale třeba vyřešit 
základní hygienické a bezpečnostní 
podmínky. Zásadní je ovšem dlou-

hodobé využití areálu po skončení 
výroby. 

Inspiraci na celodenní jednání 
přineslo osm hostů z celé České re-
publiky, kteří připravovali obdobné 
projekty, například využití budo-
vy bývalé káznice v Brně, Sladovny 
v Písku, Pražského kreativního cent-
ra, nebo Depo 2015 v Plzni.

O výstupech z pracovního setkání, 
a návrhu další cesty vedoucí k smys-
luplnému využití strategické budovy 
u řeky Jihlávky blízko zoo a v dosahu 
centra města, budou informování za-
stupitelé města.  -tz-

Radnice pokračuje v opravách ulic

DALŠÍ rekonstruovanou ulicí je v Jihlavě Údolní ulice. Foto: archiv MMJ

Jihlava plánuje budoucí 
využití areálu Modety

AREÁL Modety je zajímavý prostor z mnoha hledisek. O možnostech se diskuto-
valo v říjnu, přímo na místě. Foto: archiv MMJ

V těchto dnech je na Masarykově 
náměstí ve vitrínách obchodního 
domu Prior ke zhlédnutí výstava Jih-
lava budoucnosti, která představuje 
vize Jihlavy z rukou studentů archi-
tektury. 

Studentské návrhy vznikly na základě 
spolupráce města a Fakulty architektu-
ry ČVUT v Praze a Fakulty architektu-
ry VUT v Brně během jara 2017. 

Úkolem studentů bylo analyzovat 
centrum Jihlavy a odkrýt nevyuži-
tý potenciál jihlavských veřejných 
prostorů a budov. Mezinárodní tým 
studentů, pod vedením architektů 
H. Hansona, J. Klokočky a P. Hýla, 
navrhoval proměnu Masarykova ná-

městí, budovy obchodního domu 
Jihlava (Prior), továrny Modeta s na-
vazující lávkou přes Heulos, a parku 
Jana Masaryka.

 Studenti absolvovali dvě pracovní 
setkání v Jihlavě, během kterých měli 
možnost centrum města lépe poznat 
a konzultovat své návrhy s místními 
odborníky. 

Výstava Jihlava budoucnosti před-
stavuje fi nální projekty studentů, 
srdečně Vás zveme k jejímu pro-
hlédnutí a neformální diskuzi nad 
návrhy, která se uskuteční v úterý 7. 
listopadu od 16 hodin u vitríny Pri-
oru. Výstava bude probíhat do 7. lis-
topadu. -tz- 

Výstava JIHLAVA 
BUDOUCNOSTI s diskuzí

V sobotu 7. října vydali pořadatelé 
330 hracích karet městské hry Ur-
ban Game. Účastníků ale bylo prav-
děpodobně více, někteří si brali pou-
ze jednu kartu na rodinu. Tématem 
tentokrát byla totožnost obyvatele 
města – existuje Jihlavák?

Účastníci si v divadle Diod vyzved-
li své Průkazy totožnosti a s těmi 
vyrazili pátrat do terénu – pořadí a 
počet navštívených míst byl na nich. 
V průběhu odpoledne se na všech 
místech tu a tam zjevil opravdový 
Sherlock Holmes se svým Watso-

nem, kteří pak ve fi nále akce v Dio-
du sdíleli s účastníky, čeho si všimli 
a k čemu došli při svém pátrání po 
tom, jestli Jihlavák existuje, nebo ne. 
Závěrem vyplynulo, že všichni zú-
častnění jsou detektivy, zároveň ale i 
právě nalezenými Jihlaváky. A Jihlav-
ská identita? Ta se ukázala být roz-
manitou a pestrou.

Více se o letošní Urban Game lze 
dočíst v tiskových zprávách na webu 
města či na facebookové stránce 
soutěže www.facebook.com/urban-
gameJihlava. -tz-

Možnosti jihlavské totožnosti
Do městské hry Urban Game se zapojily stovky lidí.

STOVKY lidí se zapojily v říjnu do městské hry Urban Game, při které soutěžící 
hledali pomyslného Jihlaváka. Foto: archiv MMJ

Po říjnové vichřici nechal magis-
trát Jihlavy z bezpečnostních důvo-
dů uzavřít areál Ústředního hřbitova 
v Jihlavě. Vítr zlomil nebo vyvrátil 
celkem osm stromů, v areálu je také 
nutné odklidit množství spadaných 
větví.  

Vichřice napáchala škody nejen ve 
městě a na hřbitovech. Městské lesy 
jsou také postiženy, a to v řádech 
tisíců kubíků polámaných a vyvrá-
cených stromů. „Situaci podrobněji 

zjišťujeme, už první zjištění napovídá, 
že to bude nemalá kalamita. Zároveň 
při terénním průzkumu vyvěšujeme 
upozornění na vzniklé nebezpečí,“ in-
formoval jednatel společnosti Sprá-
va městských lesů Václav Kodet po 
vichřici.

Společnost začala s uvolňováním 
nejdůležitějších cest pro obsluhu 
lesa. „Nikoliv ale pro návštěvníky, těm 
doporučujeme do lesa nyní rozhodně 
nechodit,“ dodal Václav Kodet.  -tz-

Hřbitov opět otevřen veřejnosti



Výstavy
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58, tel. 567 573 880

8. 9. - 19. 11.
PODÍVEJTE, BAROKO!
Baroko ve sbírkách jihlavského 

muzea.

27. 9. - 26. 11.
PUTOVÁNÍ ZA PŘEDKY
Historický i současný pohled na 

genealogii a heraldiku.

27. 9. - 19. 11.
SLABIKÁŘE CELÉHO SVĚTA
Výstava sbírky slabikářů Ing. Zdeň-

ky Markovičové.

13. 10. – 12. 11. 
MUZEUM VYSOČINY JIHLA-

VA „125“
Minulost a současnost jihlavského 

muzea se představí na výstavě při-
pravené k 125. výročí jeho založení.

do 5. 11. 
KOUZLA PŘÍRODY

Autorská výstava obrazů Evy 
Rodové. Kavárna Muzeum.

7. 11. – 17. 12. 
BLÁZNIVÉ TRA MVAJE
Obrazy Pavla Bezděčky (computer 

paitings). Kavárna Muzeum.

OGV, Masarykovo nám. 24, 
tel. 567 309 722

9. 11. - 11. 2. 
GUSTAV KRUM (1924 – 2011)
Výstava jihlavského rodáka, malíře, 

který proslul zejména svou ilustrační 
tvorbou. 

OGV, Komenského 10, tel. 567 301 
680, ředitel 567 301 681

23. 11. - 14. 1. 
CREWNÍ OBRA Z 
Současný český street art. OGV I, 

Komenského 10

23. 11. - 14. 1. 
REPRENEZ VOS MÉCHES
Tématem výstavy Tomáše Hodbo-

da je zkoumání svobody v opozitech, 
jako jsou práce, otroctví a povinnost. 

Galerie Alternativa, Komenského 10
23. 11. - 4. 3.
IGLOO 7: SKUPINA
Skupina se zabývá terénními na-

hrávkami, zvukovou krajinou, orální a 
aurální historií a akustickou ekologií. 

Zvuková galerie IGLOO, Komen-
ského 10

Galerie NONSTROP, Open air 
art gallery, Malá Lazebnická

10. 10. – 30. 11. 
PETR ŠESTÁK: PORTA PHI
Prostorový objekt na motivy auto-

rových obrazů s názvem Phi.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 
4, tel. 565 591 849

6. 9. – 18. 11. 
MIROSLAV MACHOTKA  – PO 

VRSTVÁCH
Výstava významného českého foto-

grafa Miroslava Machotky.

