
prosinec

V listopadu opět jednali 
městští zastupitelé. 

Náměstkyně primátora Jana Maye-
rová se stala neuvolněnou náměstkyní 
primátora, a ostatní náměstci si pře-
rozdělili kompetence tak, že Radek 
Popelka (ANO) zodpovídá za úsek 
správy realit a bytů ve vlastnictví měs-
ta a za úsek územního plánování měs-
ta, Vratislav Výborný (ČSSD) má na 
starosti úsek rozvoje města, úsek soci-
álních věcí a úsek dopravy a služeb.

Jaromír Kalina (KDU-ČSL) je 

pověřen řízením úseku správy majet-
ku města a úsekem informatiky. Jana 
Mayerová (ANO) jako neuvolněný 
náměstek zodpovídá za úsek koor-
dinace strategií. Vysvětlení tohoto 
kroku uvádí Jana Mayerová na str. 4 
tohoto vydání.

Toto stanovili na své listopadové 
schůzi zastupitelé města. Dále jedna-
li o přesunech fi nancí na některé při-
pravované akce. Podporu vyjádřilo 
vedení města myšlence propojení ulic 
Seifertova a Telečská, které již v minu-
losti pozastavil požadavek krajské 

Náměstci primátora si rozdělili činnosti

JIHLAVSKÉ VÁNOCE 2017
Vánoce na Masarykově náměstí a na radnici. Program na str. 18.

JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA 
v jednací síni magistrátu 

v pondělí 11. prosince od 13. hodin. 
Přenos je přenášen on-line na webu města.

SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
v podání ohňostrůjce Leo Válka, rodáka z Jihlavy. 

V pátek 1. ledna v 17.30. Masarykovo náměstí

JIHLAVANÉ i letos v listopadu přivítali svatého Martina velkolepým průvodem s bílým koněm, ohni, bubny, ohňostrojem a historicky laděnými kostýmy. 
  Foto: Jiří Varhaník 

Vážení spoluobčané, 
ve dnech, kdy se k Vám dostávají tyto Noviny jihlavské radnice, se v centru měs-

ta dokončují přípravy na rozsvícení vánočního stromu a výzdoby ulic. Dokonce 
už v gotickém sále radnice odezněl první předvánoční koncert. Neklamná zname-
ní, že „jsou tu zase“.

Dovolte tedy, abych Vám do posledních týdnů před nejkrásnějšími svátky roku 
popřál dostatek času na dokončení nutných úkolů, ale především na Vaše blízké, 
na klidné prožití volna, a samozřejmě abyste měli dostatek času sami pro sebe.

Zvu Vás do centra města na letošní bohatý předvánoční program a věřím, že 
letos si v bohaté nabídce vybere každý.

Do roku 2018 nám všem přeji hodně sil, chuti do práce, a samozřejmě nezbytné 
štěstí a zdraví.  Rudolf Chloupek

primátor statutárního města Jihlavy

hygieny kvůli nutnosti nákladné pro-
tihlukové stěny. Podle slov primátora 
má tento požadavek méně nákladné 
řešení, a vedení města hodlá pokračo-
vat v jednání zúčastněných stran.

Diskutovalo se také o osazení Dět-
ského hřiště na sídlišti Březinova bez-
pečnostním stojanem „Přijdu včas“, 
kterým již je vybaveno např. hřistě U 
Českého mlýna. Nakonec zastupitelé 
souhlasili s umístěním stojanu i pro-
to, že v okolí obchodního centra Bře-
zinek se občas pohybují problémové 
osoby.

Zastupitelé také chtějí zdůraznit 
význam královského památníku u 
Robinsona, a přemýšleli o dalších 
krocích, jak toho dosáhnout.

Diskuze se rozhořela kolem „psí 
vyhlášky“, a bylo rozhodnuto se k 
tomuto tématu vrátit na další schůzi. 
Naopak zastupitelé pověřili primátora 
Rudolfa Chloupka jednáním o navrá-
cení památky ze 14. století, Přemys-
lovského kříže, jehož replika je vysta-
vena v kostele sv. Jakuba a originál je 
ve vlastnictví strahovských premon-
strátů. -lm- 
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Neuvolněná 
náměstkyně

Jana Mayerová ze zdravotních dů-
vodů rezignovala na svou funkci ná-
městkyně primátora města. Nadále 
však zůstává v radě města, zastupite-
lé v listopadu většinově odsouhlasili 
změnu jejího postu na „neuvolněnou 
náměstkyni“. 

Její dosavadní resorty jsou rozděle-
ny mezi ostatní členy vedení města, 
Jana Mayerová si ve své gesci pone-
chala oblast strategií města. (Více na 
str. 4). -tz-

Vyšší sleva za 
třídění odpadu

Výše poplatku za svoz odpadu pro 
rok 2018 zůstává na stejné úrovni, 
tedy 680 korun. Poplatek však nepo-
krývá skutečné náklady, na likvida-
ci odpadu se v přepočtu za každého 
občana doplácí z rozpočtu ještě dva-
cet korun. Pro příští rok se ovšem 
zvyšuje úleva lidem zapojeným do 
tzv. motivačního programu, těmto 
osobám se zvyšuje sleva ze 75 na 80 
korun. Více k programu najdete na 
www.odpadyjihlavy.cz.  -tz-

Nejsou velké, nepoutají na sebe 
pozornost, přesto jsou jich v Jih-
lavě a okolí stovky. Drobné pa-
mátky. 

Historik Zdeněk Jaroš a pracovník 
magistrátu Ondřej Stránský si dali za 
úkol je zmapovat, shromáždit o nich 
informace, uspořádat je a sepsat. Po-
psali celkem 358 objektů, a vznikla 
obsáhlá publikace s jasným názvem 
Drobné nemovité památky a jiné ar-
chitektonické zajímavosti města Jih-
lavy. 

Knihu pokřtili spolu s autory pri-
mátor města Rudolf Chloupek a ná-
městek primátora Radek Popelka.

„Publikace může být zajímavá pro 
profesionály při práci, ale zrovna tak 
pro občany, kteří se zajímají o město,“ 

poznamenal historik Zdeněk Jaroš. 
„Jsou to třeba nenápadné věci, které ale 
také utvářejí město a jeho atmosféru. 
Byla by škoda na ně zapomínat, pře-
hlížet je,“ řekl při křtu Ondřej Strán-
ský, který se jako pracovník odboru 
správy realit jihlavského magistrátu 
přičinil o rekonstrukci a renovaci 
právě mnoha drobných památek.

Publikace je rozdělena do osmi ka-
pitol, každá se věnuje konkrétnímu 
typu památek: A - poklony  a kříže; 
B – pilíře, sloupy a kameny; C – pa-
mětní desky; D – památníky a po-
mníky; E – sochy a plastiky; F – kap-
le, zvoničky, kašny, studny a mosty; 
G – hodiny, hroby a pohřebiště. Ka-
pitola H zaznamenává další nezařa-
zené objekty.

Památky jsou zpracovány do hesel 
v abecedním sledu podle katastrů. 
Hesla obsahují 14–15 údajů: katas-
trální území, číslo parcely, GPS sou-
řadnice, lokaci, vlastníka, fotodoku-
mentaci, popis, nápis - eventuálně s 
překladem, materiál, rozměr a rejs-
tříkové číslo, pokud je památka za-
psána v ústředním seznamu kultur-
ních památek České republiky. 

Publikaci o celkem 456 stra-
nách k vydání připravily pracovni-
ce magistrátu Jana Petrůjová a Jana 
Škrdlová, grafi ku a sazbu zajistily 
Eva Bystrianská a Veronika Bracko-
vá. Náklad publikace je 300 kusů, 
k dostání je v Turistickém informač-
ním centru na Masarykově náměstí 
za 550 korun. -tz-

Známé i neznámé drobné 
památky v jedné publikaci

Radnice vydala knihu zachycující nenápadná a přesto důležitá místa

PUBLIKA CI Drobné nemovité památky a jiné architektonické zajímavosti města Jihlavy pokřtil primátor Jihlavy Rudolf 
Chloupek  (vpravo) se svým náměstkem Radkem Popelkou (vlevo) společným přípitkem s autory knížky historikem Zdeň-
kem Jarošem a Ondřejem Stránským (uprostřed zleva). Foto: archiv MMJ

Jihlavská radnice dokončila rekon-
strukci hřiště s umělým povrchem 
u ZŠ Rošického (v areálu fotbalové-
ho stadionu).

„Na hřišti je po rekonstrukci nový 
podklad, drenáže, nový umělý povrch 
tzv. třetí generace, včetně nového lajno-
vání, granulátu a „zapískování“ hřiště. 
Součástí dodávky jsou nové záchytné 

„Umělé“ hřiště je po rekonstrukci
sítě a dvě nové branky,“ zrekapitulo-
val práce Ondřej Stránský z odboru 
správy realit. Radnice převzala také 
opravené střídačky, k hřišti navazují-
cí chodníky a dlažby. 

Dodavatelem byla fi rma JM Demi-
carr, s.r.o., ze Slavkova u Brna, která 
ve výběrovém řízení podala nejnižší 
cenovou nabídku 5.186.474,73 Kč 
bez DPH.

Provozní doba sportoviště:
od 1. dubna do 31. října - od 8.00 do 22.00 hod. 
od 1. listopadu do 31. března  - od 8.00 do 21.00 hod. 

Od 8.00 do 15.00 ZŠ E. Rošického 2,
od 15.00 do 18.00 FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., a FKM VYSOČINA 

JIHLAVA, o.s.,
od 18.00 do 21.00 Malá kopaná Jihlava, o.s.
Soboty a neděle od 9.00 do 12.00 pro veřejnost. V ostatních časech je hřiš-

tě určeno pro FKM, FC, Malou kopanou a ZŠ Rošického. -tz-

Vodní ráj pořádá 
Vánoce s mývalem
Vodní ráj Jihlava přichystal pro své 

návštěvníky již třetí ročník kreativ-
ní soutěže pro děti nazvané Vánoce s 
mývalem. 

Malé i větší děti mohou celý pro-
sinec nosit k pokladnám aquaparku 
své výtvory. „Letos se bude soutěžit o 
nejzajímavější vánoční ozdobu. Za kaž-
dou z nich získají malí návštěvníci před 
vstupem do krytého areálu drobný dá-
rek a slevu na vstupném. Autoři pěti nej-
zajímavějších ozdob vyhrají pro své ro-
diny permanentku do bazénů na příští 
rok,“ řekl mluvčí Služeb města Jihlavy 
(SMJ) Martin Málek. 

Vloni a předloni donesli dětští au-
toři do Vodního ráje během prosin-
ce několik desítek výtvorů medvíd-
ka mývala, symbolu Vodního ráje a 
SMJ, provozovatele aquaparku. Mezi 
výherci byly děti z celé Vysočiny.

Do konce roku také platí nabíd-
ka hodinového koupání zdarma pro 
narozeninové oslavence a 50% sleva 
na hodinové koupání pro ty, kteří v 
daný den slaví své jmeniny. -lm-
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Vzhledem k blížícím se adventním 
trhům apeluje magistrát na občany, 
aby o adventu, kdy jsou lidé ohledu-
plnější jeden k druhému, byli ohle-
duplní také k životnímu prostředí. 

V centru města bude možné sko-
ro celý měsíc konzumovat různé 
dobroty, sáhněte raději po vratném 
kelímku nebo hrnečku, nežli po ke-
límku plastovém.  

Někoho možná obtěžuje, že za 
vratné kelímky a hrnečky se pla-
tí vratná záloha, ale mohou být až 
400x opakovaně použitelné! Před-
stavte si tu hromadu plastu ze čtyř 
stovek jednorázových kelímků… 

Vratné kelímky se sbírají do be-
den, putují do myčky, a zpět k pou-
žití. Tento postup recyklace je stále 
ekologicky výhodnější, než nová 
výroba plastového kelímku. 

Mimo jiné se při využití vratných 
kelímků či hrnečků ušetří tisíce 
plastových kelímků, které by prav-
děpodobně skončily zbytečně na 
skládce nebo ve spalovně, společně 
s dalším nevytříděným odpadem. 

V případě, že možnost výběru 
není k dispozici, žádáme občany, 
aby plastové odpady odkládali do 
nádob na tříděný odpad.  -tz-

Volte vratné 
kelímky! Pomůžete 

nejen o svátcích
Od 1. ledna 2018 již nebude mož-

né odevzdávat pneumatiky v jihlav-
ských sběrných dvorech. Pneumatiky 
lze bez ohledu na značku a bez vazby 
na nákup zboží či služeb odevzdá-
vat v autoservisech a pneuservisech. 
Převzetí pneumatik probíhá v rámci 
zpětného odběru a je bezplatné.

Možnost odevzdávat pneumatiky 
ve sběrných dvorech se ruší právě 
vzhledem k tomu, že pneumatiky 
ze zákona podléhají zpětnému od-
běru. Zrušené odevzdávání ve sběr-
ných dvorech by mělo mít i pozitiv-
ní dopad na odpadové hospodářství 
města, a následně na poplatek za ko-
munální odpad. -tz-

V roce 2018 s pneumatikami 
pouze do servisů a prodejen

Služby města Jihlavy (SMJ) na 
zakázku radnice nainstalovaly vá-
noční výzdobu do ulic města.  

Vánoční převěsy mají bílou barvu, 
takže se vhodně doplňují s již stáva-
jící modrou výzdobou, která byla v 
minulosti zakoupena. 

Na vánoční strom se zavěsily ledo-
vé rampouchy a 30 kusů převážně bí-
ložlutých světelných řetězů v celkové 
délce 600 metrů. 

„Nově SMJ zakoupily dalších 10 
kusů LED řetězů v délce 50 metrů, kte-
ré budou vyměněny za stávající řetězy, 
s již  malou světelnou účinností. Řetězy, 
které jsou již rozvěšené na lípách ko-
lem morového sloupu, budou svítit po 
celé vánoční období,“ řekl mluvčí SMJ 
Martin Málek. 

Na lípách zůstávají celoročně zavě-
šeny z důvodu  šetrnosti k přírodě.  
V největší míře může docházet k po-
tencionálnímu poškození lip právě 
při montáži, kdy se řetězy zavěšují. 
Přesto bude provedena výměna ně-
kterých částí  řetězů z důvodu malé-
ho světelného výkonu.

V letošním roce je navíc vánoční 
strom ozdoben vánočními koulička-
mi různých velikostí, které jsou ladě-

Vánoční výzdoba do ulic města 

PRA COVNÍCI Služeb města Jihlavy ozdobili centrum města vánoční výzdobou.
 Foto: Lubomír Maštera

né do červenostříbrné barvy. Toto 
denní přizdobení zajistila společnost 
BOSCH na své náklady. Letos se 
také ozdobí dřevěné prodejní stánky, 
a to zeleným chvojím.

Vánoční výzdoba defi nitivně zhas-
ne na Tři krále, a 8. 1. 2018 se začne 
s jejím postupným odstraňováním. 

 -lm-

Plán zimní údržby 
místních 

komunikací
Služby města Jihlavy (SMJ) zve-

řejnily údaje k zimní údržbě.
K posypu se smí používat písek 

nebo kamenná drť. Je zakázáno po-
užívat popel, škváru, domovní od-
pad a jiné hmoty znečišťující komu-
nikace nebo ovzduší.

Časové limity k obnově sjízdnosti 
s výjimkou kalamitních situací jsou 
stanoveny následovně.

Po skončení spadu sněhu nebo 
vytvoření námrazy:

- I. pořadí důležitosti – do 4 hodin
- II. pořadí důležitosti – do 12 ho-

din
- III. pořadí důležitosti – po ošet-

ření komunikací I. a II. pořadí, nej-
později však do 48 hodin.

SMJ udržují cca 500 km místních 
komunikací I., II., a III. třídy včetně 
chodníků (patří do komunikací IV. 
třídy). Pracovníci SMJ budou také 
zajišťovat ruční čištění schodišť, 
přechodů pro chodce a ostatních 
ploch. Na tuto práci bude operativ-
ně připraveno nastoupit až 50 lidí. 

Město Jihlava vyčlenilo prozatím 
na zimní údržbu místních komuni-
kací 8 milionů korun.

Celkové náklady za zimní údržbu 
v minulých letech:

zima 2012/13  -  10.948.036 Kč 
zima 2013/14 -    4.877.906 Kč
zima 2014/15 -    6.067.466 Kč
zima 2015/16 -    5.393.431 Kč 
zima 2016/17 -    7.880.000 Kč
 -lm-

V budově mateřské školy v ulici U 
Dlouhé stěny, kterou počátkem škol-
ního roku poškodil požár, se inten-
zivně pracuje na opravě. Děti se do 
opravené školy budou moci vrátit po 
Novém roce.

Nad zasaženou částí budovy do-
davatel v předchozích týdnech od-
stranil poškozenou střechu a udělal 
novou, v objektu je nová elektroin-
stalace, připraveno je osvětlení, do-
končuje se výměna původních a po-
škozených podhledů, které nahradí 
nové zvukoizolační podhledy. 

Během týdne bude střecha kom-
pletně hotová, začne se malovat. Už 
nyní probíhá výmalba v okolních 
místnostech.  -tz-

Oprava požárem poškozené 
školky spěje ke konci 

V OBJEKTU MŠ U Dlouhé stěny už není cítit kouř. Provoz se do opravené školky 
vrátí od začátku roku 2018. Foto: archiv MMJ
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Jelikož se na posledním zastupitelstvu, stejně 
tak jako v médiích objevují informace, že ANO je 
v personální krizi, protože nebylo schopno vyge-
nerovat náhradu za moji osobu na pozici náměst-
ka, a dále z mnoha poznámek zejména opozičních 
zastupitelů, je možné dovodit, že považují za ne-
schopnost a nezodpovědnost ANO, že nemá dva 
plnohodnotné náměstky.

Ráda bych občanům objasnila, jak se věci ve sku-
tečnosti mají, a co mohou ode mne ještě do konce 
mého mandátu očekávat, jakožto od neuvolněné-
ho náměstka.  

S ohledem na dlouhodobou nemoc jsem, žel, na 
zastupitelstvu nebyla, a na mediální výpady nere-
aguji, ale věřím, že ti, které zajímá faktická stránka 
věci, si přečtou následující řádky se zájmem. 

Jak je dán počet náměstků na Městě, a proč 
ANO považovalo nominaci náměstka na méně 
než rok za nevhodné řešení pro Město?

Počet náměstků na Městě je otázkou politické 
dohody, nikoliv stabilní struktury ve městě. Jsou 
města, která jsou větší, a mají pouze jednoho či 
dva náměstky. Pravdou je, že se pak objevují místa 
placených radních, či předsedů výborů. Rozhod-
nutí je pouze a jen na zastupitelstvu. 

Fungování úřadu je spíš otázkou funkčního ta-
jemníka a klíčových lidí na magistrátu, a samozřej-

mě systému, který funguje, a stejně tak dobrých 
vztahů mezi tajemníkem a vedením magistrátu. 
Pokud je funkční magistrát a jsou dobré a úzké 
vztahy – tak by čistě teoreticky stačil jeden primá-
tor a jeden náměstek. 

Dále bych chtěla říct, že ANO má kvalitní lidi, 
kteří by mohli zastávat post náměstka – ale všich-
ni do jednoho považujeme za špatné – zejména 
pro město – když bychom nominovali nového 
člověka ani ne na rok. 

Sama vím, že trvá čtyři až šest měsíců, než se 
nový náměstek reálně zorientuje (my nemáme 
v týmu nikoho, kdo by tuto zkušenost měl z mi-
nulosti), pak budou letní prázdniny, a pak volby. 
Takže reálný přínos tohoto člověka by byl velice 
diskutabilní, nemluvě o tom, že by musel na rok 
odejít ze zaměstnání/podnikání, což je zas nezod-
povědné vůči zaměstnavateli či zaměstnancům. 

Co znamená pozice neuvolněného náměstka, 
a proč je to v tento moment nejlepší řešení?