Divadlo Na Kopečku, 
Brněnská 54 

listopad
DNK – FOYER, VIOLKA  A 

KA VÁRNIČKA : UMĚNÍ JE STAV 
DUŠE

Výstava obrazů pacientů PN Kro-
měříž, pod vedením Emílie Rudol-
fové.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10, tel. 
567 573 730, 567 573 735

listopad
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.

Afr ická vesnice Matongo – areál.
listopad – prosinec
ZVÍŘATA ZE ZÁCHRA NNÉ 

STANICE PAVLOV 
Fotografi cká výstava žáků ZUŠ 

Ledeč nad Sázavou. 
Hlavní vstupní areál – výstavní 

místnost.

Bez obav, Husova 16
1. 10. – 10. 12. 
ŠLÁPNEM SPOLU DO PEDÁLŮ
Internetová aukce obrazů a kerami-

ky výtvarníků z Denního a týdenní-
ho stacionáře Jihlava.

Klub Zacheus, Komenského 20
do 3. 11. 
STEJNAK
11. ročník výtvarné přehlídky tvůr-

ců z celého kraje aneb Stejnak je 
všechno Jinak.

Pořádá spolek Ji.na.k. 

M&K galerie, Hany Kvapilové 24, 
tel. 603 248 192

24. 11. – 30. 12. 
ADVENT V GALERII - VÝBĚR 

DĚL NAŠICH AUTORŮ – 
OBRA ZY, GRA FIKY

Otevřeno po, út, 15-17.00 hodin, 
nebo po telefonické domluvě kdy-
koliv.

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, tel. 
+420 567 564 400

3. 10. – 31. 12. 
ADOLF LISÝ – TŘI ZASTAVE-

NÍ
Výstava obrazů.
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21. ročník Ji.hlavy je za námi. Cel-
ková návštěvnost festivalu se stej-
ně jako v loňském jubilejním roce 
blíží čtyř a půl tisícům akreditova-
ných diváků.

Ji.hlava uvedla přes tři stovky fi lmů 
v osmi kinosálech, přivezla více než 
tisíc fi lmových profesionálů a připra-
vila téměř sto padesát diskuzí. Doku-
mentární žně však s koncem Ji.hlavy 
nekončí. Začíná projekt Česká radost 
v českých kinech, který přinese výběr 
ze soutěžních sekcí Ji.hlavy do kin po 
celé republice. 

„Těší mě, že zájem diváků, fi lma-
řů i médií o festival stále roste. Co ale 
není zřejmé na první pohled, je respekt 
zahraničních hostů, kteří oceňují harmo-
nii mezi výrazně profi lovaným progra-
mem, velkým množstvím zahraničních i 
českých hostů a neformální atmosférou. 
Ji.hlava propojuje držitele nejvýznam-
nějších fi lmových cen, letos třeba Oscara 
či Zlatých glóbů, se zástupci festivalů v 
Benátkách či Rott erdamu, muzeí sou-
časného umění Moma či Centre Pompi-
dou s diváky, fi lmaři i studenty z celého 
světa,” říká k letošnímu ročníku ředi-

21. Ji.hlava skončila. Na festival přijelo 
4 386 akreditovaných diváků

PŘES čtyři tisíce návštěvníků letos přivítala Jihlava v rámci MFDF Ji.hlava. 
 Foto: archiv MMJ

Služby města Jihlavy, které provozu-
jí bazén E. Rošického, připravily další 
týden netradičního saunování.  Všich-
ni návštěvníci sauny se mohou začát-
kem měsíce listopadu opět těšit na 
saunové ceremoniály. Ty  již probíha-
ly v měsíci říjnu a měly velký úspěch 
u veřejnosti. 

 -tz-

Saunové ceremoniály v listopadu:

 4. 11. v 17, 18 a v 19 hodin 
 5. 11. v 10.30, 15 a v 16 hodin
 7. 11. v 16, 17, 18 a v 19 hodin
16. 11.   v 16 a 17 hodin 
24. 11.   v 16 a 17 hodin 
25. 11.   v 15 a 16 hodin 
30. 11.   v 18 a 19 hodin 

Saunové ceremoniály 
na bazéně E. Rošického

tel MFDF Ji.hlava Marek Hovorka. 
Na letošní Ji.hlavu přijelo 4.386 

návštěvníků. Z 342 promítnutých fi l-
mů bylo 70 uvedeno ve světové, 12 
v evropské a 22 v mezinárodní pre-
miéře. Filmy letos soutěžily v deseti 
sekcích. Promítalo se v osmi kinosá-
lech v Jihlavě i Třešti. Program nabí-
dl 150 diskuzí po fi lmových projek-
cích, v rámci Inspiračního fóra, nebo 
„masterclassess”. 

Ty proběhly například s islandským 
skladatelem Jóhannem Jóhannsso-
nem, oscarovým režisérem Marcelem 
Ophulsem nebo fi lmařem Karlem 
Vachkem.  Největší pozornost diváků 
si tradičně získala sekce Česká radost, 
v čele s vítězným fi lmem Hranice prá-

ce Apoleny Rychlíkové, nebo fi lm 
o vietnamské komunitě v Praze Bo 
Hai.

Desítky aktivit také proběhly v rám-
ci tzv. industry programu, určeného 
pro fi lmové profesionály. Těch letos 
do Jihlavy přijelo přes tisíc z České 
republiky i z celého světa. 

Vedle již tradičních akcí, jako byly 
například vzdělávací workshop Emer-
ging Producers, Festival Indentity, 
Konference Fascinace zaměřená na 
distribuci experimentálních fi lmů, 
nebo platforma Inspirační Forum, se 
letos poprvé v rámci festivalu otevřel 
talentovaným profesionálům z celého 
světa vzdělávací program Ji.hlava Aca-
demy.  -tz-
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Dům fi lharmonie, Kosmákova 9
8. 9. – 17. 12. 
ASAMBLÁŽE MEZI TÓNY
Výstava obrazů Petra Vlacha. 

Café Etage, Masarykovo náměstí 39
1. 11. – 30. 11. 
ROMANA MALÁ: KDYŽ 

NÁLADA MALUJE
Výstava velkoformátových maleb. 
Vernisáž 1. listopadu v 17.00 hodin, 

úvodní slovo Jiří Holík.

Trifoil, minigalerie, Husova 10
3. 11. - 6. 1. 
JULIANA JIROUSOVÁ - SVA-

TÉ OBRÁZKY
Prodejní výstava.

 denně od 15.30-18 hod.Městská knihovna  
Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1, 

tel. 565 597 859, 850, 851
2. 11. v 17.00
VZNIK A VÝVOJ MĚST VE 

STŘEDOVĚKU
Přednáška Bc. Jaroslava Beneše.

6. 11. v 18.00
SLYŠET OČIMA
Promítání fi lmu v rámci projektu 

Promítej i ty!
Pořádáno ve spolupráci s Europe 

Direct Jihlava.

9. 11. v 18.30
MEDITACE V ŽIVOTĚ
Večerní rozjímání z cyklu Praktická 

ayurvéda s Ivou Georgievovou.
Vstupné 180,-

14. 11. v 16.00
HASIČI ČTOU DĚTEM
Kromě čtení pohádek proběhne 

také ukázka hasičské techniky, vyba-
vení a prezentace činnosti. Věkově 
neomezeno, nutné přihlášení.

Pobočka Horní Kosov

20. 11. v 17.00
LISTOVÁNÍ: ZÁVĚRKA 
Scénické čtení z milostné novely 

Závěrka od Miloše Urbana.
Účinkují: Petra Bučková a Lukáš 

Král a Miloš Urban.

22. 11. v 16.30
VÍME, CO JÍME?
Přednáší MUDr. Irena Zimenová
Regionální pracoviště podpory 

zdraví v Jihlavě a Europe Direct Jih-
lava.

23. 11. v 17.00
ŠEST STADIÍ NEMOCI
Jak dlouho trvá, nežli se nemoc 

plně projeví?
Přednáška z cyklu Praktická ay-

urvéda s Ivou Georgievovou.
Vstupné 70,-

24. 11. v 13.00
BLACK BOX MARKET
Představení klubu deskových her 

Deskni-to! v DIODu

27. 11. v 17.00
STROMY A JEJICH LÉČIVÉ 

ENERGIE
Přednáška Lenky Losertové
Vstupné 60,-

30. 11. v 17.00
SRÍ LANKA : ZÁŘIVÁ SLZA 

INDIE
Cestovatelská přednáška Saši 

Ryvolové.

Pro děti a mládež
13. 11. v 15.00
DESKNI-TO! 
Klub deskových her pro mladé 
Studovna pro mládež - 3. poschodí. 

14. 11. v 16.00
HASIČI ČTOU DĚTEM 
Kromě čtení pohádek proběhne 

také ukázka hasičské techniky, vyba-
vení a prezentace činnosti. Věkově 
neomezeno, nutné přihlášení. 

27. 11. v 15.30
KNIHÁČKOVO POČTENÍČ-

KO 
Strašidelná knihovna. Kapacita 15 

dětí (lze rezervovat). Studovna pro 
děti a mládež - 3. poschodí.

Horácké divadlo
Horácké divadlo Jihlava, Komenské-

ho 22, tel. Prodej vstupenek 567 161 
014, předplatné 567 161 049

VELKÁ SCÉNA
3. 11. v 19.00
PETER SHAFFER: ČERNÁ 

KOMEDIE
C2

4. 11. v 19.00
BRDEČKA  - LIPSKÝ - BALAŠ 

– BROUSEK:  ADÉLA JEŠTĚ 
NEVEČEŘELA

Muzikál

5. 11. v 15.00
V. ZAJÍC: KOCOUR V BOTÁCH

7. 11. v 17.00
J. DEML, M. JELINEK, M. T. 

RŮŽIČKA : ZAPOMENUTÉ 
SVĚTLO

9. 11. v 17.00
EDUARDO ROVNER: VRÁTI-

LA SE JEDNOU V NOCI
Duchařská komedie.

10. 11. v 19.00
W. ALLEN: SEX NOCI SVATO-

JÁNSKÉ
Komedie.

11. 11. v 19.00
PETER SHAFFER: ČERNÁ 

KOMEDIE
E2

13. 11. v 17.00
A. A V. MRŠTÍKOVÉ, M. 

KROBOT: ROK NA VSI
Dramatizace románové kroniky.

14. 11. v 17.00
PETER SHAFFER: ČERNÁ 

KOMEDIE
M2

15. 11. v 10.00
W. SHAKESPEARE: ROMEO A 

JULIE

16. 11. v 19.00
PETER SHAFFER: ČERNÁ 

KOMEDIE
L2

18. 11. v 19.00
NOC DIVADEL 2017 HOGO 

FOGO HORÁC 2016/2017

21. 11. v 19.00
P. PÖRTNER: SPLAŠENÉ 

NŮŽKY - crazy komedie.

22. 11. v 19.00
PETER SHAFFER: ČERNÁ 

KOMEDIE
D2

23. 11. v 17.00
W. SHAKESPEARE: ROMEO A 

JULIE
DERNIÉRA 

24. 11. v 19.00
J. DEML, M. JELINEK, M. T. 

RŮŽIČKA : ZAPOMENUTÉ 
SVĚTLO

K2

25. 11. v 16.00
POHÁDKOVÉ ČTENÍ NA 

SCHODECH

25. 11. v 19.00
J. DEML, M. JELINEK, M. T. 

RŮŽIČKA : ZAPOMENUTÉ 
SVĚTLO

27. 11. v 10.00
V. ZAJÍC: KOCOUR V BOTÁCH
Rodinná pohádka.

28. 11. v 19.00
PETER SHAFFER: ČERNÁ 

KOMEDIE
J2

30. 11. v 19.00
PETER SHAFFER: ČERNÁ 

KOMEDIE
T2

MALÁ SCÉNA
6. 11. v 19.30
IMPROVIZACE I. 
První ze tří improvizačních večerů.

8. 11. v 17.00
P. ŠIMÁK, K. JONÁŠOVÁ A 

SPOL.: 3100°C MÉ KRVE
Dokumentární drama.

16. 11. v 9.00
R. ČECHURA , J. ŠALAMOUN: 

MAXIPES FÍK
Interaktivní pohádka.

21. 11. v 17.00
R. ČECHURA , J. ŠALAMOUN: 

MAXIPES FÍK

22. 11. v 19.30
J. GRIŠKOVEC: SOUČASNĚ  
Ironické monodrama.

Divadelní klub HDJ
6. 11. v 19.30

KONCERT PRA ŽSKÉ KA PELY 
PITCH BENDER

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice, Brněnská 

54, tel. 567 552 232, Dana Holíková 
604 880 804

14. 11. v 19.30
ŽALMAN A SPOL. – KON-

CERT 

22. 11.v 19.00
PŘEDVÁDĚČKA   
Divadelní představení. Pořádá a 

hraje Ochotnický spolek Včelinec 
Zhoř.

28. 11. v 18.00
ALJAŠKA  – cestovatelská show 

Martina Loewa.

Dětské karnevalové divadlo JEŽEK, 
Jarní 22 (areál MŠ), Jihlava – Horní 

Kosov, tel. 723 764 198
4. 11. v 10.00
U NÁS V CIRKUSE
ANEB CIRKUS V DIVADLE          

11. 11. v 10.00
COUNTRY PARÁDA 
Zábavná show pro děti.

18. 11. v 10.00
POPLETENÉ POHÁDKY
Písničky z pohádek a pohádka.

25. 11.  10.00
MRKVIČKOVÁ SHOW
Zdravé písničky a soutěže.

DKO
Dům kultury, Tolstého 2

Předprodej vstupenek DKO Jihlava, 
tel. 604 293 037

4. 11. od 9.00 – 16.00
JIHLAVSKÝ FLER JARMARK
Místo věnované ruční tvorbě. 

Vstupné zdarma.

5. 11. v 19.00
SLAVNÉ (NEJEN) FILMOVÉ 

MELODIE
Účinkují: Filharmonie G. Mahlera, 

Jiří Jakeš – dirigent.
Vstupné: 250 / 200 Kč, abonentky A.

7. 11. v 19.30
ESTER KOČIČKOVÁ & MOO-

DY CAT BAND
Těšit se můžete na jakousi „Vonič-

ku jazzových standardů s místy až 
šansonovou interpretací a hluboký-
mi pointami“.

Vstupné: v předprodeji 160 Kč, na 
místě 180 Kč. Malá scéna DKO.

9. 11. v 19.30
VOJTĚCH DYK & B SIDE 

BAND
Po roční odmlce, vyplněné přípra-

vou a realizací Bernsteinovy mše, 
se zpěvák Vojtěch Dyk a kapela B-
SIDE BAND s bandleaderem Jose-
fem Buchtou vrací na koncertní 
pódia. Pořadatel: Vanity Club, s.r.o., 
Brno. Vstupné: 990 Kč.