Naopak – pozice neuvolněného náměstka (tj. při 
zaměstnání) – mi umožní nadále pracovat na vě-
cech, které jsem v průběhu posledního roku roz-
jela, dále s vedením města úzce spolupracovat na 
záležitostech, které máme rozpracovány, abychom 
plnili programové prohlášení, jak to jenom jde, a 
to vše aniž bych ohrozila chod úřadu. 

Kontinuita je zajištěna, což považuji za to nejdů-
ležitější. 

A z osobního hlediska mi tato situace umožnuje 
se průběžně dát zdravotně do pořádku a pečovat 
o děti, přičemž děti nebudou na mne smutně kou-
kat, kdy už budu mít na ně čas. 

Jsem totiž vnitřně přesvědčena, že role matky je i 
pro společnost mimořádně důležitá, a když mámy 
nebudou mít dost času na děti v době, kdy je nej-
víc potřebují, pak se nebudeme moci divit, že spo-
lečnost je odosobněná, hodnoty jsou pokřivené, a 
všichni jsou naštvaní. 

Čemu se divíme? Jak zasejeme, tak i sklidíme… 
Žel, musela jsem si projít osobní zkušeností, včet-
ně zdravotního kolapsu, aby se mi rozsvítilo. Holt 

moudrému napověz… to žel v mém případě ne-
stačilo. 

Co mohou lidi ode mě ještě ten rok očekávat 
a s čím se mohou na mne obracet? 

Obracet se mohou na mne s čímkoliv, nejlépe 
mailem, jelikož nadále zůstávám členem jak užší-
ho vedení města, tak Rady města. 

Na co se zaměřím i nadále, je dopracování stra-
tegií, které Město nemá, a začalo na nich pracovat 
(sport – mimo jiné i jeho fi nancování a nutnost 
investic do infrastruktury, doprava – ta nás všech-
ny tíží, včetně parkování), dále na částečné stano-
vení dalšího směřování v oblasti školství (aby re-
agovalo na potřeby 21. století a změnu v chování 
společnosti a dětí), na aktualizaci existujících stra-
tegií (kultura, strategický plán rozvoje města) – na 
to, aby pravá ruka věděla, co dělá levá, na horizon-
tální komunikaci úřadu v této oblasti – a v nepo-
slední řadě, aby se všechny koncepční dokumenty 
promítaly do dlouhodobého fi nančního plánová-
ní Města. Kromě toho do této oblasti patří ještě i 
úzká spolupráce v oblasti koncepce náměstí, MO-
DETY a jiné dílčí úkoly. 

Když jsem seděla denně na úřadě, nechala jsem 
se zavalit operativou, a na ty věci, které mají pře-
sah do budoucna, nezbyl pořádně čas. A přitom 
ty jsou nejdůležitější, jelikož když špatně nastaví-
me jízdní řád dnes, tak budeme nespokojeni další 
desítky let…

Ale v praxi je na to nejméně času, jelikož si kaž-
dý řekne, že termín pro strategie nehoří, na rozdíl 
od havárie potrubí, či trhů na náměstí. 

Takže snad se mi povedlo vysvětlit, jak to je, a 
jak by to mělo být. A když by se dělo cokoliv, tak 
prostě pište. 

A všem přeji krásné prožití času adventu, hlavně 
klid na duši a úsměv, protože místo, kde žijeme, 
si všichni utváříme hlavně svými myšlenkami a 
svým postojem k věcem…

Jana Mayerová,
náměstek primátora za ANO

Pozice neuvolněného náměstka 
je optimálním řešením

Jana
Mayerová,
náměstek 
primátora

Jihlavská radnice nechala opravit 
kapli Nanebevstoupení Páně v areálu 
Ústředního hřbitova v Jihlavě. 

„Dodavatel opravil venkovní omít-
ky a sokl, provedl kompletní novou 
malbu fasády, očistil a ošetřil proti po-
větrnostním vlivům kamenné prvky, 
provedl menší opravy střechy, vyměnil 
elektroskříň a obnovil nátěr ochranné-
ho pletiva oken. Provedeny jsou i lokál-
ní opravy vnitřních omítek a vnitřního 
točitého schodiště,“ popsal dokonče-
nou akci Ondřej Stránský z odboru 
správy realit. Na fasádu kaple necha-
la radnice doplnit tabuli s informace-
mi o stavbě, která je, spolu s celým 
areálem ústředního hřbitova, vedená 
jako nemovitá kulturní památka.

„Jsem rád, že se oprava udělala. Při-
spěje k důstojnosti smutečních obřadů, 
i k celkové kultuře prostředí ústředního 
hřbitova,“ vyjádřil se náměstek pri-
mátora po oblast správy městských 
realit Radek Popelka.

Dodavatelem byla fi rma Vlastimil 
Zelený z Brtnice, která ve výběro-
vém řízení nabídla nejnižší cenu, cel-
kové náklady rekonstrukce byly asi 
2,3 milionu korun.

 -tz-

Hřbitovní kaple je opravena

KA PLE Nanebevzetí Páně je zrekon-
struována za 2,3 milionu.
 Foto: archiv MMJ

Jihlava obsadila 5. místo v žebříč-
ku měst České republiky nad 10 tisíc 
obyvatel, podle zapojení veřejnosti 
do participativních procesů.

Institute for democracy 21 vyhod-
notil indikátory v šesti kategoriích, 
jako jsou transparentnost, komuni-
kace, zapojení a další. Nejlépe hod-
nocená byla Praha 10, následovaná 
Říčany, Prahou 8 a Porubou, Jihlava 
a Praha 20 obsadily 5. místo. 

„Je to nezávislý pohled na činnost jih-
lavské radnice. Do výzkumu se město 
nehlásilo, ale „někdo“ nás nezávisle sle-
doval a hodnotil, o to je umístění cen-
nější. Je to odpověď nezávislé autority 
osobám, které spolupráci jihlavské rad-
nice a veřejnosti zpochybňují. Úspěch 
nás samozřejmě potěšil,“ reagoval 
na výsledek primátor Jihlavy Rudolf 
Chloupek.

„Tento index je v první řadě poděko-
váním a určitý oceněním veškeré sna-
hy a energie, kterou volení zastupitelé 
a zaměstnanci obecních úřadů jsou 
ochotni věnovat nejen zákonným po-
vinnostem města, ale i všem aktivitám 

nad rámec těchto povinností, bez kte-
rých by efektivní zapojení občanů ne-
bylo možné,“ uvádí se v materiálech 
Institute for democracy 21. -tz-

Jihlava úspěšně vtahuje 
veřejnost do dění

Index participace 
2015-2016

Index participace evaluuje aktivity municipalit ve vztahu k zapojování

veřejnosti, komunikaci a transparentnosti. Výzkum byl vytvořen ve spolupráci

s akademickou obcí a konzultován s experty z Brookings Institution a

Ženevské Univerzity. Index hodnotí situaci pro roky 2015-2016 v největších

municipalitách České republiky (Praha + 100 největších měst + 50 městských

částí nad 10 tisíc obyvatel). Výsledná hodnota indexu je součtem hodnocení

21 indikátorů. Ty jsou mezi sebou propojeny a pokrývají 6 kategorií

(“transparentnost”, “komunikace”, “zapojení”, “inkluze”, “implementace”,

“evaluace”) v rámci 3 dimenzí (“otevřenost”, “deliberace”, “realizace”).

Ze sledovaných municipalit získala nejúspěšnější 71 bodů a nejhůře

hodnocená municipalita 11 bodů. Průměrná hodnota byla 36 bodů. Nejlépe

hodnocená byla Praha 10 (71 bodů), následovaly Říčany (68 bodů), Praha 8 a

Poruba (66 bodů), Jihlava a Praha 20 (65 bodů), Litoměřice (64 bodů) a

Valašské Meziříčí (61bodů).

Tento Index je v první řadě poděkováním a určitým oceněním veškeré snahy

a energie, kterou volení zastupitelé a zaměstnanci obecních úřadů jsou

ochotni věnovat nejen základním zákonným povinnostem měst, ale i všem

aktivitám nad rámec těchto povinností, bez kterých by efektivní zapojení

občanů nebylo možné. Smyslem Indexu participace 21 je také ukázat škálu

participativních procesů, které municipality uvádějí v praxi, být inspirací

městům a městským částem, které se na participativní dráhu teprve chystají,

a umožnit jim zhodnotit své úsilí a realizace v porovnání s jinými

municipalitami.

Pomyslný žebříček měst a městských částí ukazuje, že nemalé procento

municipalit již zavedlo relativně pokročilou participaci a vaše město, se

ziskem 65 bodů, je mezi nimi. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v

zapojování veřejnosti i v následujících letech!

v žebříčku 101 největších měst České republiky a městských částí nad 

10 tisíc obyvatel dle zapojení veřejnosti do participativních procesů

5. místo

Jihlava
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INTERNET

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

50 Mbit/s

25 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

50
25
8
4

391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

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

w
w

w
.m

-s
o

ft
.c

z/
tv

www.m-soft.cz

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

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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Stránku připravil: -lm-

BUDOUCÍ ARCHITEKTI ŘEŠILI PRIOR. Pražští a brněnští studenti architektu-
ry představili ve výkladu Prioru své návrhy, k čemu by měl tento odchodní dům 
sloužit v budoucnu, a jak by mohl vypadat.

Objevily se návrhy na multifunkční sály, hotel, nebo i komunitní centrum. A 
vzhledově by se mohla budova stát jakýmsi symbolem náměstí, vnímaným kladně 
veřejností. Město vypíše architektonickou soutěž na jaře příštího roku.

OSLAVA 103. NAROZENIN.  Nejstarší občankou města je paní Helena Kyralo-
vá z Jihlavy, která se 20. listopadu dožila 103 let. K významnému jubileu přišel 
za radnici popřát i primátor Rudolf Chloupek a radní Jana Nováková Hotařová, 
kteří oslavenkyni předali květiny, dárkový koš a pamětní listinu. 

Jubilantka pochází z  Orlických hor, z učitelské rodiny, ona také učila na základ-
ní škole, a v kantorských šlépějích pokračují i její děti. V pozdějším věku se přistě-
hovala do Jihlavy, kde o ni pečuje syn s rodinou.

VÝZDOBA TRAFOSTANICE. Zdi trafostanice v ulici Romana Havelky v Jihlavě 
zdobí dílo mladých umělců. Objekt nabídl Městu k uměleckému využití majitel, 
společnost E.ON. Radnice ke spolupráci přizvala Střední uměleckoprůmyslovou 
školu Jihlava - Helenín. 

„Majitel zajistil podklad natřením fasády, škola navrhla motiv a zajistila rea-
lizaci, Rada města Jihlavy na uskutečnění díla darovala škole 20 tisíc korun,“ 
popsal spolupráci tří partnerů Tomáš Koukal, vedoucí magistrátního odboru kul-
tury, školství a tělovýchovy.

 

DEN VETERÁNŮ.  Vzpomínkové setkání v Jihlavě na ústředním hřbitově pro-
běhlo v režii jihlavského krajského vojenského velitelství. Město reprezentoval 
primátor Rudolf Chloupek, v doprovodu náměstků Radka Popelky a Vratislava 
Výborného, k přítomným hovořil také senátor Miloš Vystrčil, Zdeněk Laštovička 
z Českého svazu bojovníků za svobodu, krajský radní Martin Hyský a plukovník 
Jan Ňachaj, ředitel KVV Jihlava.

MÍROVÝ KONCERT. OSLAVY 17. listopadu proběhly také v Horáckém diva-
dle - Mírovým koncertem, a v gotickém sálu magistrátu. Šest desítek mladých li-
dí z devíti evropských zemí vystoupilo na  Mírovém koncertě v Horáckém diva-
dle. Společně tu účinkovali účastníci z Chorvatska, Maďarska, Německa, Polska, 
Rumunska, Ruska, Slovinska, Srbska a České republiky. 
Na programu byla díla Ludwiga van Beethovena (Overture Coriolan) a Pavla 
Vranického (Velká charakteristická symfonie za mír s Francouzskou republikou). 

SETKÁNÍ U KLÍČŮ: V areálu Českého mlýna se konalo pietní setkání k událos-
tem 17. listopadu. Akci organizoval Spolek pro navrácení sochy TGM do Jihlavy 
a  k zúčastněným promluvil mimo jiné i senátor Miloš Vystrčil. 
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Vážení čtenáři Novin jihlavské 
radnice, považuji za potřebné Vás 
seznámit s plněním volebního 
programu naší strany v letošním 
roce. 

Přednostně jsme chtěli zlepšit stav 
jihlavských chodníků. Daří se to po-
malu a částečně. Je však třeba ocenit 
na příklad opravu chodníku ulic U 
Cvičiště, Žižkova. Nebyli jsme spo-
kojeni se zimní údržbou chodníků. 

Lidé tak museli chodit po prohr-
nutých  vozovkách a po chodnících 
plných ledu. V nadcházející zimě by 
se měl tento stav  rozhodně zlepšit. 
A také včas otevřít nocležnu pro lidi 
bez domova, aby již nedocházelo k 
tragickým událostem. 

Nepodporujeme rozprodej měst-
ského majetku. Bohužel do zastupi-
telstva přichází tyto návrhy opakova-
ně, až se to podaří a těsnou většinou 
projdou. Tak tomu bylo i u domu 
Masarykovo náměstí 47, s prodejnou 
knih Orbis Pictus, kde byla Městem 
provedena nová, zdařilá fasáda, a v 
druhém roce Město dům prodalo. 
Domy se tak úspěšně prodávají, a o 
sociálních, startovacích bytech se v 

Jihlavě většinou jen mluví - s tím, že 
se čeká na  příslušný zákon. 

Jsme naopak rádi, že došlo v letoš-
ním roce ke splnění některých bodů 
našeho volebního programu. 

Před dokončením je trolejové ve-
dení z ulice Vrchlického do Horního 
Kosova. V důsledku toho dojde  k 
radikální změně trolejbusové sítě ve 
městě. Občané ze Slunce se tak po 
prvé přímým spojem dostanou k ne-
mocnici, a naopak u některých spojů 
k hlavnímu hřbitovu budou muset 
lidé přestupovat. 

V letošním roce byla Městem kou-
pena budova Modety na Březinkách.  
Dlouhodobě jsme toto prosazovali,  
s využitím  budovy pro zoologickou 
zahradu.  

Podpořili jsme fi nanční účast Měs-
ta na opravě sportovní haly proti 
Kalvárii. V Jihlavě se poprvé v histo-
rii  hraje nejvyšší soutěž ve fotbalu a 
hokeji. Kéž by tomu  tak bylo i nadá-
le. Osobně mě těší  zájem diváků o 
utkání Dukly. 

Přes značné pochybnosti jsme 
podpořili stavební průzkum při ulici 
Pelhřimovská pro multifunkční halu 
se zimním stadionem, nebo jinou 

O plnění volebního programu KSČM 
v letošním roce 2017

Stanovisko hnutí Forum Jihlava 
k aktuálním byrokratickým sna-
hám koalice

Vedení města na posledním zase-
dání zastupitelstva zúčastněné pře-
kvapilo novým návrhem jednacího 
řádu. To je dokument, který dává de-
mokratickému jednání zastupitelstva 
pravidla.

Nad předloženým návrhem však 
zůstával rozum současníka stát. 
Upravený dokument čpěl zatuchli-
nou normalizace. Návrhy zásadním 
způsobem omezovaly opozici i veřej-
nost v možnostech diskutovat, ptát 
se, navrhovat atd. Zkráceně by se 
dalo říct, že primátor se svými bliž-
ními ušil náhubek nepohodlným ob-
čanům města.

Opozice pochopitelně nemá mož-
nost být na radnici při mnoha jed-
náních, a tak v podstatě jedinou 
příležitostí zajímat se, ptát se, něco 
navrhovat, natož se  vyjádřit, je pak 
pouze jednání zastupitelstva. Které 
je, k nepohodlí jihlavské vlády, ve-
řejné. 

Trefný byl postřeh zastupitele, kte-
rý poznamenal, že návrh na omezení 
odmítá i nástupce totalitní KSČ, ale 
naopak jej prosazují zástupci stran, 
které pořád ještě mají ve svém ná-
zvu přídomek demokratická... Tedy 
KDU ČSL a ČSSD. Vrcholem této 
frašky bylo, že návrh v diskuzi od-
mítla nejen opozice, ale i řada koalič-
ních zastupitelů.

Budiž předkladatelům návrhu ke 
cti, že pod tíhou argumentů dokázali 

přiznat chybu stáhnutím návrhu.
Tím by celá záležitost mohla skon-

čit.
Ale velký omyl! Snahy o umlčení 

opozice a veřejnosti  pokračují. Za-
stupitelé dostali žádost o připomín-
ky k původnímu návrhu s tím, že 
v prosinci se bude návrh pravděpo-
dobně znovu projednávat.

Hnutí Fórum Jihlava se něčeho 
takového  nebude účastnit. Žádné 
připomínky dávat nebude, a takový 
postup opětovně  odmítá. Máme 
za to, že stávající úprava plně vyho-
vuje, a schopný vedoucí schůze na 
vedení zastupitelstva nepotřebuje 
papír. 

Mimo jiné tyto návrhy považuje-
me za kontraproduktivní a obludně 
byrokratické. Místo toho, aby se za-
stupitelé zabývali skutečnými pro-
blémy města, se budou zabývat tím, 
jestli se jedná podle nového řádu, či 
nikoliv. A že těch problémů k řešení 
Jihlava má! 

Pokud budou jakékoliv podobné 
úpravy v prosinci většinově z pozice 
moci prosazeny, budeme to považo-
vat za další příklad omezování de-
mokracie. 

Mimochodem, právě opozice je to, 
co dělá demokracii tím, čím je. Vlá-
da bez kontroly, bez nastaveného 
zrcadla, „odpovědní bez odpovědí“, 
to je hladká dlažba na cestě k poho-
dlnému vládnutí bez ohledů, k vládě 
bezohlednosti… O to tady zřejmě 
někomu jde. 

Miroslav Tomanec,
zastupitel za hnutí Fórum Jihlava 

Skutečně snaha dát jednání 
řád? Nebo někoho umlčet? Zastupitelstvo po prázdninách 

opravdu nezahálí. Tři řádná zase-
dání, stovky bodů k projednání, 
tisíce stran podkladů. Dále pra-
covní seminář, workshopy, rozpo-
čet, Modeta, územní plán. 

Dosti zásadní věci. Jaký je náš 
postoj k některým důležitým 
městským problémům a událos-
tem?

- Objekt MODETA u ZOO. Chvá-
líme pracovní skupinu i vedení měs-
ta za to, jakým způsobem se projekt 
zpracovává. Příkladná příprava stu-
die proveditelnosti a následných kro-
ků, věříme v nadějné pokračování.

- Vodárenství. S vývojem jsme ab-
solutně nespokojení. Stále se neřeší 
podstaty jednotlivých podoblastí, 
vedení města tápe a není jednotné. 
Řeší se marginálie na úkor důleži-
tých problémů, chybí jasná vize. 
Znepokojuje nás lavírování vedení 
města při akci Telečská.

- Personální změny ve vedení 
radnice. Máme pochopení pro zdra-
votní problémy Ing. Jany Mayerové, 
o to více však nesouhlasíme s přija-
tým polovičatým řešením – rozdě-
lením pracovní agendy náměstkyně 
mezi ostatní náměstky a vyvázání z 
funkce „uvolněné radní“. 

Vyvstává pro nás otázka do příš-
tích voleb, kolik náměstků a radních 
vlastně potřebujeme, a jak by měla 
rada města vůbec fungovat. 

- Psí vyhláška. Nesouhlasíme s 
předloženým postupem přípravy, 
ani se současným zněním (zatím ne-
přijaté) vyhlášky. 

Bez projednání s veřejností, odbor-
níky, ani bez jasného cíle není mož-
né takto širokou problematiku zpra-
covat. Salonní, kancelářský postup u 
věci, která se týká velké skupiny na-
šich spoluobčanů.

- Nový jednací řád. Jakékoliv 
omezování demokratických svobod 
projevu či diskuze zastupitelů i ob-
čanů, o které se snaží vládnoucí ko-
alice změnou řádu, je pro nás zcela 
nepřijatelné. 

- Kultura, strategie, granty a ko-
mise. Nadšení ze strategie pro kultu-
ru nás pomalu opouští. Skvěle zpra-
cované návrhy řešení problémů jako 
by neexistovaly, grantový systém je 
i nadále velice zvláštně ohýbán, kul-
turní komise je obcházena. 

Velkou radost nám ale dělají úspě-
chy, jako např. Urban game, nebo 
konference Jihlava vzdělává kulturou. 
Poslední zastupitelstvo tohoto roku 
bude mít  na programu  mimo jiné 
schvalování rozpočtu, který bohužel 
nemůžeme podpořit – třetím rokem 
voláme po systémových změnách, 
které nejsou nijak zohledněny.

FORUM JIHLAVA 
PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM  

KLIDNÉ A PŘÍJEMNÉ  PROŽITÍ 
SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH 
A DOBRÝ ROK PŘÍŠTÍ !

Za zastupitelský klub 
Fórum Jihlava

Karolína Koubová
Miroslav Tomanec

Fórum Jihlava k aktuálním 
tématům vedení města

občanskou vybavenost. Samotné 
Město však na halu téměř miliardu 
Kč nemá, a potřebné dotace zatím 
nejsou. 

Pokud se dotace nezajistí, je nutné 
zahájit rekonstrukci Horáckého zim-
ního stadionu, což zahrnuje i náš vo-
lební program. 

Podpořili jsme v zastupitelstvu i 
schválení nového Územního plánu 
města. Připravoval se osm let, inten-
zivně v minulém volebním období. 
Návrh byl opakovaně projednáván s 
veřejností. Nechtěli jsme tak již po-
kračovat v anabázi stálých  diskuzí v 
zastupitelstvu.

Pokud se týká  vlastního jedná-
ní jihlavského zastupitelstva,  často 
dlouhého a bouřlivého, mně osob-
ně nevadí. Zastupitelé za naši stranu 
se snaží  vystupovat slušně a k věci. 
Diskuze je solí demokracie. Proto 
jsme nemohli podpořit koaliční ná-
vrh k omezení projevů zastupitelů 
na dvakrát pět minut a veřejnosti na 
tři minuty.

V prosinci zastupitelstvo čeká 
schválení rozpočtu na rok 2018. 
Předcházelo mu přijetí dalšího úvěru 
Města - sto milionů Kč pro  akce, na 
které byly žádány dotace u Evropské 
unie. Úvěr se netýkal řešení zimního 
stadionu. Zastupitelé za KSČM se 
při hlasování o stomilionovém úvě-
ru zdrželi hlasování. Tolik asi k roku 
2017. 

Děkuji čtenářům Novin jihlavské 
radnice za trpělivost při čtení mého 
příspěvku. 

VŠEM OBČANŮM JIHLAVY 
JMÉNEM  JIHLAVSKÝCH 
ZASTUPITELŮ ZA KSČM 

I JMÉNEM SVÝM PŘEJI 
KRÁSNÉ A KLIDNÉ VÁNOCE 
A MNOHO ŠTĚSTÍ A ZDRA VÍ 

V NOVÉM ROCE 2018.

Pavel Šlechtický,
předseda zastupitelského 

klubu KSČM
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Kontaktujte nás na:
e-mail: prace@kronospan.cz 
mob.: 724 639 228
tel.: 567 124 393

Hledáte stabilní 
zaměstnání?

Nabíráme na pozice: 
      

 strojní zámečník 

 elektrikář 

 řidič VZV 

 řidič nákladního automobilu 
 seřizovač 

 operátor výroby 
 

  stabilní zaměstnání ve společnosti 
s dlouholetou tradicí

  motivující finanční ohodnocení, 
bonusový systém

  podporu profesního vzdělávání 
a osobního rozvoje

  náborový příspěvek 10 000 Kč
 docházkový bonus 2 000 Kč
  firemní ubytování
  další zaměstnanecké benefity 
(závodní stravování, slevy na výrobky, 
zdravotní dovolená, jazykové kurzy 
atd.)

Kronospan nabízí:
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Operační strážník městské policie přijal v čas-
ných ranních hodinách oznámení na vozidlo jez-
dící nebezpečným způsobem mezi kruhovými 
objezdy v ulici Havlíčkova. Strážníci při výjezdu 
na místo zjistili, že se zde pohybuje vysokou rych-
lostí modré vozidlo. Řidič vozidla se po spatření 
hlídky městské policie snažil z místa ujet. 

Z ulice Havlíčkova pokračoval vysokou rychlos-
tí po ulicích Fritzova a Jiráskova do ulice Vrchlic-
kého, kde ho hlídka městské policie předjela, vo-
zidlem zablokovala, a donutila ho tak zastavit. Po 
ztotožnění řidiče vozidla bylo zjištěno, že tento 
spáchal během tři dnů několik přestupků na úze-
mí Prahy, a následně v Jihlavě. Za tyto přestupky 
byl pokutován. U řidiče byla provedena orientač-
ní dechová zkouška s negativním výsledkem. Ná-
sledně byl proveden test na přítomnost návyko-
vých látek. V tomto případě byl test pozitivní na 
kokain. 

Chytili zloděje
Městská policie Jihlava zadržela zloděje, který 

v ulici Benešova odcizil zboží v  prodejně Snow-
bitch, a poté utekl směrem k Masarykovu náměstí. 

Pomocí kamerového systému byl podezřelý mla-
dík dle popisu oznamovatelky ustanoven a sledo-
ván, jak utíká přes Masarykovo náměstí směrem 
k ulici Brněnská, kde byl následně ve spodní části 
náměstí strážníky zadržen. 

Při obchůzkové činnosti zahlédli strážníci v ulici 
Benešova osobu odpovídající popisu osoby hle-
dané Policií ČR. Jednalo se o celostátně hledanou 
ženu, která byla po prokázání totožnosti předána 
policii.

Prevence
V období podzimních prázdnin přivítali preven-

tisté na služebně městské policie děti z příměst-
ského tábora, který pořádal koordinátor z Centra 
pro rodinu a sociální péči. Dětem strážníci připra-
vili soutěž z fyzické zdatnosti a ukázali technické 
zázemí jihlavských strážníků. 

Strážníci se podíleli na zajištění veřejného po-
řádku v okolí fotbalového stadionu při zápasech 
FC Vysočina a HC Dukla Jihlava v okolí Horácké-
ho zimního stadionu. Městská policie zajišťovala 
veřejný pořádek v průběhu voleb do parlamentu 
ČR.

Statistika
V říjnu zaznamenala Městská policie Jihlava cel-

kem 2 982 případů narušení veřejného pořádku, 
nebo porušení zákona. Občané se s oznámením či 
žádostí o pomoc obrátili na MP v 318 případech. 
Bylo zpracováno 537 přestupků, z nichž 56 se tý-
kalo porušení pravidel stanovených vyhláškou o 
pohybu psů na veřejném prostranství, 20 přestup-
ků bylo spácháno nerespektováním zákazu poží-
vání alkoholických nápojů na veřejnosti. 

V rámci kontrolní činnosti, zaměřené na poží-
vání alkoholu mladistvými osobami a na dodržo-
vání zákazu kouření, bylo provedeno 258 kontrol. 
V oblasti udržování pořádku ve městě strážníci 
zjistili a příslušným orgánům předali 449 závad, 
včetně tří dlouhodobě odstavených vozidel, která 
vykazovala známky vraku. 

Ve spolupráci s dopravním podnikem strážníci 
provedli 92 kontrol černých pasažérů. Do útulku 
pro opuštěná zvířata bylo umístěno 21 odchyce-
ných toulavých psů.

Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP

Strážníci zadrželi zdrogovaného řidiče

Jihlava připravuje úpravu tržního 
řádu, která ošetřuje provozní dobu re-
stauračních zahrádek. Od příští sezó-
ny bude možné po 22. hodině provo-
zovat pouze ty zahrádky, které budou 
uvedené v příloze tržního řádu. O za-
řazení na seznam musí provozovatelé 
požádat do konce tohoto roku.  

„Úprava tržního řádu je reakcí na 
zvýšené množství stížností občanů na 
rušení nočního klidu z provozu restau-
račních zahrádek, zejména po nabytí 
účinnosti tzv. protikuřáckého zákona,“ 
vysvětluje vedoucí obecního živnos-
tenského úřadu Jan Kubišta.  

Zákaz kouření vyhnal návštěvníky 
z restaurací na  zahrádky, a zejména 
v noční době docházelo k obtěžování 

obyvatel hlukem. „Pro obyvatele, resp. 
pro městskou policii to bude nástroj, 
kterým bude možné proti hluku, a pří-
padně zápachu ze zahrádek zakročit,“ 
říká Jan Kubišta.

Kdo bude chtít provozovat zahrád-
ku i po 22. hodině, musí radnici dát 
žádost o její zařazení do přílohy tržní-
ho řádu. 

Žádosti bude posuzovat pracovní 
skupina, která je radě města buď do-
poručí, nebo nedoporučí ke schvále-
ní, např. z důvodu opakovaných stíž-
ností na provoz v letošním roce. 

„Vyjmenované zahrádky bude možné 
provozovat například v pátek a sobotu 
do 24.00, v ostatní dny do 23.00 ho-
din,“ vysvětluje Jan Kubišta s tím, že 

pokud by „povolené“ zahrádky svým 
provozem rušily, je možné radě měs-
ta předložit návrh na jejich odstraně-
ní z tržního řádu. Pak je bude možné 
provozovat pouze do 22. hodiny.

Provozovatelé mohou žádost podat 
u Magistrátu města Jihlavy, obecního 
živnostenského úřadu, a to osobně, 
na pracovišti Třebízského 194/16, 
Jihlava, nebo písemně na adresu Ma-
sarykovo náměstí 97/1, Jihlava, pří-
padně elektronicky prostřednictvím 
datové schránky. 

Příslušný formulář je možné vy-
zvednout na živnostenském úřadu, 
nebo je dostupný na webových strán-
kách Magistrátu města Jihlavy. 

  -tz-

Příští rok po 22. hodině 
zahrádky už jen na výjimku
O výjimku je nutné požádat ještě letos

Lano lyžařského 
vleku je v pořádku

Jihlavský magistrát převzal oprave-
né lano lyžařského vleku na sjezdov-
ce Šacberk ve Zborné. Lano v září 
prasklo, někdo ho předtím zřejmě 
nařízl.

Oprava lana přišla městskou kasu 
na 90 tisíc korun bez DPH. Že je 
provoz vleku a lana možný, dokladu-
jí protokoly o prohlídce technického 
zařízení, defektoskopii lana, a tech-
nická zpráva, které Město, jako ma-
jitel sjezdovky, k dokončené opravě 
dostalo.

„Vypadá to tak, že lano někdo nařízl, 
pod vlastní váhou pak prasklo,“ popsal 
před časem možný průběh dosud 
neobjasněné události náměstek pri-
mátora pro správu městských realit 
Radek Popelka. 

Událost vyšetřuje Policie ČR, pro 
podezření z trestného činu poško-
zování cizí věci, Město zatím nemá 
zprávu o výsledku vyšetřování. Pa-
chatel si může posedět za mřížemi až 
jeden rok. 

Podle záznamů z bezpečnostních 
kamer ten, kdo se do dělení lana 
pustil, buď dobře věděl, co dělá, 
nebo měl obrovské štěstí. 

„Lano vleku je hodně napjaté, po 
prasknutí se vymrštilo a odletělo do 
dálky několika desítek metrů. Pokud 
by jeho konec někoho zasáhl, následky 
by byly tragické. Nemluvě o tom, co by 
se mohlo stát, kdyby lano prasklo za 
provozu, v plné sezóně,“ uvedl v době 
po události provozovatel sjezdovky 
Pavel Havlíček.  -tz-



 STRANA 11 Zaměstnání / Aktuality NJR - PROSINEC 2017

Židovští
studenti

latinského

a německého
gymnázia

v Jihlavě

La
di

sl
av

 V
ilí

m
ek

 křest publikací 

 Ladislava Vilímka  

Primátor statutárního města Jihlavy
Rudolf Chloupek 
si vás dovoluje pozvat na 

  I
 d

o
m

y 
u

m
ír

aj
í v

st
o

je
  

  I
V

  

   
 L

ad
is

la
v 

V
ilí

m
e

k 
  

 

 14. 12. 2017 v 16:30 

 jihlavská radnice 
 velká gotická síň 



STRANA 12 Sociální služby NJR – PROSINEC 2017

Dnes jsme požádali   
náměstka primátora   
Vratislava Výborného,   
zda by nám mohl přiblížit 
problematiku sociálního  
bydlení v Jihlavě.

Pane náměstku, ani letos se ne-
podařilo přijmout zákon o sociál-
ním bydlení. Řeší Jihlava nějakým 
způsobem tuto palčivou proble-
matiku i bez této velmi očekávané 
právní normy?

Je pravda, že v současné době ne-
existuje žádný právní předpis, který 
by defi noval sociální bydlení, opráv-
něné osoby, které mohou používat 
podporu v sociálním bydlení, nejsou 
jasně vymezena práva a povinnosti 
jednotlivých subjektů realizujících 
sociální bydlení, a rovněž není jasně 
defi nována jejich zodpovědnost. 

Někdy se pojem sociální bydlení 
zaměňuje výrazem sociální byt, ale 
nic takového stavební  zákon nezná.  
Město Jihlava však tuto problema-
tiku nepodceňuje a snaží se ji řešit 
v rámci dostupných možností a pro-
středků.

Jakým způsobem?
Snažíme se čerpat zkušenosti a in-

formace z různých zdrojů a zapojo-
vat do řešení této problematiky další 
subjekty. 

Například 7. listopadu se pod mojí 
záštitou uskutečnil v jihlavském kině 

Dukla „Regionální seminář na téma 
Sociální bydlení“, kterého se zúčast-
nil náměstek ministra pro lidská 
práva, rovné příležitosti a legislati-
vu Mgr. David Beňák, pracovníci 
MPSV a Kraje Vysočina, pracovníci 
magistrátu města Jihlavy,  zástupci 
nestátních neziskových organizací a 
další hosté z řad odborné veřejnosti. 

Kromě zajímavých prezentací a 
příkladů z praxe zde proběhla i věc-
ná diskuze k problematice sociální-
ho bydlení v ČR, i v Jihlavě. Se svým 
příspěvkem vystoupil i náměstek pri-
mátora města Jihlavy Radek Popelka 
a objasnil, jaké činí Jihlava konkrétní 
kroky směřující k pomoci občanům 
ve složité sociální situaci, kteří jsou 
ohroženi ztrátou bydlení. 

Můžete uvést nějaký příklad?
Jihlava nabízí občanům poraden-

ství k řešení této problematiky, pro-
střednictvím sociálních pracovníků 
odboru sociálních věcí magistrátu, 
Vrchlického 16. Dále Město spolu-
pracuje se Střediskem křesťanské 
pomoci Jihlava, které v Jihlavě pro-
vozuje azylové domy pro muže a 
ženy a plánuje rozšíření spolupráce 
s dalšími nestátními neziskovými or-
ganizacemi, které se zabývají danou 
problematikou. 

Sama Jihlava má z bytového fondu 
města vyčleněny byty, které jsou ur-
čené pro osoby v nepříznivé sociální 
nebo životní situaci, spojené se ztrá-

tou bydlení, nebo s nevyhovujícím 
bydlením.

Jak je možné takový byt získat?
O tento byt může požádat oso-

ba v bytové nouzi, která má trvalý 
pobyt na území města a splní pod-
mínky uvedené v Mechanismu hos-
podaření s byty ve vlastnictví města 
Jihlavy, který je přístupný na inter-
netových stránkách města. 

Žadatel musí být rovněž ochoten 
spolupracovat se sociálními pracov-
níky na řešení své situace. Tyto byty 
jsou určeny k řešení momentální si-
tuace občana a jsou přidělovány na 
dobu maximálně jednoho roku.

Kde je možné o přidělení takové-
ho bytu požádat?

Žádost je možné podat na byto-
vém oddělení odboru správy realit 
Čajkovského 5. Po určitém procesu, 
do kterého jsou zapojeni i sociální 
pracovníci odboru sociálních věcí, 
rozhoduje o přidělení bytu pro oso-
by v nepříznivé sociální nebo životní 
situaci, spojené se ztrátou bydlení, 
rada města.

Je tímto dostatečně pokryta po-
třeba sociálního bydlení v Jihlavě?

V současné době zde citelně chy-
bí noclehárna a nízkoprahové denní 
centrum pro pomoc občanům bez 
přístřeší. Tento poznatek vychází 
z Komunitního plánu sociálních slu-

žeb města, který byl schválen v roce 
2016, a je pravidelně vždy jednou 
ročně aktualizován. 

Město má vytvořenou Komisi pro 
neziskovou a sociální oblast, jako ini-
ciativní a poradní orgán Rady města 
Jihlavy. Komise řeší především otáz-
ky celkového systému v oblasti ne-
ziskového sektoru, sociální oblasti a 
prevence v sociální oblasti v Jihlavě a 
navrhuje vize, priority, aktivity a opat-
ření, které mohou být součástí Ko-
munitního plánu sociálních služeb.

Problematika občanů v bytové 
nouzi je rovněž obsažena ve Strate-
gickém plánu rozvoje města, který 
bude zastupitelstvo města schvalo-
vat ještě v tomto roce. 

Dále město průběžně zjišťuje po-
třeby občanů i prostřednictvím 
akcí pořádaných v rámci projektu 
„Zdravé město“.  Na základě takto 
získaných poznatků se budeme do 
budoucna intenzivně věnovat pro-
blematice možností zajištění přecho-
du občanů z bytů pro osoby v nepří-
znivé sociální nebo životní situaci, 
spojené se ztrátou bydlení, do „kla-
sických“ nájemních bytů, s podpo-
rou sociálních pracovníků.

Na závěr bych chtěl opět zdůraznit, 
že dlouhodobě postrádáme kvalitní 
zákon o sociálním bydlení, který by 
jasně defi noval standardy a podmín-
ky pro přidělování sociálních bytů a 
zajistil koncepční řešení celé proble-
matiky. -tz-

Sociální bydlení v Jihlavě
  Máte sociální problémy? Co s tím…

Někdejší sídlo Správy měst-
ských lesů radnice přizpůsobi-
la potřebám klientů ICSS

Denní stacionář Integrova-
ného centra sociálních služeb 
je dočasně nastěhovaný do ně-
kdejšího sídla Správy městských 
lesů, na adrese Pod Rozhlednou 
8. Centrum potřebuje náhradní 
prostory po dobu rekonstrukce 
svého sídla v Žižkově ulici 106. 

Než bylo možné někdejší ředi-
telství „lesů“ využít pro potřeby 
denního stacionáře, bylo nutné 
v budově provést několik úprav. 
„Nechali jsme doplnit sociální za-
řízení, upravit podlahy, opravit 

část omítek, a vymalovat. Součástí 
jsou i bezbariérové úpravy u vstu-
pu a úpravy chodníku,“ popsal zá-
sahy v celkové hodnotě 268 tisíc 
korun náměstek primátora pro 
správu městských realit Radek 
Popelka. 

„Nebylo úplně snadné najít ná-
hradní prostory, které budou vy-
hovující pro poskytování služeb 
ICSS. Jsem rád, že se nakonec na-
šlo řešení vyhovující aktuálnímu 
požadavku, provedené úpravy zá-
roveň přispěly k udržení budovy 
v dobrém stavu pro další využití,“ 
uvedl náměstek primátora pro 
oblast sociálních věcí Vratislav 
Výborný.

Někdejší sídlo Správy měst-
ských lesů nyní bude užívat de-
vět klientů a čtyři zaměstnanci 
do doby ukončení rekonstrukce 
sídla ICSS v Žižkově ulici v srp-
nu 2018. Městská společnost 
Správa městských lesů, s.r.o., vy-
užívala objekt do roku 2015, kdy 
se přestěhovala do nových pro-
stor v Rantířovské ulici.

ICSS na dobu rekonstruk-
ce přesunula i další část svých 
služeb, pobytové odlehčovací 
služby jsou nyní v objektu DPS 
v ulici Za Prachárnou 1a, ostat-
ní provozy centra zůstávají beze 
změny v Brtnické ulici. -tz-

Bývalé „lesy“ - centrum sociálních služeb

O Vánocích nikdo nemá být sám. Ale co když 
nemá nikoho, s kým by mohl být? 