10. 11. od 8.00 – 18.00
PŘEHLÍDKA  STŘEDNÍCH 

ŠKOL OBLASTI VYSOČINA
V prostorách společenského sálu a 

foyer divadelního sálu prezentuje na 
50 škol různého zaměření své výu-
kové programy, mimoškolní aktivity 
a své další možnosti.

12. 11. v 19.00
ROB BECKER: CAVEMAN
Máte chuť se rozesmát až k slzám? 
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach. 

Režie: Patrik Hartl 
Pořadatel: Point s.r.o. Vstupné: 

370, 340 Kč

13. 11. v 19.00
DAVID KOLLER ACOUSTIC 

TOUR 2017
Publikum se může těšit například 

z písní „Chci zas v tobě spát“, „Gypsy 
Love“, „Amerika“ a z dalších hitů 
v akustickém aranžmá jeho skvělé 
kapely. Vyprodáno.

15. 11. v 19.00
NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILO-

SLAVA ŠIMKA 
Zábavný pořad ve stylu legendár-
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ních „Návštěvních dnů“ Šimka a 
Grossmanna, v němž se předsta-
ví řada bývalých spolupracovníků 
Miloslava Šimka, kteří připomenou 
nejznámější scénky, povídky a pís-
ničky.

Hrají: Luděk Sobota, Jiří Krampol, 
Miluše Voborníková, Petr Jablonský, 
Viktor Sodoma, Marie Retková, Jana 
Svobodová, Jana Mařasová, Adriana 
Sobotová.

Pořadatel: Tomáš Skupina. Vstup-
né 390 Kč.

18. 11. ve 20.00
WOHNOUT
Jediný koncert kapely WO-

HNOUT na Vysočině v rámci pod-
zimního turné.

Pořadatel: David Pik. Vstupné 
290 Kč. Předprodej vstupenek: CK 
Kompas Tour, Komenského 7, Jihla-
va nebo na 602 399 392

21. 11. v 19.00
PATRIK HARTL: HVĚZDA
Původní česká ONE WOMAN 

SHOW, věnovaná Evě Holubové.
Pořadatel. Zbyněk Židek. Vstupné 

380, 320 Kč. Vyprodáno. 

DIOD Jihlava
DIOD, divadlo otevřených dveří, 

Tyršova 12, tel. 734 586 402
3. 11. od 10.00 – 15.00
KONFERENCE JIHLAVSKÁ 

KULTURA  VZDĚLÁVÁ
Město Jihlava.
V rámci konference se představí 

příklady kulturních nebo umělec-
kých projektů z ČR, které efektiv-
ně naplňují vzdělávací potřeby škol 
v předmětech a tématech napříč 
vzdělávacím kurikulem. Během 
moderované diskuze a u kulatých 
stolů budeme diskutovat proble-
matiku spolupráce škol a kultur-
ních organizací v Jihlavě i regionu. 
Na konferenci naváže půlroční pro-
ces, kdy budou v přímé spolupráci 
kulturních organizací a škol vznikat 
vzdělávací programy. Akce je určená 
všem zájemcům z oblasti kultury a 
vzdělávaní. Účast zdarma.

4. 11. od 8.30 – 18.00
JIHLAVA MLUVÍ O VZDĚLÁ-

VÁNÍ
V rámci konference se představí 

příklady kulturních nebo umělec-
kých projektů z ČR, které efektiv-
ně naplňují vzdělávací potřeby škol 
v předmětech a tématech napříč 
vzdělávacím kurikulem. 

Během moderované diskuze a u 
kulatých stolů budeme diskutovat 
problematiku spolupráce škol a kul-
turních organizací v Jihlavě i regio-
nu. 

Na konferenci naváže půlroční pro-
ces, kdy budou v přímé spolupráci 
kulturních organizací a škol vznikat 
vzdělávací programy. Akce je určená 
všem zájemcům z oblasti kultury a 
vzdělávaní. Účast zdarma.

Vstupné 200 Kč při rezervaci, 250 
Kč na místě, registrace na www.jihla-
vamluviovzdelavani.cz

9. 11. v 19.30
ZÁHADNÁ A DRSNÁ NAMI-

BIE
Kateřina a Miloš MOTANI
Vstup 120 Kč.

11. 11. v 19.30
SATORI ŽENY KOSTRY
Kateřina Eva Lanči.
Vstup 120/80 Kč.

12. 11. od 14.00 –17.00
BLEŠÍ TRH
Pravidelný bleší trh na prknech 

DIODu.

15. 11. v 19.30
PAN THEODOR MUNDSTOCK
Studio Hrdinů
Jeden z vrcholných románů klasi-

ka české poválečné prózy Ladislava 
Fukse v divadelním zpracování.

Vstup 280/240 Kč. Vyprodáno.

17. 11. ve 20.00
SYNTAX / PYTHIUS / FOR-

BIDDEN SOCIETY
První ročník, největší halové Drum 

and Bassové akce na Vysočině.
Vstup 250/200/předprodej

18. 11. v 19.30
DE FACTO MIMOCHODNÍK 18
Nevypípnutelné uměny
Vstup 100/80 Kč

21. – 22. 11. v 8.30 a 10.00
SÁVITRÍ
Divadlo Líšeň
Příběh na motivy staroindické báje 

z Mahábháraty. 

24. 11. od 13.00 – 19.00
BLACK BOX MARKET
Design a móda do Jihlavy.
Již potřetí pořádají studenti Střed-

ní uměleckoprůmyslové školy Jihla-
va – Helenín společně ve spolupráci 
s DIODem trh, který rozvíří předvá-
noční atmosféru v našem lehce ospa-
lém městě. 

Vstup 20 Kč.

24. 11. ve 20.30
BLACK&WHITE
Jana Vrána pro Prague Pride
Vstup 100/sleva pro návštěvníky 

BBM 50.

27. 11. v 17.30 a 20.30
UŽ NIKDY PĚŠKY PO ARMÉ-

NII A GRUZII
Ladislav Zibura
Cestovatelská projekce / stand-up. 
Vstup 150 Kč. 

29. 11. v 19.30
TŘETÍ SVĚTOVÁ LÁSKA 
De Facto Mimo
Vstup 100/80 Kč.

Dělnický dům
Žižkova 15

15. 11. v 16.30
SLAVNOSTNÍ TANEČNÍ LEK-

CE PŘÍSTUPNÉ PRO VEŘEJ-
NOST

V časech 16.30 – 19.15, 19.45 – 
22.30. 

25. 11. v 9.00
TERA -AQUA-FLORA 
Jihlavské trhy

29. 11. od 18.00 – 21.00
ZÁVĚREČNÝ ABSOLVENT-

SKÝ PLES PŘÍSTUPNÝ PRO 
VEŘEJNOST 

Večer doprovodí Polenský Bigband. 
Přijďte se podívat na profesionální vede-
ní tanečních kurzů pod vedením taneč-
ních mistrů z taneční školy TŠ trend. 

Café Etage
Café Etage, Masarykovo náměstí 39

11. 11. v 19.30
KONCERT JAZZ PILGRIM 
Známá pelhřimovská kapela hrající 

jazz a funky. Vstupné 100 Kč.

14. 11. a 28. 11. v 19.30
JAM SESSION 
Živá improvizovaná jazzová a swin-

gová hudba. Muzikanti, kteří by se 
chtěli přidat, jsou vítaní.