Proměna mezigeneračních vztahů za posledních 
třicet let způsobila, že ačkoliv staří lidé mají vnou-
čata či příbuzné, mohou se cítit osamělí. Z posled-
ního sčítání domů, lidí a bytů jasně plyne, že více 
než 650 000 lidí starších šedesáti let žije v samo-
statných domácnostech. Pocit osamělosti má ne-
gativní dopad nejen na psychiku jedince, ale i na 
jeho fyzické zdraví. Právě z toho důvodu je v době 
vánočních svátků dostupná Linka seniorů 800 
200 007, linka důvěry, která může od tíživé samo-
ty ulevit.

Odchodem do důchodu se změní sociální sta-
tut jedince, člověk přijde o mnoho ze svých do-
savadních sociálních kontaktů, které považoval za 
samozřejmé.  Senioři o své blízké vztahy obvykle 
dále přicházejí kvůli vysoké míře úmrtnosti osob 
nad 68 let, či stále častější migraci mladé genera-
ce. Téměř polovina domácností seniorů jsou do-
mácnosti jednotlivců.

Pocit osamělosti ale nemá dopad jen na psychi-
ku, projevuje se i na fyzickém zdraví. Vědci z Uni-
verzity v Utahu přišli v roce 2015 s tvrzením, že 
osamělost má pro jedince závažnější zdravotní 
rizika, než je například celoživotní kouření, nebo 
obezita. U osob starších 65 let zvyšuje osamělost 
riziko předčasné smrti až dvojnásobně, oproti 
těm, kteří mají dostatek sociálních kontaktů. 

Ze statistik Linky seniorů vyplývá, že v období 
listopadu a prosince rapidně narůstá počet vola-
jících, kteří se svěřují s tématem samoty či pocitu 
osamělosti. „Ti, kteří svou samotu vnímají jako pro-
hru, či selhání, pak Vánoce prožívají spíše jako stres, 
či marnost,“ říká Kateřina Bohatá, vedoucí Linky 
seniorů.  Prožít Vánoce jako naplněný čas je pro 
každého osamělého člověka výzvou. Nejvíce po-
máhá důvěrný hovor s někým, kdo je ochotný na-

Šťastné a veselé... i osamělým seniorům
slouchat a sdílet obyčejné, a zároveň hluboké lid-
ské city a úvahy. Ať už je tím člověkem přítel, člen 
rodiny, či odborník z krizové linky.   

Linka seniorů je tu pro vás
Linka seniorů je  krizovou linkou a linkou dů-

věry speciálně pro seniory.  Na telefonním čísle 
800 200 007 jsou bezplatně k dispozici odborní-
ci, a to každý den, včetně víkendů a svátků, od 
8.00 do 20.00 hodin. 

Příběhy Štědrého dne z Linky seniorů
- Osamělý muž volá kolem čtvrté hodiny. Cítí se 

zklamaný, celý život se snažil, a vždy to přišlo v ni-
več – rodina, práce, všechno. Nemá to smysl, a i 
teď je sám. Samota je zlá. Postupně se s pracovní-

kem dostává  i k tomu, co vše zvládl, co dokázal, 
co se povedlo. Nečekaně se muž loučí vtipem, kte-
rému se smějí oba – pracovník i volající. 

- Žena volá už dlouho po setmění. Stará se o pána 
(90 let), udělala mu salát, rybu, koupila ponožky, 
udělalo jí to radost, ale teď je sama. Má syna, ale 
ten ji týral, vykázala ho z bytu, proto je sama. Neví, 
jestli to bylo dobře, možná by bylo lepší ho v bytě 
nechat, aspoň by nebyla sama. Vánoce nemá ráda. 
Pracovník je s ní, společně hledají cestu k sobě, ke 
svým Vánocům, k tomu, jak sobě udělat dobře. 
Takhle s ní už dlouho nikdo nemluvil. Je vděčná 
a smířená. Loučí se s pracovníkem s přáním krás-
ných Vánoc.

Zavolat na Linku seniorů může každý. Je tu 
i pro vás, či vaše blízké, v době, kdy to nejvíce 
potřebujete. -tz-
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Masarykovo náměstí 29, 586 01 Jihlava
www.optik-zilka.cz 

Vážení čtenáři, milí klienti,

pro Oční optiku Žilka je už léta samozřejmostí, že zde pracují optometris-
té. Víme však, že není všeobecně známo kdo to optometrista je a považuje-
me za potřebné tuto profesi představit a rozšířit tak povědomí o oboru oční 
optiky.

Optometrie je nelékařský zdravotnický obor , který se zabývá měřením a 
zjišťováním refrakčního stavu oka. Vysokoškolsky vzdělaný specialista v 
tomto oboru se nazývá optometrista. 

Optometrii lze v ČR studovat na lékařské fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně a na lékařské a přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Po úspěšném dokončení studia absolvent získává oprávnění minis-
terstva zdravotnictví k výkonu profese, které má omezenou platnost. Opto-
metrista je povinen se dále vzdělávat a toto musí dokládat. Platné oprávnění 
k výkonu profese by mělo být v optice k dispozici a je také možno jej najít na 
stránkách ministerstva zdravotnictví. 

Hlavní náplní práce optometristy je stanovení dioptrické korekce očních 
vad. Jinými slovy měří dioptrie, ověřuje vzájemnou spolupráci obou očí a v 
závěru určuje správnou korekci brýlí, případně kontaktních čoček, pro dané-
ho klienta. Je tedy člověkem, který by měl mít na starosti primární a základní 
péči o vaše oči. Optometrista je také schopen posoudit celkový stav zrako-
vých funkcí. Nestanovuje však diagnózu a neléčí oční choroby, ale doporu-
čuje návštěvu očního lékaře v případě jakéhokoli podezření a nestandardní-
ho zjištění.

V Oční optice Žilka věnujeme maximální úsilí a pozornost preciznímu 
změření zrakové vady a celkovému zhodnocení zrakového problému. Náv-
štěva optometristy si tak vyžádá asi hodinu času. Získané údaje a hodnoty 
nám poskytují ucelenou představu o vidění a potížích jednotlivce. Na tomto 
základě pak můžeme najít a doporučit nejlepší řešení. 

Moderní oční optika nabízí brýlové čočky, které refl ektují současnou dobu 
a obecně vysoké nároky na zrak. Kvalifi kovaný optometrista je tak nepostra-
datelným profesionálním poradcem a partnerem při řešení potíží spojených 
s viděním. To ve fi nále poskytne nejen očím, ale celému neurovizuálnímu 
(zrakovému) systému úlevu, pohodlí a ostrost. 

O možnostech, které nabízí brýlové čočky vyráběné v současnosti, podrob-
něji v příštím článku.

j12-ziD

OČNÍ OPTIKA  ŽILKA  s.r.o.

NESTÁTNÍ  ZDRA VOTNICKÉ  ZAŘÍZENÍ

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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přízemí, OD HASSO

33%
KABÁTY

www.modaprostejov.cz
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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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Statutární město Jihlava
Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava,

zveřejňuje záměry výběrovým řízením formou dražby dne 14. 2. 2018
s uzávěrkou žádostí dne 12. 2. 2018 (v 17.00 hod.).

pronajmout nebytové prostory v domech v Jihlavě: 
• Komenského 30, 1. NP, 51 m , býv. marketingové a propagační centrum, 

minimální nájemné po slevě činí 86.700 Kč za rok
• Komenského 36, 1. NP, 19 m , býv. tabák, minimální nájemné po slevě 

činí 24.000 Kč za rok
• Komenského 39, 1. NP, 87 m , býv. prodejna s výpočetní technikou, mi-

nimální nájemné činí 164.169 Kč za rok
• Masarykovo nám. 22, 1. NP, 46 m , býv. cestovní agentura, minimální 

nájemné po slevě činí 92.000 Kč za rok
• Masarykovo nám. 9, 3. NP, 75,85 m , býv. advokátní kancelář, minimál-

ní nájemné činí 84.573 Kč za rok
• Matky Boží 16, 1. NP, 51,30 m , býv. prodejna balených potravin, droge-

rie a domácích potřeb, minimální nájemné činí 105.524 Kč za rok
• Brtnická 1, 1. NP, 107,36 m , býv. lékárna, minimální nájemné činí 

36.932 Kč za rok

Bližší informace na www.jihlava.cz, na tel. 565 592 631, příp. na 
Majetkovém 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,

 zveřejňuje záměry výběrovým řízením formou dražby 

prodat street-stylové  
překážky ze Skate parku 
v Jihlavě, 

minimální kupní cena činí 
50.000 Kč (vč. DPH)

prodat volné byty v domech v Jihlavě: 
• č. 1342/1 v domě Křížová 9, 1+kk, 1. NP, 30,40 m , minimální kupní 

cena činí 791.800 Kč
• č. 1879/103 v domě Seifertova 16, 3+1, 2. NP, 75,70 m , minimální 

kupní cena činí 1.383.600 Kč
• č. 255/20 v domě Na Vyhlídce 1, 1+1, 3. NP sekce B, 39,90 m , mini-

mální kupní cena činí 653.600 Kč
• č. 1290/4 v domě Palackého 31, 2+1, 3. NP, 90,70 m , minimální kupní 

cena činí 1.371.800 Kč
• č. 1433/5 v domě Chlumova 11, 1+1, 1. NP, 32,40 m , minimální kupní 

cena činí 623.600 Kč

prodat nemovité věci: 
pozemek p.č. 1 – zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Helenín, obec 

Jihlava, jehož součástí je dům č.p. 2937 v Jihlavě – Heleníně, ul. Hálkova or.č. 
37, energetická náročnost budovy dle PENB: F, 438 kWh/(m . rok), mini-
mální kupní cena činí 4.157.586 Kč

Termín výběrového řízení bude upřesněn a bližší informace budou 
zveřejněny na www.jihlava.cz. Příp. je možné získat informace na tel. 

565 592 631 či na Majetkovém 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.

Nabídka majetkového odboru
V průběhu zimních měsíců dochází 

ke změně frekvence svozu bioodpadu. 
Svoz bude probíhat pouze v termí-
nech uvedených v tabulce. Od března 
2018 již budou svozy probíhat stan-
dardním způsobem, tzn. 1x za 14 dní, 
vždy v lichém týdnu. 

UPOZORŇUJEME, že v případě 
teploty vzduchu pohybující se pod 
bodem mrazu dochází k zmrznutí 
bioodpadu a jeho  přimrznutí ke stě-
nám nádoby. Za takových podmínek 
není možné obsah nádoby vyvézt. -tz-

Režim svozu bioodpadu
Zimní termíny 

svozu bioodpadu

49. týden 2017 4. 12. - 8. 12.
1. týden 2018 1. 1. – 5. 1. 
5. týden 2018 29. 1. - 2. 2.
9. týden 2018 26. 2. - 2. 3.

Atletika Jihlava v uplynulém roce 
dosáhla řady skvělých výsledků.

Atletický oddíl se pravidelně zú-
častňuje atletických a běžeckých 
soutěží jak na Vysočině, tak po celé 
České republice. 

Po dobudování nového zázemí na 
atletickém stadionu Na Stoupách se 
její členská základna výrazně rozrost-
la, a také dosáhla řady vynikajících 
výsledků. Podíl na tom mají i trenéři 
Jiří Švec, David Kristinus, Marie Pyt-
líková, Bohumír Machovec a ostatní, 
kteří se věnují atletickému potěru.

Mezi nejúspěšnější atlety se zařa-
dili Jan Švec (vyhodnocen nejlepším 
atletem Kraje Vysočina za rok 2016, 
MČR junioři, skok o tyči, 4. místo), 
Lucie Pertlíková (38 setin za limitem 
na ME juniorů na 400 m př., MČR 
juniorů 400 m př. 3. místo), Gabri-
ela Vejvarová (13. místo na MČR ve 
vícebojích, zařazena do SCM atle-

tického svazu), Patricie Vrzalová (4. 
místo na MČR ve vícebojích), An-
drea Zabloudilová (MČR v dorostu 
5. místo 100 m př.), Jakub Smetana 
(2. místo MČR do 22 let, 1500 m). 
Dalšími úspěšnými atlety jsou ještě 
Mikuláš Střelec, Lenka Koubková, 
Michaela Marešová, Martin Kopec-
ký.

V soutěži družstev postoupila 
družstva žen a mužů do II. ligy, prv-
ní místo v krajském poháru obsadila 
družstva mladší přípravky dívek, ju-
niorky a junioři.

Doufám, že rok 2018 bude stejně 
úspěšný jako letošní. Jednou z vr-
cholných akcí, které na našem stadi-
onu proběhnou, bude Mezikrajové 
utkání družstev staršího žactva 17. 
června 2018.

Jana Nováková Hotařová,
předsedkyně oddílu 

a zastupitelka města (ČSSD)

Úspěchy Atletiky Jihlava 2017
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Školství
STRANA 16

Vyšší odborná škola zdravotnická
a t dní odborná škola  r o

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

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

 pro žáky ZŠ - obory SOŠ:

 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  
 LABORATORNÍ ASISTENT

 pro studenty po maturitě - obory VOŠ (denní  
 i kombinované studium):
 DIPLOMOVANÝ  
 FARMACEUTICKÝ ASISTENT

 pro zájemce z řad veřejnosti nabízíme  
 rekvalifikační kurzy kosmetiky:

 KOSMETICKÉ SLUŽBY
 (akreditováno MŠMT, možnost samostatného podnikání)

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

Konntaktakty:ty: VŠ VŠPJPJ, Tolslstého 16, 586 6 01 01 Jihlava 
email: studijnii@vs@vspj.pj.cz,cz, ww www.vw.vspjpj.cz.cz      facebobook.ok.com/vsp.jihllavaava

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
1. ÚNORA 2018

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Technika, ekonomika, cestovní ruch,  
zdravotnictví a sociální práce.

BOJÍTE SE VEJŠKY?
S NÁMI SE BÁT NEMUSÍTE!

registrace na e-mail:
hautova@helenin.cz

V polovině listopadu se devítka studujících z 
nižšího jihlavského gymnázia sešla nad výrobou 
bumerangů. 

Po krátkém teoretickém úvodu, ve kterém byla 
připomenuta již tolikrát využitá Bernoulliova 
rovnice, vyjadřující zákon zachování energie pro 
proudící tekutinu (tentokrát opět v profi lu kříd-
la, a neplánovaně také při zabouchávání se poo-
tevřených oken), a také takzvaný gyroskopický 
moment – druhý důležitý zákon, uplatňující se při 

letu bumerangu, následovalo školení praktické. 
Studenti i studentky si zkusili, jak se „na sucho“ 

pracuje s elektrickou přímočarou pilou a s vrtač-
kou, opatřenou nástavcem se skelným papírem.

Pak už se všichni pustili do práce. Nejprve na 
pětimilimetrovou překližku načrtli základní tvar 
bumerangu, pak materiál truhlářskými svorka-
mi připnuli k pracovnímu stolu, a surový bume-
rang vyřízli. Navzdory siláckým řečem to pro řa-
du z účastníků nebylo tak samozřejmé, jak se jim 

původně zdálo. Potom následovala práce se skel-
ným papírem – buď v ruce, nebo s pomocí vrtač-
ky. Záludností bylo nasměrování křídlového pro-
fi lu tak, aby při hodu prosekávala vzduch vždy 
náběhová hrana této roztočené australské zbraně.

Při práci zbylo i trochu času na povídání o teorii 
lovu s bumerangem. Po několika desítkách minut 
měli všichni jakýsi bumerang vyrobený. Škoda, 
že nezbyl už čas ani světlo na házení. Snad někdy 
příště. Tomáš Krásenský

Bumerangy se vyráběly v gymnáziu
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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

DEN OTEV ENÝCH DVE Í SE BUDE KONAT DNE 13. 1. 2018 OD 8 DO 13 HODIN.

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

Studenti, kteří přijeli studovat 
na VŠPJ v rámci programu Eras-
mus+, navštívili spolu s Martinou 
Chalupovou, Ph.D., Český roz-
hlas České Budějovice. Během 
exkurze viděli několik rozhlaso-
vých studií, nechybělo ani živé 
vysílání. 

Sledovat mohli i nahrávání 
vánočního alba skupiny Nezma-
ři. Redaktoři a editoři rozhlasu s 
nimi mluvili o své práci a doplnili 
tak znalosti studentů, které získali 
v předmětu Introduction to Pub-
lic Relations. -tz-

Exkurze studentů 
v Českém rozhlase

I V LETOŠNÍM roce se studenti a profe-
sorský sbor VŠPJ připojili k oslavám Dne 
boje za svobodu a demokracii a položili 
kytici k památníku 17. listopadu. 
 Foto: archiv VŠPJ

VŠPJ si připomněla 
17. listopad
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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

   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 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

        27. 11.–31. 12.    DĚTI NA RADNICI 
Výstava prací dětí jihlavských MŠ a žáků ZŠ s vá-
noční tématikou ve vestibulu radnice u hlavního 
vchodu. Otevřeno dle provozní doby radnice.   |  Pořa- 
datel: 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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Výstavy
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58, tel. 567 573 880

1. 12. – 7. 1. 
VÁNOČNÍ TRA DICE A ZVYKY 

V EVROPĚ
Výstava připravená ve spolupráci 

s Vlastivědným muzeem v Šumperku.

2. 12. – 29. 1. 
PHOTOGRA PHIA NATURA  

2017
XIV. ročník tradiční fotografi c-

ké soutěže, tentokrát na téma Linie 
v krajině.

Vernisáž výstavy v pátek 1. 12. v 17 
hodin.

7. 12. – 28. 1. 
Z DALEKÝCH CEST DO 

MUZEA
Jihlavské muzeum představí sbírku 

cizokrajných předmětů. 

do 17. 12. 
BLÁZNIVÉ TRA MVAJE
Obrazy Pavla Bezděčky (computer 

paitings). Kavárna Muzeum.

18. 12. – 29. 1. 
ZE ŽIVOTA KOČEK
Obrazy Vladimíra P. Kellera, 

výtvarníka z Uherského Hradiště.

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 II, Masarykovo nám. 24.

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

Komenského 10.

23. 11. - 14. 1. 
TOMÁŠ HODBOĎ – Řekl bych, 

že to neřeknu
Tomáš Hodboď se pokouší zhmot-

nit svůj aktuální pohled na svět.
Galerie Alternativa, Komenského 10.

23. 11. - 4. 3. 
IGLOO 7: SKUPINA – NENÍ 

SLYŠET
Skupina se zabývá terénními 

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

Zvuková galerie IGLOO, Komen-
ského 10.

Magistrát města Jihlavy, 
Masarykovo náměstí 1

27. 11. – 31. 12.
DĚTI NA RA DNICI
Výstava prací dětí jihlavských MŠ a 

žáků ZŠ s vánoční tématikou ve vesti-
bulu radnice u hlavního vchodu. Ote-
vřeno dle provozní doby radnice. 

Pořadatel: statutární město Jihlava

Galerie NONSTROP, Open air art 
gallery, Malá Lazebnická

10. 10. – 31. 1. 
PETR ŠESTÁK: PORTA PHI
Prostorový objekt na motivy auto-

rových obrazů s názvem Phi.

Městská knihovna Jihlava, 
Hluboká 1, 

29. 11. – 9. 1.
SKRÝVÁNÍ A ODKRÝVÁNÍ
Vánoční výstava žáků Základní 

umělecké školy Jihlava.

30. 11. – 31. 1.
Z KRÁLOVSTVÍ PRA MENŮ A 

SKA L
Výstava ilustrací Hany Paulové k 

pohádkám Ludmily Klukanové.
Výstavní prostor u dětského oddě-

lení 3. poschodí.