ZUŠ Jihlava, Masarykovo 
náměstí 16

8. 11. v 18.00
KLAVÍRNÍ KONCERTÍK 
Koncertní sál ZUŠ.

29. 11. v 18.00
HUDEBNÍ VEČER 
Koncertní sál ZUŠ.

DDM 
Dům dětí a mládeže, Brněnská 46, 

tel. 567 303 521
4. 11. od 8.00
O JIHLAVSKÝ KOLÁČ 
23. ročník šachového turnaje mlá-

deže. Přebor mládeže Kraje Vysočina 
v rapid šachu. Koná na ZŠ Kollárova 
Jihlava. Turnaj určený pro hráčky a 
hráče narozené v roce 2002 a mlad-
ší. Prezence 8.00-8.50, zahájení 9.00, 
ukončení turnaje 14.30-15.00. Hraje 
se 2x 15 minut na partii. Startovné 
70,- za jednoho soutěžícího. Přihláš-
ky do 30. 10. Výsledky budou zapo-
čítány do celkových výsledků Ligy 
Vysočiny. Hlavní rozhodčí Antonín 
Seidl. Ředitel turnaje Jiří Widerlech-
ner, tel. 603325185, mail: wider-
lechner@centrum.cz. Těšíme se na 
vaši účast.

20. 11. v 16.00
SOUTĚŽ MLADÝCH CHOVA-

TELŮ 
Již 17. ročník soutěže pro mladé 

chovatele z řad žáků základních škol. 
Soutěž probíhá v Domě dětí a mlá-
deže, Brněnská 46, Jihlava. Soutěží 
se ve dvou kategoriích. Účastníky 
čeká test v oblasti akvaristiky, tera-
ristiky, kynologie a chovu drobných 
hlodavců. Součástí soutěže je i prak-
tické poznávání živočichů. 

Přihlášky noste nebo zasílejte do 
čtvrtka 16. Listopadu. Účastnický 
poplatek 30,-. S sebou psací potřeby 
a přezutí. Hlavní pořadatel Tomáš 
Rychetský, tel. 567 303 521, mail: 
rychetsky@ddmjihlava.cz. Těšíme se 
na všechny řešitele u nás na Domeč-
ku.

25. 11. 
JIHLAVSKÝ SLAVÍK 
Postupová soutěž do vyšších pěvec-

kých soutěží na celostátní úrovni – 
Dětská porta, Sedmikvítek, Melodie. 
Letos za účasti hvězdného hosta. 
Zúčastnit se mohou děti, mládež a 
dospělí, kteří se muzikou zabývají 
amatérsky. Proběhne v sále Hotelu 
Gustav Mahler. Přihlášení prostřed-
nictvím formuláře dostupného ke 
stažení na webu DDM Jihlava. Při-
hlášky nutné doručit osobně nebo 
poštou do 15. listopadu 2017. Každý 
účastník má povinné dvě skladby – 
jednu rychlou, jednu pomalou. Star-
tovné 50,- za osobu. Hlavní pořada-
tel Vilibald Prokop, tel. 567 303 521, 
mail: prokop@ddmjihlava.cz

Senior point
8. a 23. 11. od 9.00 – 11.00
KURZ SEBEOBRA NY PRO 

SENIORY
Městská policie, Křižíkova 10, 

Jihlava – prosíme o přihlašování – 
poslední volná místa!!!

NA VŠECHNY AKCE JE TŘEBA 
SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT OSOB-
NĚ, NA TEL.: 605 660 445, NEBO 
EMAILEM: jihlava@familypoint.cz

ZOO Jihlava
Zoo Jihlava, Březinovy sady 10, tel. 

567 573 730
2. 11. v 17.00
MOŘSKÉ ŽELVY – VELKÝ 

SEN MALÉ HOLKY
Listopadový klubový večer nás 

zavede do oblasti Berau na východ-
ním Borneu, která je nejen územím 
s největší biodiverzitou na světě, ale 
také domovem mořských želv. Hana 
Svobodová se spolu s místní orga-
nizací Konservasi Biota Laut Berau 
snaží toto bohatství, a především 
mořské želvy, už několik let chránit. 
Pokud se chcete dozvědět, jak se člo-
věk může stát ochranářem v tropech, 
co to obnáší, nebo jak můžete pomo-
ci – budete vítáni.

Začátek v 17.00 hodin ve vzdělá-
vacím centru PodpoVRCH, vstupné 
40,- Kč (každý účastník obdrží drob-
ný dárek), parkoviště zdarma.

16. 11. od 18.00 – 19.30
SPECIÁLNÍ PODZIMNÍ VE-

ČERNÍ PROHLÍDKA  S PRŮ-
VODCEM

Komentovaná prohlídka zoo s od-
borným zoologickým výkladem. 

Cena za 1 osobu: 150 Kč. Omeze-
né množství vstupenek - nutná před-
běžná rezervace a platba přes e-shop 
na www.zoojihlava.cz nebo na vstup-
ních pokladnách zoo.

Kino DUKLA
Jana Masaryka 20, tel. 731 989 428
1. 11. v 19:30
TERMINÁTOR 2: DEN 

ZÚČTOVÁNÍ VE 3D
Akční, sci-fi  / USA, Francie / 

137min / titulky / 3D 140,- 
Režie: J. Cameron / Hrají: Arnold 

Schwarzenegger, Linda Hamilton, 
Edward Furlong

1. 11. v 17:30, 29. 11. v 18:00
CHLAPI NEPLÁČOU 
Drama / Bosna a Hercegovina / 

98min / titulky / 80,- / 15+
Režie: A. Drljević / Hrají: Boris 

Isaković, Leon Lučev, Emir Hadžiha-
fi zbegović, Sebastian Cavazza

23. a 27. 11. v 17:30, 1. 11. v 17:00
GEOSTORM: GLOBÁLNÍ 

NEBEZPEČÍ
Akční, sci-fi  / USA / 109min / 

titulky / 110,- (od 23. 11. 100,-)
Režie: D. Devlin/ Hrají: Katheryn 

Winnick, Gerard Butler, Jim Stur-
gess, Abbie Cornish, Ed Harris

1. a 27. 11. ve 20:00, 4. 11. v 19:30
JIGSAW
Horor / USA / 91min / titulky / 

110,-
Režie: M. Spierig, P. Spierig/ Hra-

jí: Tobin Bell, William R Phillips, Jo-
sh Scott  Bentley, Hannah Anderson
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2. 11. v 17:00, 20. 11. v 17:15
ČÁRA 
Krimi, thriller / Slovensko / 

108min / titulky / 100,- / 15+
Režie: P. Bebjak/ Hrají: Emília 

Vášáryová, Tomáš Maštalír, Zuzana 
Fialová, Milan Mikulčík

2. 11. v 17:30, 4. 11. v 17:00. 12. 
11. ve 20:00

WIND RIVER
Krimi / USA / 107min / titulky / 

100,- / 12+
Režie: T. Sheridan/ Hrají: Jeremy 

Renner, Elizabeth Olsen, Graham 
Greene, Jon Bernthal

2. 11. v 19:30, 5. 11. ve 20:00
VŠECHNO NEJHORŠÍ
Horor / USA / 96min / PREMIÉ-

RA  / titulky / 110,- / 12+
Režie: Ch. Landon/ Hrají: Jessica 

Rothe, Israel Broussard, Ruby Modi-
ne, Rachel Matt hews

Od 2. 11. – časy a termíny na webu
MILADA
Drama, životopisný / ČR / 130min 

/ PREMIÉRA  / 120,- 
Na plátna kin se vůbec poprvé 

dostane dramatický osud Milady 
Horákové, který ve své době otřásl 

světem. Scénář Davida Mrnky na 
základě skutečných událostí a bez 
zbytečného patosu vypráví osobní 
příběh hlavní protagonistky. Zazna-
menává Miladiny ambice i pochyb-
nosti, rozpolcenost mezi povinnost-
mi k vlasti a rodině, odhodlání žít v 
souladu se svým přesvědčením.