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

13. 12. – 17. 2. 
PARTITURY PRO GUSTAVA 

MAHLERA  
Výtvarníci Annegret Heinl a Jan 

Steklík připravili pro Dům Gustava 
Mahlera mimořádný výstavní pro-
jekt.  V cyklu grafi ckých partitur 
inspirovaných poslechem Mahlero-
vých symfonií a písní umělci předvá-
dějí možné podoby hudby, rezignu-
jící na pragmatiku hudební notace 
ve prospěch hravé estetiky a volných 
posluchačských asociací. Kurátorem 
výstavy je doc. Jozef Cseres, inter-
mediální umělec a estetik. Vernisáž: 
12. 12. v 17.00 hodin.

Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54
7. 12. – 31. 1. 
KDYŽ KVĚTY PROMLOUVA-

JÍ 
Výstava foto obrazů Ley Nerudové.
Vernisáž 7. 12. v 18 hodin. Foyer, 

Violka a kavárnička. 

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

prosinec
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.

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. 11. – 28. 2. 
ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT
Kresby Evy Duničkové.

do 10. 12. 
ŠLÁPNEM SPOLU DO PEDÁ-

LŮ
Internetová aukce obrazů a kerami-

ky výtvarníků z Denního a týdenní-
ho stacionáře Jihlava. 

Prodej výrobků klientů stacioná-
ře – vánoční dekorace a originální 
dárky.

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

24. 11. – 30. 12. 
ADVENT V GALERII - výběr děl 

našich autorů – obrazy, grafi ky.
Otevřeno po, út,   15-17.00 hodin 

nebo po telefonické domluvě kdy-
koliv.

16. 12. – 17. 12. 
DÁREK  
3. ročník nabídky drobné grafi ky. 

Od 10 - 13 hodin.

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
3. 10. – 31. 12. 
ADOLF LISÝ – TŘI ZASTAVE-

NÍ
Výstava obrazů.

Dům fi lharmonie, Kosmákova 9
8. 9. – 17. 12. 
ASAMBLÁŽE MEZI TÓNY
Výstava obrazů Petra Vlacha. 

Trifoil, minigalerie, Husova 10
3. 11. - 6. 1. 

JULIANA JIROUSOVÁ - SVA-
TÉ OBRÁZKY

Prodejní výstava.

Knihkupectví a čajovna Kuba & 
Pařízek, Masarykovo nám. 21

10.12. - 31.1.   
IKONA-OKNO DO VĚČNOS-

TI 
Výstava reprodukcí ikon Jany Bau-

dišové. Na výstavě se podílí Pravo-
slavná kaple sv. Václava a Ludmily v 
Jihlavě.

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

Hluboká 1, tel. 565 597 859, 
850, 851

4. 12. v 16.00
TVŮRČÍ DÍLNA PRO DOSPĚ-

LÉ
Výroba přáníčka pomocí nitěné 

grafi ky a vánoční origami krabičky.
Lektorky Magdaléna Kupková a 

Martina Pavlíčková.
Vstupné 50,-

4. 12. v 18.00
POSLEDNÍ SNY
Promítání fi lmu v rámci projektu 

Promítej i ty!
Pořádáno ve spolupráci s Europe 

Direct Jihlava.

7. 12. v 17.30
BEZ OKÁZALOSTI
Tradiční vánoční recitál malířky a 

spisovatelky Bohumily Sarnové Hor-
kové.

11. 12.v 15.00
DESKNI-TO!
Klub deskových her pro mladé. 

Studovna pro mládež 3. poschodí. 

14. 12. v 15.00
HRÁTKY S MAGNETKA MI
Pobočka Horní Kosov.
Kapacita 12 dětí – rezervace nutná

18. 12. ve 14.00
KNIHÁČKOVO POČTENÍČKO
Čteme a soutěžíme s dětskými 

kolektivy.
Studovna pro mládež 3. poschodí. 

Horácké divadlo
Horácké divadlo Jihlava, Komenské-

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

VELKÁ SCÉNA
1. 12. v 19.00
WILLIAM SHAKESPEARE: 

RICHARD III.
Hostuje Klicperovo divadlo Hra-

dec Králové.
X2

2. 12. v 19.00
J. KA ČENA, K. LOLY LOLYO-

VÁ: BŮH JE ŽENA
Premiéra. Autorská laborator-

ní groteska začíná právě v té chvíli, 
kdy se Eva pasuje na Boha a vyžene 
Adama z Ráje. Otázky nerovnová-
hy mezi ženským a mužským prin-
cipem z perspektivy zástupců nej-
mladší a nejprogresivnější divadelní 
generace. 

P3

4. 12. v 19.00
J. KA ČENA, K. LOLY LOLYO-

VÁ: BŮH JE ŽENA
A3

7. 12. v 19.00
BRDEČKA  – LIPSKÝ – BALAŠ 

– BROUSEK: ADÉLA JEŠTĚ 
NEVEČEŘELA

Muzikál. Stejně jako ve slavném fi l-
mu se i na jevišti setkáme s detekti-
vem Nickem Carterem, Komisařem 
Ledvinou, Rupertem von Kratzmar 
a Květuškou. Nicméně v našem 
muzikálu bude možná všechno tro-
chu jinak.

8. 12. v 10.00
R. ČECHURA , J. ŠALAMOUN: 

MAXIPES FÍK
Interaktivní pohádka. Divadelní 

interaktivní verze známé pohádky 
pro děti od 4 let.

8. 12. v 19.00
J. DEML, M. JELINEK, M. T. 

RŮŽIČKA : ZAPOMENUTÉ SVĚ-
TLO

Naše divadelní adaptace Zapome-
nutého světla sleduje silný příběh 
lásky a odvahy, příběh vzdoru proti 
moci, která korumpuje duši. Úpravy 
textu pro HDJ a režie se ujal Matěj 
T. Růžička j. h.

R2

9. 12. v 19.00
J. KA ČENA, K. LOLY LOLYO-

VÁ: BŮH JE ŽENA
B2

10. 12. v 15.00
VÁCLAV ČTVRTEK – PETR 

SLUNEČKO: KŘEMÍLEK A VO-
CHOMŮRKA 

Pohádková neděle pro děti a jejich 
dospělé. Křemílek a Vochomůrka 
Divadla ANFAS ve čtyřech pohád-
kách Z mechu a kapradí, pro děti od 
tří let.

11. 12. v 10.00
V. ZAJÍC: KOCOUR V BO-

TÁCH
Komediantská pohádka pro celou 

rodinu. O tom, jak nemá cenu fňu-
kat, protože z každé šlamastyky je 
vždycky nějaká cesta ven.  Pro děti 
od 5 let.

(Pokračování na stranách 24-31).
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11. 12. v 19.00
P. PÖRTNER: SPLAŠENÉ 

NŮŽKY
Crazy komedie. Když se v poscho-

dí nad kadeřnickým salónem Spla-
šené nůžky stane vražda, jedinými 
opravdu nestrannými pozorovateli a 
svědky jsou diváci v hledišti.  A jen 
na nich záleží, zda se podaří usvěd-
čit vraha.

12. 12. v 19.00
EDUARDO ROVNER: VRÁTI-

LA SE JEDNOU V NOCI
Duchařská komedie. Když se starý 

mládenec Manuel rozhodne oženit, 
očekává ho neuvěřitelné překvapení. 
Po deseti letech „odpočinku v poko-
ji“ vstane jeho matka Fanny z hrobu, 
aby na situaci dohlédla a nevěstu si 
osobně proklepla.

Horácké divadlo Jihlava, 19 hodin

14. 12. v 19.00
J. KA ČENA, K. LOLY LOLYO-

VÁ: BŮH JE ŽENA
Autorská laboratorní groteska. 
U2

16. 12. v 16.00
POHÁDKOVÉ ČTENÍ NA 

SCHODECH
V 78. sezóně čteme na schodech 

s babičkami a dědečky!
Tentokrát s Josefem Kunderou O 

skřítku Racochejlovi.

16. 12. v 19.00
PETER SHAFFER: ČERNÁ 

KOMEDIE
Spletitý příběh mladého zamilo-

vaného páru, který očekává návště-
vu přísného otce budoucí nevěs-
ty, se odehrává za zcela originální a 
nečekané situace, která rozjíždí řadu 
komediálních zápletek. 

G2

19. 12. v 19.00
J. KA ČENA, K. LOLY LOLYO-

VÁ: BŮH JE ŽENA
Autorská laboratorní groteska. 
H2

20. 12. v 19.00
J. KA ČENA, K. LOLY LOLYO-

VÁ: BŮH JE ŽENA
O2

28. 12. v 19.00
W. ALLEN: SEX NOCI SVATO-

JÁNSKÉ
Komedie. Svět reálných lidských 

vztahů viděný typickým pohledem 
Woody Allena. Hra, která s nadhle-
dem vypráví o lásce, sexu, vášni a 
nevěře…

30. 12.  v 19.00
BRDEČKA  – LIPSKÝ – BALAŠ 

– BROUSEK:  ADÉLA JEŠTĚ 
NEVEČEŘELA

Muzikál.

31. 12.  v 18.00
PETER SHAFFER: ČERNÁ 

KOMEDIE
Spletitý příběh mladého zamilova-

ného páru.

MALÁ SCÉNA
5. 12. v 17.00
R. ČECHURA , J. ŠALAMOUN: 

MAXIPES FÍK S MIKULÁŠ-
SKOU NADÍLKOU

Divadelní interaktivní verze známé 
pohádky pro děti od 4 let.

7. 12. v 19.30
EXTRA KTY A NÁHRA DY
Hostuje bratislavské Divadlo 

SkRA T.

12. 12. v 17.00
R. ČECHURA , J. ŠALAMOUN: 

MAXIPES FÍK 
Divadelní interaktivní verze známé 

pohádky pro děti od 4 let. 
Horácké divadlo Jihlava, Malá scé-

na

13. 12. – 27. 12. 
K. DUŠKOVÁ A B. JANDOVÁ: 

CESTA K BETLÉMU
Vánoční hříčka. Vánoční leporelo 

s hudbou Rybovy České mše vánoč-
ní je interaktivním představením pro 
děti od tří let a všechny, kteří mají 
rádi neopakovatelné kouzlo Vánoc a 
tajemství právě narozeného Ježíška.

Termíny a časy: 13. 12. v 17, 14. 
12. v 9 a 10.30, 15. 12. v 9, 18. 12. 
v 9, 10.30 a 17, 21. 12. v 9 a 10.30, 
22. 12. v 17 a 27. 12. v 17 hodin. 

Horácké divadlo Jihlava, Malá scé-
na.

20. 12. v 10.00
R. ČECHURA , J. ŠALAMOUN: 

MAXIPES FÍK 
Divadelní interaktivní verze známé 

pohádky pro děti od 4 let.

28. 12. v 17.00
ALOIS MIKULKA : VŠELIJAKÁ 

KOUKÁTKA  
Hostuje Národní Divadlo Brno
Všelijaká koukátka pro kluky a děv-

čátka od tří do sta let, Aloisi Mikul-
kovi na počest.

Dramatizace a režie: Zoja Mikoto-
vá.

29. 12. v 17.00
R. ČECHURA , J. ŠALAMOUN: 

MAXIPES FÍK 
Divadelní interaktivní verze známé 

pohádky pro děti od 4 let.

DIVADELNÍ KLUB HDJ
11. 12. v 19.30
JAZZ PILGRIM S VÁNOČNÍM 

PŘEKVAPENÍM 
Jazzový večer v Divadelním klubu 

Horáckého divadla.

Divadlo Na Kopečku 
Psychiatrická nemocnice, Brněnská 

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

7. 12. v 18.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY KDYŽ 

KVĚTY PROMLOUVAJÍ

7. 12. v 19.00
NA VÁNOCE RÁNO  
Divadelní představení – premiéra. 

Pořádá a hraje Divadlo ATD Jihlava. 

13. 12. v 16.30 a 18.00
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁ-

KŮ ZŠ HAVLÍČKOVA JIHLAVA

17. 12. v 15.00
VÁNOCE NA KOPEČKU 
Předvánoční atmosféra, prodej 

výrobků, dílny pro děti, živý Betlém, 
koledy…

Vánoční hra - divadlo Kufr.
Přines dáreček pod náš stromeček 

a odneseš si jiný.

18. 12. v 17.00
VÁNOCE S DDM 

Vánoční vystoupení kroužků DDM 
Jihlava. Vystoupení hudebních a 
tanečních zájmových útvarů. 

 

Divadlo Ježek  
Dětské karnevalové divadlo JEŽEK, 

Jarní 22 (areál MŠ), Jihlava – Horní 
Kosov, tel. 723 764 198

2. 12. v 10.00
ŽERTY S ČERTY
Zábavné představení s Mikulášem.          

9. 12. v 10.00
HRÁTKY S JEŽKEM 
Zábavná show pro děti.

16. 12. v 10.00
JEDEME NA VÝLET
 Písničky a soutěže…

23. 12. v 10.00
VÁNOCE JSOU TADY
Vesele o Vánocích.

30. 12. v 10.00
SILVESTROVSKÁ HALABALA 

“ŠOU“

 
DKO 

Dům kultury, Tolstého 2
Předprodej vstupenek DKO Jihlava, 

tel. +420 604 293 037
1. 12. v 17.00
POHÁDKOLAND – MEDVÍ-

DEK MIOLI
Nová show od tvůrců představení 

„Šmoulové jsou zpět“. Vstupné: 349, 
299 Kč.

Divadelní sál DKO Jihlava v 17 
hodin.

5. 12. v 19.30
VOSTO5: TEATROMAT
První divadelní automat, jehož děj 

máte ve svých rukou… 
Z projektu Malá scéna DKO. 

Vstupné: v předprodeji 190 Kč, na 
místě 210 Kč.

Tento projekt je spolufi nancován 
statutárním městem Jihlava. Malá 
scéna DKO Jihlava v 19.30 hodin.

8. 12. v 19.00
JAKUB SMOLÍK S KA PELOU
Tradiční předvánoční koncert. 

Vstupné: 350, 330 Kč
Divadelní sál DKO Jihlava v 19 

hodin.

9. 12. v 8.00
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SBĚ-

RA TELŮ

12. 12. v 19.00
ONDŘEJ HAVELKA  A JEHO 

MELODY MAKERS TO TEN-
TOKRÁT VEZMOU OD PRVNÍ 
KŘAPLAVKY JAZZOVÉ

Ondřej Havelka se svým ansám-
blem oslaví letošním koncertem sto 
let od vydání první jazzové nahrávky 
na šelakové desce, zvané křaplavka. 
Vyprodáno.

Divadelní sál DKO Jihlava v 19 
hodin. 

13. 12. v 19.00
DAN GORDON: CENA ZA 

NĚŽNOST
Činoherní studio Bouře. Divadel-

ní hra vznikla podle stejnojmenné-
ho fi lmu. Do dramatického, téměř 
třicetiletého vztahu matky s dcerou 
a jejich neustálého špičkování vnáší 
osvěžující komediální prvek postava 

bývalého astronauta, opilce a suk-
ničkáře Garrett a. Hrají Jana Janěko-
vá, Jitka Čvančarová, Alexej Pyško a 
další. Vstupné: 360, 330 Kč.

Tento projekt je spolufi nancován 
statutárním městem Jihlava. Diva-
delní sál DKO Jihlava v 19 hodin.

14. 12. v 18.00
VĚNEČEK PODZIMNÍCH 

KURZŮ TANCE
Večerem vás provedou taneční mis-

tři Jana Valentová a David Novotný, 
k tanci i poslechu zahraje skupina 
X-Band Jiřího Matějky. Vstupné: 80, 
120 Kč.

Společenský sál DKO Jihlava v 18 
hodin.

14. 12. v 19.00
NESEM VÁM NOVINY 
Nový pořad travesti skupiny Screa-

mers. Vstupné 300 Kč.
Divadelní sál DKO Jihlava v 19 

hodin.

17. 12. v 10.00
BOŽENA ŠIMKOVÁ: KRKO-

NOŠSKÉ POHÁDKY
Divadlo pohádek. Divadelní zpra-

cování legendárního Večerníčku. 
Hrají Libor Jeník/Petr Pěknic, Bar-
bora Motlová/Jana Stránská, Michal 
Maléř/Jiří Vojta a další. Vstupné: 
130, 90 Kč.

Tento projekt je spolufi nancován 
statutárním městem Jihlava. Diva-
delní sál DKO Jihlava v 10 hodin.

17. 12. v 19.00
VÁNOČNÍ KONCERT 
účinkují:
Filharmonie G. Mahlera
Jiří Jakeš – dirigent
sólisté
Na programu tradičního koncer-

tu jsou slavné skladby z klasického 
repertoáru orchestru a vánoční pís-
ně, koledy, pastorely. Vystoupí celá 
řada sólistů a hostů.

Pořadatel: Filharmonie G. Mahlera.
Vstupenky v ceně 250 Kč / zvý-

hodněné 200 Kč lze zakoupit v před-
prodeji DKO. 

Dům Kultury, Tolstého 2, 19 
hodin. 

19. 12. v 19.00
ČECHOMOR: KOOPERA TIVA 

TOUR 2017
Vánoční koncert kapely, která se 

téměř třicet let pohybuje na výsluní 
tuzemské world music. 

Vyprodáno.
Divadelní sál DKO Jihlava v 19 

hodin.

 
DIOD

DIOD, divadlo otevřených dveří, 
Tyršova 12, tel. 734 586 402

1. 12. v 19.30
LÁSKA  A JINÉ SUPERSCHOP-

NOSTI  
De Facto Mimo. Psychologická 

komedie s vedlejšími účinky. Objev-
te psychoevokaci a odblokujte se! 
Kurzy sebeovládání a sebeprosazení 
pod vedením zkušeného terapeuta! 
Máte problém? 

S námi ho můžete vyřešit. 
Hrají: Jiří Šalamoun, Pavel Štěpán, 

Jakub Vyvážil, Dana Holíková, Klára 
Bulantová, Markéta Ketnerová a Jiří 
Varhaník. 

Vstupné 100 Kč / 80 Kč. 
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2. 12. v 18.00
ČAS VÁNOC 
Přichází kouzelný čas plný dět-

ských tajných přání. Advent. Nalaďte 
se na vánoční notu s malými taneční-
ky a zpěváčky z jihlavského Dřeváč-
ku. Jako hosté vystoupí DFS Jitřen-
ka z Českého Krumlova. Každého 
diváka čeká malá pozornost. Akce 
je fi nančně podpořena statutárním 
městem Jihlava.

Vstupné: dospělí: 80 Kč, děti do 15 
let a důchodci: 50 Kč. 

3. 12. v 15.00
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ 
Sokol Jihlava. Pravidelný pořad pro 

rodiny s dětmi. Přijde letos Mikuláš? 
Zkusíme ho zavolat? Přijďte hlav-
ně vy, protože na vás čekají ukázky 
z cvičení juda, akrobacie na šálách, 
FunGymu a krátké pásmo folklórní-
ho souboru Dřeváček. 

Pak si společně zacvičíme, a to 
by bylo, aby se mezi nás alespoň 
na chvíli Mikuláš se svojí družinou 
nepodíval a něco pěkného dětem 
nenadělil. 

Vstupenky jsou k dispozici na 
pokladně divadla vždy ve středu a 
v pátek od 15 do 18, nebo v kance-
láři Sokola, nebo u cvičitelů v oddí-
lech Rodiče a děti a Předškolní děti. 
Každé dítě obdrží bohatou nadílku. 
Vstupné 70 Kč. 

8. 12. v 17.00 a 19.00
8 ŽEN 
Nart dance school 
Adaptace francouzské divadelní 

detektivky v podání taneční školy 
Nart dance school. Úspěšný podni-
katel Marcel je zavražděn. 

V době jeho smrti je v domě jeho 
8 žen. Vraždila jeho krásná manžel-
ka, protivná švagrová, lakomá tchý-
ně, jedna ze dvou rozpustilých dcer, 
nebo nová služebná? Uvidíte. (Obě 
představení jsou vyprodaná).

9. 12. ve 14.00 – 17.00
BLEŠÍ TRH
Pravidelný bleší trh na prknech 

DIODu.

12. 12. – 13. 12. v 8.30 a 10.00
BETLÉM 
Divadlo Toymachine 
Loutkovo – hudební pohádka pro 

celou rodinu. Každý ten příběh jis-
tě znáte, už se tady vypráví přes dvě 
tisíciletí, ale málo kdo mohl být při-
tom, když se ten zázrak stal. My vás 
zavedeme do dalekého Betléma, kde 
ve chlívku mezi ovečkami, kravička-
mi a jiným dobytkem jsou na slámě 
jesličky. 