Režie: D. Mrnka/ Hrají: Ayelet 
Zurer, Robert Gant, Vica Kerekes, 
Vladimír Javorský, Aňa Geislerová

6. a 27. 11. v 17:00, 15. 11. v 
19:30

HORA  MEZI NÁMI
Drama / USA / 109min / titulky / 

110,- / 12+
Režie: H. Abu-Asad/ Hrají: Kate 

Winslet, Idris Elba, Dermot Mulro-
ney, Beau Bridges

3., 10., 18., 23. a 28. 11. ve 20:00, 
5., 26. 11. a 3. 12. v 19:30

SNĚHULÁK
Krimi, drama / USA, V. Británie / 

titulky / 110,- / 15+
Režie: T. Alfredson/ Hrají: Micha-

el Fassbender, Rebecca Ferguson, J. 
K. Simmons, Charlott e Gainsbourg

Trilogie Zahradnictví: 1. díl 
13. 11. v 17:00, 21. 11. ve 20:00
ZAHRA DNICTVÍ: RODINNÝ 

PŘÍTEL
Milostné drama / ČR / 115min / 

80,-
Režie: J. Hřebejk / Hrají: Ondřej 

Sokol, Aňa Geislerová, Martin Fin-
ger, Jiří Macháček, Gabriela Míčová, 
Klára Melíšková, Karel Dobrý, David 
Novotný, Lenka Krobotová

2. díl
22. 11. ve 20:00, 3. a 14. 11. v 

17:00, 29. 11. ve 14:30
ZAHRA DNICTVÍ: DEZERTÉR
Milostné drama / ČR / 115min / 

110,- (22. 11. 90,- a 29. 11. 80,-)
Režie: J. Hřebejk / Hrají: Aňa Geis-

lerová, Martin Finger, Jiří Macháček, 
Gabriela Míčová, Klára Melíšková

3. díl
16. a 24. 11. ve 20:00, 17. a 25. 

11. v 17:30, 18. a 29. 11. v 19:30
ZAHRA DNICTVÍ: NÁPADNÍK

Milostné drama / ČR /  / 120,-
Režie: J. Hřebejk / Hrají: Anna 

Fialová, Aňa Geislerová, Martin Fin-
ger, Gabriela Míčová, Klára Melíško-
vá, Sabina Remundová

3. 11. v 19:30, 10., 11. a 25. 11. v 
17:00, 14. 11. ve 20:00

THOR: RA GNAROK
Akční, dobrodružný / USA / 

130min / 2D dabing, titulky / 120,- 
/12+

Režie: T. Waititi / Hrají: Chris 
Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate 
Blanchett , Idris Elba

5. 11. v 18:00, 8. 19. 22. 11. v 
17:30, 29. 11. v 16:00

BAJKEŘI
Komedie / ČR / 95min / 110,- 
Režie: M. Kopp / Hrají: Hana Vag-

nerová, Adam Mišík, Jan Komínek, 
Tomáš Matonoha, Michal Suchánek

4. 11. a 2. 12. v 15:00, 19. 11. v 
15:30

ESA Z PRA LESA
Animovaná komedie / Francie / 

97min / 100,-
Maurice sice vypadá jako obyčej-

ný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bi-
je statečné srdce tygra. Však byl také 
vychován hrdou tygřicí. 

Režie: D. Alaux

4., 11., 17. a 25. 11. v 15:30, 5. 
11. v 17:00, 19. 11. v 15:00

PŘÍŠERÁKOVI
Animovaný / Německo, V. Británie 

/ 96min / dabing / 120,- (25. 11. 
110,-)

Animovaná rodinná komedie o 
prokletí, které možná pomůže jed-
né ne právě spokojené rodince najít 
štěstí.

Režie: H. Tappe

5. 11. v 16:15, 7. 11. v 17:30, 12. 
11. v 18:00, 20. 11. v 16:45, 26. 
11. v 17:00

EARTH: DEN NA ZÁZRA ČNÉ 
PLANETĚ 

Dokument / Velká BrItánie / 
95min / dabing / 80,- 

Režie: R. Dale, L. Fan, P. Weber / 
Dabing: Ivan Trojan

6. 11. ve 20:00
TO
Horor, drama / USA / 135min / 

titulky / 100,-
Režie: A. Muschiett i/ Hrají: Bill 

Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn 
Wolfh ard, Sophia Lillis

6. 11. v 19:30, 26. a 29. 11. ve 
20:00

MATKA !
Psychologický thriller / USA / 

115min / titulky / 6. 11. FK / 120,- 
(od 26. 11. 110,-) / 15+

Nejhorší zvuk, který můžete usly-
šet v ráji, je zaklepání na dveře. Jen-
nifer Lawrence a Javier Bardem hra-
jí v thrilleru matka! manželský pár, 
jehož idylické soužití v nádherném 
domě v lůně přírody naruší nezvaní 
hosté, kterých neustále přibývá.

Režie: D. Aronofsky/ Hrají: Jenni-
fer Lawrence, Javier Bardem, Michel-
le Pfeiff er, Ed Harris, Domhnall 
Gleeson

6. a 16. 11. v 17:30, 9. 11. v 
17:00

KTERÝ JE TEN PRA VÝ?
Romantický, komedie / USA / 

titulky / 100,-

Držitelka Oscara R. Witherspoon 
se v nové romantické komedii ocit-
ne v obležení mladých mužů a bude 
se ptát sama sebe „Který je ten pra-
vý?“. 

Režie: H. Meyers-Shyer/ Hrají: 
Reese Witherspoon, Michael Sheen, 
Nat Wolff 

7. 11. ve 20:00, 14. 11. v 17:30, 
23. 11. v 17:00

ALIBI NA KLÍČ
Komedie / Francie / 90min / titul-

ky / 100,- 
Režie: P. Lacheau/ Hrají: Philip-

pe Lacheau, Élodie Fontan, Didier 
Bourdon

8., 12. a 21. 11. v 19:30
BLADE RUNNER 2049
Th riller, sci-fi  / USA / 163min / 

titulky / 100,- / 15+
Režie: D. Villeneuve/ Hrají: Harri-

son Ford, Ryan Gosling, Jared Leto, 
Robin Wright, Dave Bautista

19. a 29. 11. v 17:00, 9. 11. v 
17:30, 15. 11. v 18:00

PO STRNIŠTI BOS
Komedie, drama / ČR / 111min / 

100,-
Režie: J. Svěrák / Hrají: Ond-

řej Vetchý, Tereza Voříšková, Alois 
Grec, Jan Tříska, Oldřich Kaiser, 
Hynek Čermák, Petra Špalková, 
Zdeněk Svěrák

9., 10., 16. a 24. 11. v 19:30, 13. a 
19. 11. ve 20:00

SUBURBICON: TEMNÉ 
PŘEDMĚSTÍ

Kriminální, mysteriózní / USA, V. 
Británie / 104min / PREMIÉRA  / 
titulky / 120,- / 15+

Režie: G. Clooney / Hrají: Matt  
Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac, 
Glenn Fleshler, Megan Ferguson