V jesličkách Ježíšek a okolo něj ti 
kteří ho mají rádi. Velká sláva to byla, 
andělé pěli písně, dokonce i králové 
jej navštívili. Ale jednomu králi se 
narození Ježíška nelíbí. Je to zlý král 
Herodes, a udělá všechno pro to, aby 
se jej zbavil. 

Jak to s Ježíškem dopadlo, se 
můžete podívat v našem hudeb-
ně-loutkovém Betlémě. Pohádka je 
vhodná pro děti od 3 let a jejich rodi-
če. Hrají: Tomáš Běhal, Tomáš Pod-
razil. Scénohrafi e: Pavel Heřmann, 
T. Běhal Režie: T.Běhal, T.Podrazil 
Vstupné 35 Kč. 

16. 12. v 17.00 a 19.30
HORÁCKÉ VÁNOCE
Folklórní soubor Pramínek
Pojďte s námi zavítat do horác-

ké vesnice, kde začíná nejkrásnější 

den v roce - Štědrý den. Malé děti 
si dovádějí na sněhu, a ti starší nám 
připomenou zvyky a obyčeje toho-
to dne. Navečer se všichni pospolu 
sejdeme v kostele.

Vstup 100 Kč.

20. 12. v 19.30
KRA ŤASY V DIODU
Poslední vydání pravidelného pořa-

du věnovaného krátkým fi lmům. 
Tentokrát se podíváme na zoubek 
samotné fi lmové matérii a pustíme si 
pozoruhodné fi lmy z klasického fi l-
mového materiálu. Vstup 60 Kč.

27. 12. v 19.30
VOXTET A BEE BAND
Pravidelný vánoční koncert jihlav-

ských jazzových a swingových kapel 
Voxtet a Bee Band. Zatímco Voxtet 
„hraje“ a cappella, tedy bez hudeb-
ního doprovodu, Bee Band je kla-
sická kapela. Co může vzniknout ze 
spojení těchto dvou entit, jste moh-
li zažít již loni. Letos vás opět čekají 
písně speciálně nazkoušené pro tuto 
příležitost. Vstupné v předprodeji 
150 Kč (3+1 za 450 Kč). Na místě 
za 190 Kč.

12. 1. ve 20.20
PECHA KUCHA NIGHT VOL. 8

Café Etage
Café Etage, Masarykovo náměstí 39

9. 12. ve 20.00
KONCERT MARIACHI ESPU-

ELAS
Skvělá kapela z Boskovic, hrající 

převážně muziku mexických Maria-
chi. 

Vstupné 100 Kč.

12. 12. v 19.30
VÁNOČNÍ JAM SESSION 
Živá improvizovaná jazzová a swin-

gová hudba. Muzikanti, kteří by se 
chtěli přidat, jsou vítaní. Hrát a zpí-
vat se budou koledy. 

ZUŠ Jihlava
Masarykovo náměstí 16

5. 12. v 18.00
„SVAŘENÝ KONCERT“ KYTA-

ROVÉHO ODDĚLENÍ 
Malý koncertní sál č. 1 – vstup volný.

6. 12. v 18.00
KLAVÍRNÍ KONCERTÍK 
Koncertní sál  - vstup volný. 

8. 12. v 18.00
DECHOVÝ VEČER „SAX SIES-

TA“
Koncertní sál.  

13. 12. v 18.00
ADVENTNÍ SETKÁNÍ TANEČ-

NÍHO ODDĚLENÍ  
Vestibul školy ZUŠ.

20. 12. v 18.00
BENEFIČNÍ VÁNOČNÍ KON-

CERT ZUŠ
Koncertní sál ZUŠ.

DDM 
Dům dětí a mládeže, Brněnská 46, 

tel. 567 303 521
18. 12. v 17.00
VÁNOCE S DDM 
Vánoční vystoupení kroužků DDM 

Jihlava. Vystoupení hudebních a 

tanečních zájmových útvarů. Bližší 
info na začátku prosince na našich 
webových stránkách nebo Faceboo-
ku. V sále Divadla Na Kopečku.

20. 12. od 15.00 – 17.00
VÁNOCE V DDM 
Tradiční akce s vánoční tematikou 

na DDM. Každoroční výtvarné a 
tvořivé dílny na téma Vánoc v pro-
storách DDM Jihlava. Přijďte si užít 
vánoční atmosféru a kreativně se 
připravit a inspirovat na vánoční čas. 
S sebou dobrou náladu a příspěvek 
na materiál 50 Kč.

26. 12. v 9.00
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOL-

NÍM TENISU 
Svatoštěpánský turnaj určený dvou-

generačním a dětským dvoučlen-
ným týmům. Soutěž pro dva typy 
týmů po dvou kategoriích – dětí do 
11 let spolu, nebo s rodiči, děti od 
12 let spolu, nebo s rodiči, případně 
prarodiči. Sportovní událost v době 
vánočních svátků v Tanečním sále 
DDM Jihlava, Brněnská 46. Startov-
né 50,- za tým. 

Počet přihlášených je omezen na 
24, přihlášky nutné odevzdávat do 
21. 12. 2017. S sebou vlastní pálku a 
vhodnou sportovní obuv. Informace 
u pořadatele Oldřicha Musila, tel.: 
567 303 521, musil@ddmjihlava.cz.

28. 12. – 29. 12. v 9.00
KUFROVÁNÍ S DDM
Každoroční orientační procházka 

v období vánočních prázdnin. Sku-
pinky vyrazí do terénu v okolí DDM 
podle map OB – Jihlava, Březinovy 
sady, Stará Plovárna. Určeno všem 
nadšeným účastníkům napříč věko-
vými skupinami. 

Na startu obdrží skupina mapu 
a instrukce. V cíli vždy drobnou 
odměnu. Start pro oba dny 9:00-
12:00, v budově DDM, Brněnská 
46, Jihlava. 

Startovné 30,-/mapu. Těšíme se na 
vás na našem tradičním Kufrování.

Family Point a Senior Point
Palackého 26, tel. 564 602 445, 

605 660 445
4. 12. v 16.00
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  
Děti se mohou těšit na vánoční 

hranou pohádku Čert a Káča a na 
nadílku od Mikuláše, anděla a čertů. 
BEZ PŘIHLAŠOVÁNÍ.

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo náměstí 24.

6. 12. v 9.30 - 11.30 
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO 
Tvořivé dílničky pro děti s Radkou 

Propperovou. 
Family Point, Palackého 26, Jihlava 

- prosíme o přihlašování účasti!

7. 12. v 9.30 – 15.30
BAREVNÉ VÁNOCE
Balení vánočních dárků, výroba 

ozdob a dekorací, ukázky tradičního 
zdobení vánočních stromků, Vánoč-
ní pošta aj. 

Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava, 
budova B

12. 12. v 15.30 – 16.30
TANEČKY S RA DKOU 
(pro děti 2,5-6 let) – Taneční hrát-

ky s říkadly a opičí dráhou s Radkou 
Propperovou, SŠ TRIVIS, Brněnská 

68. Jihlava - prosíme o přihlašování 
účasti.

13. 12. v 15.30
ENZYMY JAKO ZÁKLADNÍ 

STAVEBNÍ KA MENY ŽIVOTA
PharmDr. Petr Skalický, Krajský 

úřad, Žižkova 57, Jihlava, zasedací 
místnost B 3.16, budova B 

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

ZOO Jihlava
Březinovy sady 10, tel. 567 573 730
1. 12. – 31. 12. 
VELKÁ PROSINCOVÁ SOU-

TĚŽ ANEB ROCCO VYPRA VU-
JE

Soutěž pro všechny zvídavé na fa-
cebooku a v areálu jihlavské zoo o 
zajímavé ceny. Každý týden jiný pří-
běh, každý den nová nápověda! Sle-
dujte náš facebook, nebo přijďte do 
zoo. 

2. 12. – 3. 12. v 10.00
ADVENTNÍ DÍLNY
Předvánoční rukodělné tvoření ve 

vzdělávacím centru PodpoVRCH, 
od 10 – 15 hodin. V sobotu v 15 
hodin slavnostní rozsvícení vánoční-
ho stromu spojené s kulturním pro-
gramem. 

4. 12. ve 13.00
MEDVĚDÍ HRÁTKY
Od 13 – 14 hodin u výběhu med-

vědů malajských. Zoo Jihlava. 

6. 12. ve 13.30
KOMENTOVANÉ KRMENÍ 

MEDVĚDŮ MALAJSKÝCH
V 13.30 u výběhu medvědů malaj-

ských. 

7. 12. v 17.00
ANDALUSIE
Poslední letošní klubový večer 

bude ve znamení rozmanité východ-
ní části jihošpanělské provincie – 
Andalusie. 

Velkým okruhem okolo Sierry 
Nevady – od divokého pobřeží přes 
nejvyšší vrchol kontinentálního Špa-
nělska až po přírodní park i poušť 
– nás provede cestovatel Jaromír 
Novák. 

Vstupné 40 Kč (každý účastník 
obdrží drobný dárek), parkoviště 
zdarma. 

Vzdělávací centrum PodpoVRCH.

11. 12. ve 13.00
LAMÍ HRÁTKY
Od 13 – 14 hodin u výběhu lam 

guanako. 

13. 12. ve 13.30
KOMENTOVANÉ KRMENÍ 

LAM GUANAKO
V 13.30 u výběhu lam guanako. 

18. 12. ve 13.00
TULENÍ HRÁTKY
Od 13 – 14 hodin u bazénu tuleňů 

obecných. 

20. 12. ve 13.30
KOMENTOVANÉ KRMENÍ 

TULEŇŮ OBECNÝCH
V 13.30 hodin u bazénu tuleňů 

obecných. 
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21. 12. v 18.00
SPECIÁLNÍ ZIMNÍ VEČERNÍ 

PROHLÍDKA  S PRŮVODCEM
Komentovaná prohlídka zoo 

s odborným zoologickým výkla-
dem. Omezené množství vstupenek 
– nutná předběžná rezervace a plat-
ba přes e-shop na www.zoojihlava.
cz. Cena: 150 Kč. Zoo Jihlava od 18 
– 19.30 hodin.

24. 12. 
ŠTĚDRÝ DEN V ZOO
Na Štědrý den budou mít všechny 

děti vstup do zoo za 1 Kč.

27. 12. ve 13.30
KOMENTOVANÉ KRMENÍ 

ŽIRA F
V 13.30 u výběhu žiraf. 

27. – 28. 12. 
VÁNOČNÍ VEČERNÍ PRO-

HLÍDKY VE STYLU „RETRO“
Speciální komentované prohlíd-

ky se letos ponesou ve stylu retro. 
Začátek vždy v 16, 16.30, 17, 17.30 a 
v 18 hodin. Nutná rezervace a platba 
vstupenek předem prostřednictvím 
e-shopu na www.zoojihlava.cz nebo 
na vstupních pokladnách zoo. Cena 
150 Kč.  Retro doplňky vítány. Zoo 
Jihlava. 

28. 12. ve 13.00
ŽIRA FÍ HRÁTKY
Od 13 – 14 hodin u výběhu žiraf. 

Zoo Jihlava. 

Klub ZACHEUS
Komenského 20

5. 12. v 18.00
ADVENTNÍ PROROCTVÍ 

STARÉHO ZÁKONA
Přednáška – proroctví malých i vel-

kých proroků.

12. 12. v 19.00
MODLITBA TAIZÉ V KOSTE-

LE SV. KŘÍŽE                            

17. 12. v 10.00
ADVENTNÍ SETKÁNÍ RODIN 

S PROGRA MEM NEJEN PRO 
DĚTI 

24. 12. ve 22.00
ADVENTNÍ VIGILIE V KOS-

TELE SV. KŘÍŽE                           

F POINT
Masarykovo náměstí 34

7. 12. ve 14.00 – 18.00
VYROB SI SVÉHO ANDĚLA Z 

PEDIGU
Naučíte se základní techniku ple-

tení. Vyrobíte si z pedigu anděla, 
kterého si odnesete domů. Je vhod-
né i pro úplné začátečníky - jak pro 
dospělé, tak pro děti. Ideální pro 
celou rodinu. Vstupné na pokrytí 
nákladů 100 Kč. 

Nutné přihlásit se předem, tel. 739 
600 146, fpoint@fpoint.cz

Kino DUKLA
Jana Masaryka 20, tel. 731 989 428
1. a 12. 12. v 17.00, 6. 12. v 19.30
NÁDECH PRO LÁSKU
Romantický / V. Británie / 117min 

/ titulky / 110,- / 12+
Robin a jeho manželka Diana jsou 

okouzlující mladý pár. Oba milují 

cestování a dobrodružství. Během 
pobytu v Keni ale Robin ochrne, a 
prognózy lékařů nejsou příliš opti-
mistické. Víc než cokoliv jiného, 
touží Robin po světě bez nemocnič-
ního lůžka. Diana se rozhodne mu 
splnit jeho přání za každou cenu. 
Přes odpor doktorů odváží Robina z 
nemocnice. Láska mladých manželů 
je silnější než nepřízeň osudu. Roz-
hodnou se nepřežívat, ale žít napl-
no. Začnou cestovat po světě a jejich 
odvaha, humor a vášeň mění životy 
dalším lidem. 

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

1. 12. v 17.30, 2., 3., 23. a 27. 
12. v 15.30, 9. 12. v 15.15, 13. 
12. v 16.00, 17. 12. 14.45, 29. 12. 
v 15.00

PADDINGTON 2
Rodinný, komedie / V. Británie / 

dabing / 110,-
Náš kamarád Paddington se už 

šťastně usadil s rodinou Browno-
vých a je oblíbeným členem míst-
ní komunity. Aby mohl koupit ten 
nejlepší dárek ke 100. narozeninám 
jeho tety Lucy, začne pracovat. Ces-
ta za dobrodružstvím začne, když je 
tento dárek ukraden.

Režie: P. King / Hrají: Ben Whis-
haw, Hugh Grant, Brendan Gleeson, 
Julie Walters.

2. a 28. 12. v 15.00
ESA Z PRA LESA
Animovaná komedie / Francie / 

97min / 100,- (28. 12. 90,-)
Maurice sice vypadá jako obyčej-

ný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bi-
je statečné srdce tygra. Však byl také 
vychován hrdou tygřicí. Se svými 
zvířecími přáteli tvoří bandu zná-
mou jako Esa z pralesa, která se snaží 
udržovat v džungli pořádek a sprave-
dlnost. Tak, jak to dříve dělala jeho 
matka tygřice.

Režie: D. Alaux.

1. 12. v 19.30, 2. a 10. 12. ve 
20.00 

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

/ 120,- (10. 12. 60,-) / 12+
V mysteriózním thrilleru se sku-

pina studentů medicíny snaží zís-
kat odpověď na otázku, zda existuje 
život po smrti. Opakovaně se dostá-
vají do stavu klinické smrti, avšak 
stále nebezpečnější experimenty 
si na každém z nich vybírají svou 
daň…

Režie: N. A. Oplev / Hrají: Nina 
Dobrev, Ellen Page, Kiefer Suther-
land.

2. 12. v 17.00, 7. a 11. 12. ve 
20.00, 22. 12. v 19.30

LIGA SPRA VEDLNOSTI
Akční, dobrodružný, fantasy / USA 

/ 2D, titulky, dabing / 2D 120,- (od 
7. 12. 110,-)

Film natočený na motivy komiksů 
z vydavatelství DC Comics o stej-
nojmenném superhrdinském týmu. 
Poháněný jeho obnovenou vírou v 
lidstvo a inspirován Supermanovým 
nesobeckým činem, se Bruce Way-
ne spojí se svým spojencem Dianou 
Prince, aby čelili ještě většímu nepří-
teli. Společně Batman a Wonder 
Woman pracují na tom, aby rychle 
dali dohromady tým, se kterým by 
se mohli postavit této nově procitlé 
hrozbě.

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

3. 12. v 15.00, 16. 12. v 15.30
HURVÍNEK A KOUZELNÉ 

MUZEUM
Animovaná komedie / ČR / 85min 

/ 80,-
Legendární hrdinové, které dob-

ře znáte. Filmový příběh nabízí zce-
la nové, původní dobrodružství. Pan 
Spejbl pracuje jako hlídač Muzea 
loutek, kterému však hrozí zbourání. 
Hurvínek zase jednou neposlouchá 
a podaří se mu proniknout do uza-
vřených prostor muzea, kde objeví 
svět, skrytý před zraky návštěvníků. 
A právě v podzemí je ukryto nejen 
tajemství kouzelného muzea, ale i 
klíč k jeho záchraně.

Režie: M. Kotík, I. Evlannikova.

18. 12. ve 20.00, 3. 12. v 19.30
SNĚHULÁK
Krimi, drama / USA, V. Británie / 

titulky / 110,- (18. 12. 100,-) / 15+
Po tomhle fi lmu už nikdy neposta-

víte sněhuláka s radostí. Nejúspěš-
nější autor současné krimi Jo Nesbø, 
nejsvéráznější románový detektiv 
Harry Hole a jeden z nejcharisma-
tičtějších herců své generace Micha-
el Fassbender se spojili v adaptaci 
slavného detektivního thrilleru, jenž 
spolu s dalšími deseti „Holeovkami“ 
kraluje žebříčkům nejčtenějších knih 
současnosti.

Režie: T. Alfredson/ Hrají: Micha-
el Fassbender, Rebecca Ferguson, J. 
K. Simmons, Charlott e Gainsbourg

3. 12. v 17.00
TÁTA JE DOMA 2
Komedie / USA / 100min / titul-

ky / 120,-
Když dva znesváření otcové, jeden 

vlastní a druhý nevlastní, k sobě na 
konci fi lmu Táta je doma koneč-
ně našli cestu, mohli si oddechnout 
nejen jejich děti a vysmátí divá-
ci, ale především producenti téhle 
úspěšné komedie. Ti se rozhodli 
střet testosteronem nabitého Marka 
Wahlberga a bačkorovitého packala 
Willa Ferrella ještě vylepšit, když do 
pokračování přizvali Johna Lithgowa 
a nestárnoucího drsňáka Mela Gib-
sona jako jejich otce.

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

1. a 8. 12. ve 20.00, 2., 3., 15. a 
19. 12. v 17.30, 10. 12. v 18.00

KVARTETO
Komedie / ČR / 93min / 120,-
Hráli jste někdy v kapele? Je to 

jako druhá rodina. Stejně, jako use-
dá rodina zas a znovu u jednoho sto-
lu, scházejí se členové kvarteta tzv. 
soudobé hudby vždy u dalšího kon-
certu. Poněkud nesourodá čtveřice, 
v čele se solidně vyhlížejícím, avšak 
lehce sucharským Robertem (Lukáš 
Melník), jeho partnerkou atraktiv-
ní a rozháranou cellistkou Simonou 
(Barbora Poláková), extrovertním 
vtipálkem Tomášem ( Jaroslav Ple-
sl) a znalcem historie s přezdívkou 
Funés (Zdeněk Julina) spolu zaží-
vá na cestě za svou nejsvobodnější 
skladbou řadu humorných situací, 
ale i nedorozumění.

Režie: M. Krobot / Hrají: Barbo-
ra Poláková, Jaroslav Plesl, Lukáš 
Melník, Zdeněk Julina, Lenka 
Robotová.

2. a 10. 12. v 19.30, 3. a 6. 12. ve 
20.00, 12. 12. v 17.30

7 ŽIVOTŮ
Sci-fi , akční, thriller / USA, V. Bri-

tánie / 123min / titulky / 120,-
Sedm životů, sedm sester, jedna 

společná identita. Originální akč-
ní sci-fi  thriller o sedmi identických 
sestrách, které tají svou existenci 
před okolním světem. Dokud jedna 
z nich nezmizí

Režie: T. Wirkola/ Hrají: Noomi 
Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close, 
Marwan Kenzari.

4., 8., 13. a 18. 12. v 17.00, 9. 
12. 14.45, 17. 12. v 18.15, 26. 12. 
v 15.00

EARTH: DEN NA ZÁZRA ČNÉ 
PLANETĚ 

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

Nejnovější snímek z produkce 
BBC, tvůrců Zázračné planety, před-
stavuje divákům všech věkových 
kategorií nezapomenutelné hrdiny: 
mládě zebry, snažící se překonat roz-
vodněnou řeku; pandu, která usměr-
ňuje svého hravého potomka; rodi-
nu vorvaňů, s oblibou pospávající ve 
svislé poloze; lenochoda toužícího 
po lásce a mnoho dalších. 

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

4. a 18. 12. v 17.30, 13. 12. ve 
20.00

MADAM SLUŽEBNÁ
Komedie, drama / Francie / 90min 

/ 110,- 
Bohatý a americký pár Anne a Bob 

se rozhodne okořenit upadající vztah 
a přestěhuje se do zámku v romantic-
ké Paříži. Při přípravě luxusní večeře 
pro sofi stikované přátele arogantní 
paní domu zjistí, že stůl je prostřen 
jen pro 13 hostů, a to ve své pověr-
čivosti v žádném případě nemůže 
dovolit. Hostitelka tedy vymyslí 
plán. Trvá na tom, aby se její věrná 
služebná María přestrojila za tajem-
nou španělskou šlechtičnu, čímž 
odvrátí „neštěstí“ u stolu. Jenže sta-
čí trochu víc vína, a María si to začne 
u stolu užívat. Její osobitý šarm oča-
ruje extravagantního britského mak-
léře a vznikne z toho pěkně vášnivý 
románek. To se ale Anne vůbec nelí-
bí, pronásleduje svou služku po celé 
Paříži, a rozhodne se stůj co stůj tuto 
milostnou aférku zničit.

Režie: A. Sthers/ Hrají: Toni Col-
lett e, Harvey Keitel, Michael Smiley, 
Joséphine de La Baume, Rossy de 
Palma.

4. 12. v 19.30
ROCK‘N ROLL
Komedie / Francie / 123min / 

titulky / FK / 80,-
Guillaume (43) žije pohádkový 

život. Má všechno, o čem mohou 
muži pouze snít. A potom, přímo 
během natáčení, mu jeho dvacetiletá 
herecká kolegyně suše oznámí, „že 
už nejede rock´n´roll“. A další uzem-
ňovačka přijde vzápětí – na žebříčku 
„šukatelnosti“ herců se prý propad-
nul na úplné dno. Domácký život s 
Marion, syn, koně, dům na venkově 
– to vše je pro mladé herečky totál-
ně antisexy. Guillaume si umíní, že 
se musí radikálně změnit. Hned. 
Proměna ale zachází tak daleko, jak 
nikdo z přítomných nečekal.

Režie: G. Canet/ Hrají: Guillaume 
Canet, Marion Cotillardová, Gilles 
Lellouche, Yvan Att al.
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4., 9. a 26. 12. ve 20.00, 13. a 21. 
12. v 19.30

VRA ŽDA V ORIENT EXPRE-
SU

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

To, co začíná jako luxusní jízda 
vlakem z Istanbulu do Londýna, se 
rychle promění v jeden z nejnapí-
navějších a nejzáhadnějších detek-
tivních příběhů. Předloha A. Chris-
tie popisuje osudy třinácti pasažérů 
uvízlých v přepychovém vlaku Ori-
ent expresu kdesi ve sněhových závě-
jích na Balkáně. 

V okamžiku, kdy ve vlaku do-
jde k záhadné vraždě amerického 
obchodníka, každý z nich se stává 
podezřelým. 

Ve vlaku naštěstí nechybí jeden 
neobyčejný Belgičan s velkým kní-
rem a dokonale pracujícími šedými 
mozkovými buňkami. A právě tento 
nejslavnější detektiv na světě, Her-
cule Poirot, musí závodit s časem, 
aby vyřešil smrtící hádanku dříve, 
než neznámý vrah znovu udeří.

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

5. 12. ve 20.00
ČÁRA 
Krimi, thriller / Slovensko / 

108min / titulky / 100,- / 15+
Adam Krajňák je otcem rodiny a 

také hlavou pohraniční kriminální 
skupiny, která pašuje přes sloven-
sko-ukrajinskou hranici cigarety. 
Zastává nenahraditelnou roli stara-
jícího se důvěrníka, ale také zásado-
vého a nekompromisního vůdce. 
Klidný souběh obou prolínajících 
se světů se však se vzrůstající ner-
vozitou, kvůli nově budované hrani-
ci schengenského prostoru, začíná 
pomalu otřásat. 

Režie: P. Bebjak/ Hrají: Emília 
Vášáryová, Tomáš Maštalír, Zuzana 
Fialová, Milan Mikulčík.

5. 12. v 17.00, 7. 12. v 17.30, 14. 
12. v 17.15, 17. 12. v 19.45, 20. 12. 
ve 20.00

MILADA
Drama, životopisný / ČR / 130min 

/ 110,- 
Na plátna kin se vůbec poprvé 

dostane dramatický osud Milady 
Horákové, který ve své době otřá-
sl světem. Scénář Davida Mrnky na 
základě skutečných událostí a bez 
zbytečného patosu vypráví osobní 
příběh hlavní protagonistky. 

Zaznamenává Miladiny ambi-
ce i pochybnosti, rozpolcenost 
mezi povinnostmi k vlasti a rodině, 
odhodlání žít v souladu se svým pře-
svědčením.

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

5. 12. v 17.30, 13. 12. v 18.00
LAJKA 
Loutkový, animovaný, sci-fi  muzi-

kál / ČR / 85min / 110,-
Nelehký je život fenky Lajky na 

periférii ruského velkoměsta. Po 
svém odchytu je násilně přeškolena 
na průkopnici kosmonautiky. Záhy 
po startu Lajku do vesmíru následu-
je množství dalších zvířat, překotně 
vypouštěných z Hustonu a Bajkonu-
ru. 

Zvířata bloudí vesmírem, až nako-
nec za pomoci černé díry šťast-
ně obydlí vzdálenou planetu. Po 

nedlouhé době jejich harmonické-
ho, nikým nerušeného soužití s míst-
ními živočichy k nim však doputuje 
i první člověk, a harmonický, i ten 
holý život zvířat je rázem ohrožen.

Režie: Aurel Klimt.

5. 12. v 19.30
HANS ZIMMER V PRA ZE
Záznam koncertu / 150min / 180,-
Užijte si záznam koncertu mis-

tra fi lmové hudby, Hanse Zimmera. 
Zimmer je skladatelem mnoha neji-
koničtějších fi lmových soundtracků 
současné doby a hudebníkem světo-
vého kalibru. 

Do jeho autorské dílny patří napří-
klad hudba z fi lmů Piráti z Karibiku, 
Madagaskar, Sherlock Holmes, Gla-
diátor nebo trilogie Temný rytíř.

Režie: Tim Van Someren.

6. 12. v 17.30, 11. 12. v 17.00, 12. 
a 19. 12. ve 20.00, 13. 12. ve 14.30

ZAHRA DNICTVÍ: NÁPADNÍK
Milostné drama / ČR / 113min / 

120,- (od 11. 12. 110,-)
Třetí fi lm cyklu Zahradnictví s 

názvem Nápadník se odehrává na 
samém konci let padesátých. Je pří-
během lásky, tentokrát lásky mile-
necké. 

Vypráví o bitvě mezi rodiči a dět-
mi, poznamenanými válkou a komu-
nistickým převratem. Nápadník s tra-
gikomickým nadhledem obkresluje 
ostrou zlomovou linii mezi předvá-
lečnou a poválečnou generací. Gene-
rační střet vychází z odlišných zkuše-
ností rodičů a jejich dětí. 

Každá generace má svoji předsta-
vu o tom, jak k takovému štěstí dojít, 
a jisté je, že k němu musí najít cestu 
sama.

Režie: J. Hřebejk / Hrají: Anna Fia-
lová, Aňa Geislerová, Martin Finger, 
Gabriela Míčová, Klára Melíšková, 
Sabina Remundová.

7. 12. v 18.00
ANDREA CHÉNIER 
Živě přes satelit Teatro alla Sca-

la, Milán (zahajovací opera sezóny) 
/ 155min / 240,- (studenti, senioři 
190,-)

Diva 21. století Anna Netrebko se 
představí po boku svého manžela, 
Yusifa Eyvazova v prosincovém 
představení Andrea Chénier. Publi-
kum v kinech po celém světě bude 
mít možnost si užít živě jednu z 
nejdůležitějších operních událostí 
sezóny – zahajovací večer v Teatro 
alla Scalla v italském Miláně.

8., 9., 16., 23. a 26. 12. v 17.30, 
10. 12. v 17.00, 30. 12. v 15.00

PŘÁNÍ K MÁNÍ
Rodinný / ČR / 106min / 110,-
Vánoční fi lm plný kouzel Přá-

ní k mání. Nadčasovým příběhem 
chtějí fi lmaři navázat na tradici čes-
kých hraných fi lmů pro celou rodi-
nu, ve kterých je současné prostředí 
prošpikováno fantazií a ve kterých se 
může stát cokoliv.

Režie: V. Karas / Hrají: Jitka Čadek 
Čvančarová, Martin Myšička, Vítěz-
slav Jandák, Jan Vondráček, Simona 
Babčáková, Milan Šteindler.

8. 12. v 19.30, 17. 12. ve 20.00
THOR: RA GNAROK
Akční, dobrodružný / USA / 

130min / 2D dabing, titulky / 100,- 
/12+

Th or je uvězněn na opačném kon-
ci vesmíru bez svého mocného kla-

diva a je nucen pustit se do závodu 
s časem, aby se vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok - zkázu 
svého domova a konec asgardské 
civilizace - který se snaží rozpoutat 
mocný nový nepřítel, nemilosrdná 
Hela. Předtím ale musí přežít smrtí-
cí gladiátorskou soutěž, v níž se ocitá 
tváří v tvář svému bývalému spojen-
ci z řad Avengers - neuvěřitelnému 
Hulkovi.

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

9. 12. v 17.00, 12. 12. v 19.30
NA SHLEDANOU TAM NAHO-

ŘE
Komedie, drama / Francie / 

117min / titulky / 110,-
Listopad 1918. Do konce světo-

vé války zbývá jen pár dní. Poručík 
Henri je přesto ochotný kvůli uzná-
ní a povýšení jít přes mrtvoly a žene 
svou jednotku do nesmyslného úto-
ku. Tato zbytečná zteč na kótu 113 
nerozlučitelně spojí dva vojíny, nená-
padného účetního Alberta a nadané-
ho umělce Édouarda. 

Albert totiž skončí po výbuchu 
zasypaný v zákopu, Édouard ho 
vyhrabe a zachrání. Hned nato jej ale 
zasáhne střepina granátu a přijde o 
kus obličeje. 

Toto znetvoření, které Édouard 
skrývá pod bláznivými maskami, 
ovlivní životní příběh obou vojáků i 
po demobilizaci.

9., 15. a 23. 12. v 19.30
MATKY NA TAHU O VÁNO-

CÍCH
Komedie / USA / 116min / 110,-
Amy, Carla a Kiki, matky na tahu... 

Tentokrát o Vánocích:-)
Režie: J. Lucas, S. Moore / Hrají: 

Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn 
Hahn, Christine Baranski, Susan 
Sarandon.

10. 12. ve 14.00, 2. 1. v 15.30, 16. 
a 27. 12. v 15.00

PŘÍŠERÁKOVI
Animovaný / Německo, V. Británie 

/ 96min / dabing / 100,-
Animovaná rodinná komedie o 

prokletí, které možná pomůže jed-
né ne právě spokojené rodince najít 
štěstí.

Wishbonovi nejsou právě šťastná 
rodinka. Máma Emma má knihku-
pectví, které je před krachem, táta 
Frank je přepracovaný a každý den 
trpí pod tyranským šéfem. 

Dcera Fay je nešťastná, stydlivá 
teenagerka a syn Max je sice mate-
matický genius, ale ve škole ho ostat-
ní šikanují.

Režie: H. Tappe. 

10. 12. v 16.00, 20. 12. v 17.30
MŮJ ŽIVOT CUKETKY
Animovaný, rodinný / Francie, 

Švýcarsko / 66min / 120,-
Když se devítiletý Ikar, přezdíva-

ný Cuketa, dostane po smrti svo-
jí maminky do dětského domova, 
netuší, že i na takovém místě můžete 
potkat přátele, lásku, a ano, dokonce 
i být šťastný. 

Nejlepší rodina může být totiž i 
ta, kterou si sami vyberete. Půvabný 
švýcarský animovaný fi lm, uvedený 
například na 69. MFF v Cannes, byl 
přijat s nadšením diváky i fi lmovou 
kritikou.

Režie: Claude Barras.

Dům Gustava Mahlera
Znojemská 4, Jihlava  |  út–so 10–12, 13–18
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11. a 16. 12. v 17.30
BAJKEŘI
Komedie / ČR / 95min / 100,- 
Bajkeři chtějí přinést do podzim-

ních kinosálů slunce, letní poho-
du, okouzlení láskou i kamarádství 
utužené ve chvíli, kdy je třeba se 
opřít do šlapek.

Režie: M. Kopp / Hrají: Hana Vag-
nerová, Adam Mišík, Jan Komínek, 
Tomáš Matonoha, Michal Suchá-
nek.

11. 12. v 19.30
TA, KTERÁ ODEŠLA
Drama / Filipíny / 226min / titul-

ky / FK / 90,- / 15+
V roce 1997, poté, co strávila třicet 

let ve vězení, vstupuje Horácia do 
krajně odcizeného světa: její manžel 
zemřel, a ačkoli se znovu spojila se 
svou dcerou, nemůže najít svého 
syna. 

Brzy však rozpozná, co se nezmě-
nilo – moc a výsady elit. Ironií zůstá-
vá, že Horáciin bývalý aristokratický 
milenec Rodrigo, který zosnoval její 
uvěznění, je nyní sám lapen ve své 
zlaté kleci: stejně jako jeho bohatí 
přátelé, i on přestal vycházet z domu 
kvůli eskalaci únosů zaměřených na 
movité. 

Horácia se rozhodne této hysterie 
využít a připravuje pomstu.

Režie: L. Diaz/ Hrají: Charo 
Santos-Concio, John Lloyd Cruz, 
Michael De Mesa.

14., 15., 17., 20., 22., 23., 26. a 
29. 12. v 17.00, 14., 15., 16. 21. 
12. ve 20.00, 24. 12. v 10.30, 30. 
12. v 19.30

STAR WARS: POSLEDNÍ Z 
JEDIŮ

Sci-fi  / USA / 150min / PREMI-
ÉRA  / dabing, titulky, 2D, 3D / 3D 
150,-, 2D 130,-

Ve fi lmu Star Wars: Poslední z 
Jediů od studia Lucasfi lm pokračuje 
sága rodu Skywalkerů. 

Postavy předchozího fi lmu Star 
Wars: Síla se probouzí, spolu s legen-
dárními hrdiny galaxie, prožívají str-
hující dobrodružství, během kterých 
odhalí prastará tajemství Síly a šoku-
jící události z minulosti. 

Režie: R. Johnson/ Hrají: Mark 
Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, 
Daisy Ridley.

14. 12. v 19.30, 19. 12. v 17.00
MANŽELKA  A MANŽEL
Komedie / Itálie / 100min / PRE-

MIÉRA  / 110,- / 12+
Italská komedie o manželském 

páru, který se po dlouhých letech 
ocitne v krizi a zdá se, že rozvod je 
na spadnutí. 

Po nevydařeném experimentu se 
manželé probudí každý v těle toho 
druhého. Pomůže jim tato neobyčej-
ná situace zachránit manželství?

Režie: S. Godano / Hrají: Kasia 
Smutniak, Pierfrancesco Favino, 
Marta Gastini, Andrea Bruschi. 

16. 12. v 19.30
THELMA
Drama / Norsko / 116min / titul-

ky / FK / 80,- / 15+
Křehká Th elma právě nastoupila 

na vysokou školu. I přes urputnou 
snahu rodičů kontrolovat každý její 
krok poprvé zakouší nezávislost a vír 
studentského života. Když se však 
zamiluje do krásné spolužačky Anjy, 
začnou se v jejím okolí dít nevy-
světlitelné a děsivé věci, a Th elma s 

hrůzou zjišťuje, že jejich příčinou 
je možná ona samotná. Uhranči-
vý thriller o nejtemnějších lidských 
touhách, rodinných prokletích a 
zakázané lásce.

Režie: J. Trier / Hrají: Eili Harboe, 
Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen.

17. 12. v 15.45
LOUSKÁČEK
Bolšoj balet – záznam / 135min 

(1 přestávka) / 250,- (děti, studenti, 
senioři 200,-)

Louskáček je rozkošné vánoč-
ní představení pro celou rodinu, 
pohádka o holčičce Marušce a jejím 
kouzelném vánočním dárku – lous-
káčku na ořechy, který se v její fanta-
zii promění v krásného prince. Balet 
na motivy pohádky E. T. A. Hoff -
manna je symbolem vánoční atmo-
sféry po celém světě.

18. 12. v 19.30
KINDERS
Dokument / Rakousko / 95min / 

titulky / FK / 90,-
KINDERS je dojemný fi lm o síle 

hudby. Hudba zde ukazuje nové způ-
soby, jak inspirovat tvořivost dospí-
vajících, ukazuje cestu pro nový 
směr vzdělávání.

Režie: Arash a Arman T. Riahi.

19. 12. v 19.30, 27. 12. v 17.00
DOKUD NÁS SVATBA 

NEROZDĚLÍ
Komedie / Francie / 115min / 

titulky / 80,-
Když organizujete dokonale pro-

myšlenou, luxusní svatbu na fran-
couzském zámečku ze 17. století, 
úplně si to říká o průšvih. Když se 
má něco pokazit, věřte tomu, že se 
to opravdu pokazí. 

Profesionální svatební agentu-
ra má na nezdary celých 24 hodin. 
Zvlášť, když šéf agentury z přátelství 
zaměstná vlezlého fotografa, které-
ho spíše než focení zajímá svateb-
ní pohoštění, najde záskok za kape-
lu, pro kterou je „decentní zábava“ 
neznámým pojmem, a ženichovo 
půlnoční překvapení defi nitivně 
změní celou svatbu v grotesku. 

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

21. 12. v 17.00, 22. 12. v 17.30, 
23. 12. a 2. 1. v 15.00, 26., 28. a 
30. 12. v 15.30

FERDINAND
Animovaný, rodinný / USA / 130,- 

(děti 110,-)
Ferdinand je velký býk s velkým 

srdcem. Je to roztomilé, leč tro-
chu nešikovné, až groteskně půso-
bící stvoření, které ale neznalí lidé 
považují za nebezpečné a zuřivé 
monstrum. 

Když si jednoho dne Ferdinand 
neopatrně sedne na čmeláka, dosta-
ne žihadlo a splaší se. Celou událost 
vidí hledači býků do koridy a rozdi-
vočelý Ferdinand je uchvátí natolik, 
že jej okamžitě chytí a odvezou. Fer-
dinand je ale odhodlaný vrátit se ke 
své rodině a s pomocí svých nových 
přátel se vydává na dlouhou cestu 
Španělskem.

21. 12. v 17.30, 22., 23., 27., 28., 
29. a 30. 12. ve 20.00, 26. 12. a 2. 
1. v 19.30

ŠPINDL
Komedie / ČR / PREMIÉRA  / 

120,-

Horská zimní komedie z prostředí 
Špindlerova mlýna s názvem Špin-
dl vstoupí do českých kin společně 
s prvním zimním dnem. 

Komedie Špindl ukazuje dámskou 
jízdu tří sester na horách, přičemž 
fi lmu vévodí sarkastická postava 
s tváří Anny Polívkové a její milost-
né trable. 

Režie: M. Cieslar/ Hrají: Anna 
Polívková, David Gránský, Jakub 
Kohák, Alice Bendová, Marek Vašut.