9., 11., 15., 17. a 25. 11. ve 20:00, 
10. 11. v 17:30, 18. 11. v 17:00

VRA ŽDA V ORIENT EXPRE-
SU

Krimi, drama / USA / 110min / 
PREMIÉRA  / titulky / 120,- / 12+

Režie: K. Branagh/ Hrají: Kenne-
th Branagh, Penélope Cruz, Willem 
Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp

11. 11. v 15:00, 26. 11. v 16:00
MAXINOŽKA 
Animovaný / Francie, Belgie / 

91min / dabing / 110,-
Režie: B. Stassen

11. 11. v 19:30
FANTASTICKÁ ŽENA
Drama / Chile, Německo / 

104min / titulky / FK / 100,-
Režie: S. Lelio/ Hrají: Daniela Vega, 

Francisci Reyes, Luis Gnecco, Aline 
Küppenheim, Amparo Noguera

12. a 26. 11. ve 14:00
MIMI ŠÉF
Animovaná komedie / USA / 

97min / dabing / 80,-
Režie: T. McGrath

12. 11. v 16:00
EMOJI VE FILMU
Animovaný / USA / 91min / 

dabing / 80,-
Režie: T. Leondis

13. 11. v 17:30
O TĚLE A DUŠI
Drama / Maďarsko / 116min / 

titulky / 90,- / 15+

Režie: I. Enyedi/ Hrají: Morcsá-
nyi Géza, Alexandra Borbély, Zoltán 
Schneider, Ervin Nagy

13. 11. v 19:30
LAJKA 
Loutkový, animovaný, sci-fi  muzi-

kál / ČR / 85min / FK / 110,-
Režie: Aurel Klimt

14. 11. v 19:30
RUSKO A MONGOLSKO – 

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA 
Lístky nelze rezervovat pouze 

zakoupit. Cena v předprodeji 110,- 
na místě 130,-

Multimediální cestopisná přednáš-
ka fotografa Pavla Svobody z velké 
cesty „Napříč Asií“

Komentář: Pavel Svoboda

15. a 22. 11. v 17:00
ČTVEREC 
Drama / Švédsko, Dánsko / 

142min / titulky / 90,- / 15+ 
Režie: R. Östlund / Hrají: Elisabe-

th Moss, Dominic West, Claes Bang

16., 24. 11. a 2. 12. v 17:00, 17., 
19. a 25. 11. v 19:30, 18. 11. v 
17:15

LIGA SPRA VEDLNOSTI
Akční, dobrodružný, fantasy / 

USA / PREMIÉRA  / 2D, 3D, titul-
ky, dabing / 2D 120,-; 3D 140,- (16. 
11.)

Režie: Z. Snyder/ Hrají: Ben Aff -
leck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra 
Miller, Jason Momoa, Ray Fisher

17. 11. a 3. 12. v 15:00
HURVÍNEK A KOUZELNÉ 

MUZEUM
Animovaná komedie / ČR / 85min 

/ 80,-
Režie: M. Kotík, I. Evlannikova

18. 11. v 15:00
MY LITT LE PONY FILM
Animovaný / USA / dabing / 

110,-
Režie: J. Th iessen

18. 11. v 15:15
LEGO® NINJAGO® FILM
Animovaný / USA / 97min / 

dabing / 80,-
Režie: Ch. Bean

20. 11. v 19:00
OVČÁČEK MILÁČEK
Přímý přenos, Městské divadlo 

Zlín / 85min / 200,-
Režie: P. Michálek / Hrají: Marek 

Příkazký, Zdeněk Julina, Vojtěch 
Johaník, Jakub Malovan

20. 11. ve 20:00
NEJSLEDOVANĚJŠÍ
Dokumentární / ČR / 91min / FK 

/ 110,-
Režie: J. Sádek / Hrají: Pedro, Sho-

paholic Nicol, Kovy, Gabrielle Hecl, 
A Cup of Style

21. 11. v 17:15, 23. 11. v 19:30, 
28. 11. v 17:00

DOKUD NÁS SVATBA 
NEROZDĚLÍ

Komedie / Francie / 115min / 
titulky / 80,-

Režie: E. Toledano / Hrají: Jean-
Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles 
Lellouche, Suzanne Clément

24. 11. v 17:15, 26. 11. v 18:00, 
3. 12. v 17:00

TÁTA JE DOMA 2
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Komedie / USA / 100min / titul-
ky / 120,-

Režie: S. Anders/ Hrají: Will Fer-
rell, Mark Wahlberg, John Lithgow, 
Mel Gibson, Linda Cardellini

25. 11. v 15:00
JÁ, PADOUCH 3
Animovaný / USA / 90min / 

dabing / 80,-
Režie: P. Coffi  n a K. Balda

27. 11. v 19:30
DENÍK STROJVŮDCE
Drama / Srbsko, Chorvatsko / 

85min / titulky / FK / 80,-
Režie: M. Radovic/ Hrají: Lazar 

Ristovski, Mirjana Karanović, Mla-
den Nelevic, Nina Jankovic

28. 11. v 19:30
SBOHEM DĚCÁKU
Dokumentární / ČR / 92min / 

100,- /12+
Režie: H. Ludvíková Muchová

30. 11. a 1. 12. v 17:00
NÁDECH PRO LÁSKU
Romantický / V. Británie / 117min 

/ PREMIÉRA  / titulky / 110,- / 
12+

Režie: A. Serkis  / Hrají: Andrew 
Garfi eld, Claire Foy, Diana Rigg, 
Miranda Raison

30. 11. a 1. 12. v 17:30, 2. a 3. 12. 
v 15:30

PADDINGTON 2
Rodinný, komedie / V. Británie / 

PREMIÉRA  / dabing / 110,-
Režie: P. King / Hrají: Ben Whis-

haw, Hugh Grant, Brendan Gleeson, 
Julie Walters

30. 11. a 1. 12. v 19:30, 2. 12. ve 
20:00 

HRÁČI SE SMRTÍ
Th riller / USA / 110min / titulky 

/ 120,- / 12+
Režie: N. A. Oplev / Hrají: Nina 

Dobrev, Ellen Page, Kiefer Suther-
land

30. 11. a 1. 12. ve 20:00, 2. a 3. 
12. v 17:30

KVARTETO
Komedie / ČR / 93min / PREMI-

ÉRA  / 120,-
Režie: M. Krobot / Hrají: Barbora 

Poláková, Jaroslav Plesl, Lukáš Mel-
ník, Zdeněk Julina, Lenka Robotová

2. 12. v 19:30, 3. 12. ve 20:00
7 ŽIVOTŮ
Sci-fi , akční, thriller / USA, V. Bri-

tánie / 123min / titulky / 120,-
Režie: T. Wirkola/ Hrají: Noomi 

Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close, 
Marwan Kenzari

8. 11. v 17:00
CDF: BRA TŘI ZA HROB
60,-; členové CDF 40,-
Režie: Martin Jazairi

22. 11. v 19:30
CDF: H*ART ON
60,-; členové CDF 40,-
Režie: Andrea Culková

12. 11. v 15:00 
TROJLÍSTEK POHÁDEK 
Divadlo / 50min / 60,-
Hraje: Divadýlko Mrak

26. 11. v 15:00
JAK SI ČERTI HRÁLI NA 

DIVADLO 

Divadlo / 50min / 60,-
Hraje: Petrpaslíkovo divadlo

7. 11. v 18:00
SNOW FILM FEST
Největší festival zimních fi lmů v 

ČR míří do Jihlavy. Těšte se na pět 
fi lmů, plno krásné přírody, zábavy a 
adrenalinu. Celovečerní pásmo špič-
kových fi lmů o extrémním lyžování, 
zimním lezení, skialpinismu a dal-
ších zimních radovánkách.

KONCERTY
9. 11. ve 20.00
CHINASKI „NENÍ NÁM DO 

PLÁČE TOUR“ JIHLAVA 2017
host: Peter Aristone
www.chinaski.cz
Horácký zimní stadion.

12. 11. v 19.00
7. KOMORNÍ KONCERT 2017  
Účinkují: Miroslava Časarová - 

soprán, Magda Šírková - klavír. 
Dům fi lharmonie, Kosmákova 9, 

www.f-gm.cz

16. 11. v 19.00
MICHAL ČAGÁNEK
Koncert inspirativní hudby. Čajov-

na Kuba & Pařízek, Masarykovo 
nám. 21. 

17. 11. v 18.00
MÍROVÝ KONCERT 
15. Mezinárodní setkání mládeže.
Vstup: zdarma. Vstupenky budou k 

dispozici na Turistickém informač-
ním centru od 6. 11. 2017. Horácké 
divadlo Jihlava.

25. 11. ve 20.00
KONCERT KA PELY KA REL 

NA NÁKUPECH 
Radniční pivovar (salonek).

27. 11. v 18.00
JAVORY A SOUROZENCI 

ULRYCHOVI
Prodej vstupenek: TIC, Masaryko-

vo náměstí 2.
Gotická síň jihlavské radnice.

Ostatní akce
7. 11. 
SNOW FILM FEST 2017
7. ročník. Celovečerní pásmo špič-

kových fi lmů o zimních sportech a 
dobrodružstvích.

Kino Dukla, Jana Masaryka 20, 
www.SnowFilm.cz

12. 11. v 15.00
S JIHLAVSKÝMI LISTY ZA 

POHÁDKOU - TROJLÍSTEK 
POHÁDEK 

Hraje: Divadýlko Mrak. 
Vstupné: 60 Kč (rezervace vstupe-

nek tel. 732 506 053)
Kino Dukla, Jana Masaryka 20, 

Velký sál Reform.

15. 11. v 17.30
SENIOR KLUB
Společenský sál TJ Sokol Bedři-

chov „Zezulkárna“.

17. 11. v 17.30
SAMETOVÝ PRŮVOD
Pořádá Rádio Jihlava. Trasa 1,7 km, 

vhodná i pro jízdu kočárkem.
Lampiony a klíče si vezměte 

s sebou.
Masarykovo náměstí.

20. 11. v 16.30
KŘEST PUBLIKA CE - DROB-

NÉ NEMOVITÉ PAMÁTKY A 
JINÉ ARCHITEKTONICKÉ 
ZAJÍMAVOSTI MĚSTA JIHLAVY

Zdeněk Jaroš, Ondřej Stránský.
Velká gotická síň jihlavské radnice. 

21. 11. od 9.00 – 14.30
ÚSPORY ENERGIE A UHLÍ-

KOVÁ STOPA ÚŘADU
CI2, o. p. s., ve spolupráci s odbor-

nými partnery, Vás zve na tematický 
seminář určený pro zástupce veřejné 
správy z měst, obcí a regionů.

Magistrát města Jihlavy, zasedací 
místnost, Masarykovo nám. 97/1.

26. 11. v 15.00
S JIHLAVSKÝMI LISTY ZA 

POHÁDKOU – JAK SI ČERTI 
HRÁLI NA DIVADLO

Pohádka nabízí divákům netradič-
ní pohled na loutkařinu.

Vstupné: 60 Kč (rezervace vstupe-
nek tel. 732 506 053)

Kino Dukla, Jana Masaryka 20, 
Velký sál Reform

Sport
3. 11. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

DYNAMO PARDUBICE
HC Dukla Jihlava – Tipsport extra-

liga 2017/2018, www.hcdukla.cz
Horácký zimní stadion, Tolstého 

ul.

4. 11. v 15.00
FC VYSOČINA – FC SLOVAN 

LIBEREC      
FC Vysočina Jihlava - HET liga 

2017/2018, www.fcvysocina.cz
Fotbalový stadion, Jiráskova 69 v 

Jihlavě.

4. 11. v 15.30
BC VYSOČINA – SLAVOJ 

LITOMĚŘICE
Basketbalový klub Jihlava, I. liga 

mužů.
Sportovní hala nad bazénem, ul. E. 

Rošického 6.

4. 11. od 16.00 – 18.00
LEGENDY SE VRA CÍ
Ti nejlepší fl orbalisté jihlavské his-

torie odešli do extraligových klubů, 
kde nastartovali další část své úspěš-
né kariéry. Teď se mimořádně vrací!

Na počest extrenéra fl orbalistů Jiří-
ho Fajtla se dne 4.11. uskuteční přá-
telské utkání mezi fl orbalisty Kano-
nýři Kladno a svěřenci Jiřího Fajtla.

Účast přislíbily i dvě významné 
osobnosti fl orbalové historie: Dušan 
Přívara a Petr Salát. Vstupné dobro-
volné. Sportovní hala SK Jihlava.

4. – 5. 11. v 9.30
AXIS CUP 2017
Pořadatel: Jihlavský plavecký klub 

AXIS, www.jpkaxis.cz
Bazén v ul. E. Rošického 6.  

5. 11. v 16.00
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

KOMETA BRNO
HC Dukla Jihlava – Tipsport extra-

liga 2017/2018, www.hcdukla.cz
Horácký zimní stadion, Tolstého ul.

12. 11. v 15.30
BC VYSOČINA – USK PRA HA B 
Basketbalový klub Jihlava, I. liga 

mužů.
Sportovní hala nad bazénem, ul. E. 

Rošického 6.

17. 11. v 10.00
VÁNOČNÍ CENA TANEČNÍ-

HO KLUBU CHRISSTAR TJ 
SOKOLA  BEDŘICHOV

Registrovaná soutěž v Českém sva-
zu tanečního sportu ve standardních 
a latinsko-amerických tancích pro 
kategorie Děti I. a II. a Dospělí. 

Pořadatel: TJ Sokol Bedřichov 
– oddíl sportovního tance TK 
Chrisstar. 

Sportovní hala TJ Sokol Bedřichov, 
Sokolovská 122c.

17. 11. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

PLZEŇ 1929
HC Dukla Jihlava – Tipsport extra-

liga 2017/2018, www.hcdukla.cz
Horácký zimní stadion, Tolstého ul.

18. 11. v 10.45
VELKÁ CENA JIHLAVY
Pořadatel: Sportovní klub Jihlava, 

z. s. – oddíl zápasu     
Sportovní hala SK Jihlava, Okruž-

ní 2.

21. 11. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – BÍLÍ 

TYGŘI LIBEREC
HC Dukla Jihlava – Tipsport extra-

liga 2017/2018, www.hcdukla.cz
Horácký zimní stadion, Tolstého ul.

25. 11. 
FC VYSOČINA – FC ZBRO-

JOVKA  BRNO
FC Vysočina Jihlava -  HET liga 

2017/2018, www.fcvysocina.cz
Fotbalový stadion, Jiráskova 69 v 

Jihlavě.

26. 11. v 16.00
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

OLOMOUC
HC Dukla Jihlava – Tipsport extra-

liga 2017/2018, www.hcdukla.cz
Horácký zimní stadion, Tolstého ul.

Redakčně kráceno.
Změna programu vyhrazena!
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