ŠTĚDRÝ DEN V DUKLE
24. 12. v 10.00
ČERTOVINY
Klasická pohádka / ČR / 101min / 

PŘEDPREMIÉRA  / 130,-
Stalo je jednou, že se v pekle uklí-

zelo. Čerti se jen hemžili, ale navzá-
jem si překáželi a klopýtali jeden 
přes druhého, prostě hotový blázi-
nec. Toho zmatku využili dva mladí 
čerti, kteří schválně ještě víc při uklí-
zení překáželi. 

A pak se to stalo. Jeden zakopl, 
padl na druhého, a oba povalili kotel 
s hříšnou duší. Toho využila hříšná 
duše. 

Rozběhla se k otevřené bráně, kte-
rou zrovna staří čerti větrali, a než se 
kdo nadál, byla pryč.  Bylo zle. Luci-
fer se rozhodl pro trest – čerti musí 
jít na svět a každý přivést do pek-
la jednu hříšnou duši. Pak jim bude 
odpuštěno.

Režie: Z. Troška / Hrají: Jakub 
Prachař, Dominick Benedikt, Karel 
Dobrý, Oldřich Navrátil, David 
Gránský.

24. 12. ve 13.00
ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZ-

NA
Hudební pohádka / ČR / ZDAR-

MA
Hudební pohádka Šíleně smut-

ná princezna je určena především 
malým - ovšem ne těm nejmenším 
divákům. Vypráví příběh prince a 
princezny ze sousedních spřátele-
ných zemí, kteří mají uzavřít sňatek, 
o čemž rozhodli jejich moudří otco-
vé se svými rádci. 

Královské děti však o svém osudu 
chtějí rozhodnout samy a samy si 
také touží vybrat životního partnera, 
který se bude líbit jim, a ne takové-
ho, kterého určí státní důvody...

Režie: B. Zeman / Hrají: Helena 
Vondráčková, Václav Neckář, Jaro-
slav Marvan, Bohuš Záhorský, Josef 
Kemr.

28. 12. v 17.00, 2. 1. ve 20.00
NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
Muzikál, romantický / USA / 

97min / PREMIÉRA  / titulky / 
130,-

Největší showman je originální 
muzikál inspirovaný životem P. T. 
Barnuma, muže, pro nějž každá pře-
kážka a nezdar byly jen dalším odra-
zovým můstkem na pouti ke hvěz-
dám. A právě díky jeho vizionářství 
a energii vznikl showbyznys.

Režie: M. Gracey/ Hrají: Hugh 
Jackman, Michelle Williams, Zac Ef-
ron, Zendaya.

28. 12. v 17.30, 29. 12. v 17.15, 
30. 12. a 2. 1. v 17.00

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUN-
GLI

Dobrodružný, akční, komedie / 
USA / 111min / dabing / 130,- (děti 
110,-)

Čtveřice školáků objeví starou 
videoherní konzoli se hrou, o kte-
ré nikdy neslyšeli - zvanou Jumanji 
- a ocitají se všichni vzápětí v džun-
gli, v níž se hra odehrává, a stávají 
se postavami, které si pro hru zvoli-
li: z počítačového hráče Spencera se 
stává odvážný dobrodruh (Dwayne 
Johnson), náruživý sportovec Fridge 
přijde (dle svých slov) „o horní-
ho půl metru těla“ a stane se z něj 
drobný génius (Kevin Hart), ze vše-
mi oblíbené Bethany se stává profe-
sor ve středním věku ( Jack Black) a 
zamlklá samotářka Martha je pro-
měněna v drsnou bojovnici (Karen 
Gillan). 

Společně zjišťují, že Jumanji není 
hra, kterou si můžete jen tak zahrát - 
musíte ji přežít.

Režie: J. Kasdan/ Hrají: Dway-
ne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, 
Karen Gillan, Nick Jonas.

28. a 29. 12. v 19.30, 2. 1. v 17.30
ZTRA CEN V DŽUNGLI
Dobrodružný, akční, drama / Aus-

trálie / 115min / PREMIÉRA  / 
titulky / 110,-

Příroda zná jediné pravidlo. Přežít. 
Strhující fi lm Ztracen v džungli vzni-
kl podle těžko uvěřitelného, skuteč-
ného příběhu. Dobrodružný výlet se 
v něm proměnil v boj o život za hra-
nicemi lidských možností. 

V hlavní roli exceluje Daniel Rad-
cliff e. Jako trosečník v nekonečném 
deštném pralese čelí drsným nástra-
hám a výzvám, na jaké jeho Harry 
Pott er ani nepomyslel.

Režie: G. McLean/ Hrají: Dani-
el Radcliff e, Th omas Kretschmann, 
Lily Sullivan, Yasmin Kassim, Alex 
Russel.

27. a 30. 12. v 17.30
PO STRNIŠTI BOS
Komedie, drama / ČR / 111min / 

80,-
Film Po strništi bos čerpá ze vzpo-

mínek na dětství, které prožil Zde-
něk Svěrák za války na venkově. 
Svým námětem zapadá do řady fi l-
mů Obecná škola, Kolja a Vratné 
lahve, v nichž rodinná tvůrčí dvoji-
ce vypráví o různých fázích života 
mužského protagonisty na pozadí 
dějinných událostí.

Režie: J. Svěrák / Hrají: Ond-
řej Vetchý, Tereza Voříšková, Alois 
Grec, Jan Tříska, Oldřich Kaiser, 
Hynek Čermák, Petra Špalková, 
Zdeněk Svěrák.

29. 12. v 15.15
MAXINOŽKA 
Animovaný / Francie, Belgie / 

91min / dabing / 90,-
Náctiletý outsider Adam se vydává 

na dobrodružnou cestu, aby odha-
lil záhadu svého dávno ztraceného 
tatínka, aby zjistil, že to není nikdo 
jiný, než legendární Lesní muž! Ten 
se skrývá hluboko v lese, aby zde 
na mnoho dalších let chránil sebe a 
svou společnost HairCo. Obří kor-
porace zkoumá vědecké experimen-
ty se speciálním DNA. 

Otec a syn začínají dohánět ztra-
cený čas. Po chlapcově počáteční 
nedůvěře Adam brzy zjistí, že i on 
má velké nadání, o kterém se mu dří-
ve ani nezdálo a dobrodružství tak 
teprve začíná.

Režie: B. Stassen.
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10. 12. v 15.00
VÁNOCE S KA MARÁDY 
Divadlo / 50min / 60,-
Kamarádi spolu s dětmi očekáva-

jí příchod Královny Zimy, sněhuláci 
zahrají pohádku o lenosti a dokonce 
se změní v Marfušu a Mrazíka. 

Pohádka o vánočním kaprovi 
všechny dojme, ale vzápětí se obje-
vuje Královna Zima, a celé hlediště 
ji vítá písničkou Už padá sníh, kte-
rou se děti během představení naučí. 
Společné zdobení vánočního stro-
mečku a zpěv klasických vánočních 
koled je působivým závěrem před-
stavení. 

Hraje: Divadlo Kamarádi 

6. 12. v 17.00
CDF: TRA ILER: METODY 

TVORBY S JANEM BUŠTOU 
Pekelně dobrá nadílka ukázek z 

nejlepších (nejen) českých traile-
rů v režii Jana Bušty coby Mikuláše! 
Netradiční setkání odpoví na otázky, 
kdy trailer vzniká (před, či až po fi l-
mu?), jaká byla jeho historie, i jaký 
klíč režisér používá při výběru zábě-
rů - nakolik má volnou ruku a jaké 
je jeho propojení s tvůrci fi lmu, k 
němuž trailer vyrábí. 

20. 12. v 19.30
CDF: MILDA 
Projekce fi lmu oceněného jihlav-

skou studentskou porotou České 
radosti na letošním MFDF Ji.hlava. 

Dokumentární portrét bývalé-
ho nejmocnějšího muže republi-
ky Milouše Jakeše. Jak vzpomíná na 
minulý režim, a jak se mu žije v sou-
časnosti? Večerem budou provádět 
režisér fi lmu Pavel Křemen a porotci 
z řad jihlavských středoškoláků, kte-
ří se rozhodli fi lm na festivalu oce-
nit. (Pavel Křemen, Česká republika 
2017). 

AKTUÁLNÍ PROGRA M SLE-
DUJTE NA WEBU KINAZMĚNA 
V PROGRA MU VYHRA ZENA / 
www.kinodukla.cz / www.facebook.

com/KinoDukla 

Kluby
SOUL music club, Žižkova 15, tel. 

604 582 662
2. 12. ve 21.00
BASSEMENT MOVEMENT 

/// 01 
První víkend v prosinci proběhne v 

Soulu novej mejdan - BASSEMENT 
MOVEMENT. Všechno se bude 
točit kolem House a Grime music. 
Celej večer má na starost dj///pro-
ducent Humla, takže očekávej velmi 
specialní House x UK sounds set. 

Pozvání přijal J-kid z Pio, kterej má 
připravenej tvrdej grime. Jako další 
set odehraje jihlavská legenda hou-
se music Patrick (KOPR/Elektrio). 
Pokud ti chybí kvalitní uk music, tak 
rozhodně doraž.

Vstup: 58,-

8. 12. ve 21.00
POETIKA  LIVE V SOULU! 
Trio z Vysočiny a jeden z objevů 

roku 2016 na české hudební scé-
ně. Koncert se koná pár dní po křtu 
nové desky Trinity, a už v Soulu ji 
můžeš slyšet celou naživo! 

Hity jako Zkouším žít, Každou vte-
řinou, nebo Trinity zazní 8. 12. na 
„domácí“ scéně!

Vstup: 150,-

9. 12. ve 13.00
SNOWBITCH GAME OFF 

SKA TE VOL.5
Srdečně zveme na akci Snowbitch 

Game OFF skate. Event, který se 
od prvního ročníku rozrostl mezi 
největší skate závody svého druhu v 
ČR. Každoročně se snažíme zvedat 
level po všech stránkách, aby si to 
užili jak skejtři, tak diváci. 

Tenhle rok přinášíme mnoho 
upgrejtů, jako Vegan Truck cate-
ring, který bude stát před Soulem, 
turnaj ve fotbálku o hodnotné ceny 
a spoustou dalších soutěží pro náv-
štěvníky akce. Prize money 10 K 
a ceny za více než 25 K. Jede o tro-
fej, pohár a věčnou slávu! Katego-
rie závodu: Game off  skate, contest 
ollie, hippie jump a best trick. Po 
dobu Gos zahrají ostřílení dj‘s z Pio 
Squad, taky ŠAN PIMON, DJ DE-
KO a SAFIR. 

Po slavnostním vyhlášení všech 
vítězů proběhne nadupaná aft er par-
ty, kterou odpálí místní KOLONA 
v plné sestavě, a po nich už nastou-
pí skvělá kapela, slovenská kapela 
CACIB DORTMUND a jejich živý 
funky hiphop. Pak se promění stage 
na dnb party, která pojede až do rá-
na. Přijede zabiják z Let it Roll crew 
HALBAX a po něm už MYSLO 
CRUE se zpěvačkou Mc MAYBE. 
Vstup: 100,- Registrace GoS: 200,- 
Fotbálek (tým): 100,- 

Open: 13.00  / Start: 14.30 / Aft er 
party: 22.30

15. 12. ve 21.00
ADVENT APPLE PLEX 2017 
Nejstarší party na Vysočině 

ADVENT APPLE PLEX je tady!
Letošní lineup zní jasně: MARVIN 

HEY (Get Physical) // IM CYBER
VK STUDIO // Gat Electra // 

ROMAN SHEEMA // K.O.P.R./ 
Elektrio //

PATRICK // K.O.P.R./ Elektrio 
// Vstup: 140,-

16. 12. v 18.00
PUNKÁČI NA SNĚHU FEST II 
Po roce opět na Vánoce a s nima již 

druhý ročník festu Punkáči na sně-
hu II. Kapely:  Kohout Plaší Smrt // 
Žádnej Stres (ska-punk / Třemošni-
ce) // Rachot Petky (punk / Hor-
ní Loděnice/Šternberk) // RV-4 
(Hardcore-Punk / Benešov) // Ber-
mudskéj Kvádr (punk / Velké Mezi-
říčí) // Blank Out (punk-rock / 
Kolín) // VPV (punk / Bystřice pod 
Hostýnem) // Th e Two Eggs (punk 
/ Opařany)

Vstup: 150,-

21. 12. 
ČARDÁŠ KLAUNŮ

22. 12. ve 21.00
VENTOLIN + BOHUŠ MATUŠ 

+ TOMINO & MYSLIVEC

24. 12. ve 21.00
TRA DIČNÍ VÁNOČNÍ NARO-

ZENINY 
Pojďme si říct, že nejen cukroví, 

stromek a dárky pod ním znamena-
jí ty pravé Vánoce. Pro někoho je to 
setkání s přáteli, rodinou a známými. 
Soul se stal místem tohoto setkání, a 
proto již tradičně Vám parťáci Jiřan a 
Mejla servírují mejdan, který nemá 
v Jihlavě obdoby. Mejdan, který má 
přes deset let historii v netradič-
ní oslavě tradičních Vánoc. Vstup: 
100,-

25. 12. ve 20.00
XXIV. VÁNOČNÍ KONCERTY 
Každoroční nejtradičnější hodo-

bóžová akce, kde se po roce potkáva-
jí i ti, co by se jinak nikdy nepotka-
li. Kapely D.N.A, ProStory, Loudl 
Laboratory, 

DJ Zelenoočko
Vstup: 80,-

26. 12. ve 22.00
ELECTRO HOUSE MADNESS 
Adventní edice Electro House 

Madness v Soulu! Host večera bude 
západočeská dvojice Wavehookers! 
Pojďme si všichni zadupat na EDM!

Vstup: 80,-

31. 12. ve 22.00
SOULVESTR
Jestli taky nepatříte k těm, kdo tráví 

Silvestra u televizní estrády, a horská 
chata je pro vás spojená s představou 
vlezlé zimy a zlámaných nohou, tak 
již tradičně máte možnost připojit se 
k našláplé oslavě konce roku s klubo-
vou atmosférou par excellence.

Město nikdy nespí a poslední den 
roku 2015 bude bujařejší než obvyk-
le. Soul bude ready a nabídne něko-
likahodinovou noční jízdu, kterou 
zajistí DJS J-KID / EURODEL / 
PATRICK a STREJDA FILÍ. Start: 
22:00 / Vstup: 80,-

Koncerty
1. 12. v 19.00
KONCERT FRA NTIŠKA  KA S-

LA
Knihkupectví a čajovna Kuba & 

Pařízek, Masarykovo nám. 21.

2. 12. v 18.00
ZPĚVY ADVENTNÍ – SETKÁ-

NÍ SBORŮ
Koncert pod záštitou hejtma-

na Kraje Vysočina, MUDr. Jiřího 
Běhounka.

Hosty Melodie budou pěvecké 
sbory Smetana z Telče, FONS ze 
Žďáru nad Sázavou a Triodam z Tel-
če. Ve společné skladbě Jiřího Temla 
„Gaudete in Domino semper“ „bude 
sbory doprovázet smyčcový orchestr 
ZUŠ Jihlava. 

Pořadatel: JSPS Melodie. 
Vstupné 100/ 50 Kč studenti, seni-

oři, ZTP.
Předprodej: Trifoil, Husova 10, 

Jihlava 
Kostel sv. Ignáce v Jihlavě.   

3. 12. v 17.30
NĚCO PRO UŠI, PRO OČI I 

PRO DUŠI 
Adventní koncert – violoncellisté 

České fi lharmonie Jan Keller a Maty-
áš Keller. Vstupní slovo J. Keřkov-
ského. 

Pořádá: Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické v Jihlavě.

Evangelická fara, Vrchlického 1, 
vstup volný.

4. 12. v 18.00
TRIO OPERA  DIVAS – DIVY 

LÁSKY A HUDBY
Koncert operních pěvkyň – Andrea 

KA LIVODOVÁ, Pavlína SENIČ a 
Tereza MÁTLOVÁ. Klavírní dopro-
vod – Ladislava VONDRÁČKOVÁ. 

Jednotné vstupné 200 Kč.  Před-
prodej TIC Jihlava, Masarykovo 
nám. 2.

Pořadatel: statutární město Jihlava 
Velká gotická síň jihlavské radnice. 

10. 12. v 18.00
ONDŘEJ SMEYKA L, DIDGE-

RIDOO SOLO
Srdečně zveme na meditativní 

večer akustické hudby k příležitos-
ti vydání Ondřejova nového CD. Po 
koncertě následuje beseda.  

Knihkupectví a čajovna Kuba & 
Pařízek, Masarykovo nám. 21.

11. 12. v 17.00
DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR 

ZVONEČEK JIHLAVA – 
VÁNOČNÍ KONCERT

Tradiční předvánoční vystoupení 
přípravných a koncertního sboru ří-
dí Jana Jiráková.

Eva Klementová a Anna Bauerší-
mová, klavírní doprovod

Hotel Gustav Mahler.

11. 12. v 18.00
VÁNOČNÍ MELODIE DĚTEM 
Koncert se koná pod  záštitou  pri-

mátora  statutárního města Jihla-
vy, PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka. 
Koncert věnovaný dětem ZŠ speci-
ální a Praktické školy Jihlava.

Program: skladby s vánoční temati-
kou, koledy.

Spoluúčinkující: děti ZŠ speciál-
ní – skupina Raraši. Pořadatel: JSPS 
Melodie

Velká gotická síň jihlavské radnice. 

13. 12. v 18.00
CIMBAL CLASSIC
Tradiční vánoční koncert brněnské 

mezižánrové kapely Kateřiny a Dali-
bora Štruncových. Jednotné vstup-
né 250 Kč.  Předprodej TIC Jihlava, 
Masarykovo náměstí 2 a Knihkupec-
tví Jitka, Komenského 16. Pořadatel: 
Milan Kolář.

Velká gotická síň jihlavské radnice.

13. 12. v 19.00
GOSPELOVÉ VÁNOCE
Donnel Elley and United Voices 

ze severovýchodního pobřeží Spoje-
ných států více než 15 let spolupra-
cují a živě vystupují s těmi největší-
mi světovými gospelovými a R&B 
umělci. 

Od první noty, která zazní v podá-
ní této pečlivě poskládané skupiny 
progresivních gospelových talen-
tů, budete okouzleni nejenom jejich 
neuvěřitelnou vokální schopnos-
tí, ale také jejich spiritualitou, která 
všechna jejich strhující představení 
doprovází…

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

Partneři akce: Jihlavské listy, statu-
tární město Jihlava

Vstupné: předprodej 330 Kč, na 
místě 390 Kč

Předprodej: Inzerce Jihlavských 
listů/Fritzova 34, Vinotéka SONG/
Palackého 30, Knihkupectví JITKA /
Komenského 16, Vodní ráj/Romana 
Havelky 5a

Kostel sv. Ignáce.

16. 12. v 18.00
NEZMAŘI
Tradiční koncert folkové skupi-

ny, doplněný vonícím punčem. Jed-
notné vstupné 250 Kč. Předprodej 
TIC Jihlava, Masarykovo náměstí 2 
a Knihkupectví Jitka, Komenského 
16. Pořadatel: Milan Kolář. Vypro-
dáno.

Velká gotická síň jihlavské radnice.



18. 12. v 18.00
GABRIELA BEŇAČKOVÁ A 

JAKUB PUSTINA 
Adventní koncert věnovaný památ-

ce Václava Havla v podání sopranist-
ky Gabriely Beňačkové a tenoristy 
Jakuba Pustiny, s doprovodem pia-
nistky Marty Vaškové. Po koncertu 
posezení s umělci u vánočního stolu 
– vánočka, cukroví, svařák….

Jednotné vstupné 250 Kč.  Před-
prodej TIC Jihlava, Masarykovo 
nám. 2.

Pořadatel: statutární město Jihlava
Velká gotická síň jihlavské radnice.

20. 12. v 18.00
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Koncert pořádá PS Foerster Soko-

la Jihlava. V první půli předvede PS 
Foerster sborové skladby s vánoční 
tematikou, v druhé si mohou diváci 
společně se sborem zazpívat vánoční 
koledy. Vstupné 80 Kč.

Sál hotelu Gustav Mahler, Křížová 4.

24. 12. v 24.00
PŮLNOČNÍ KONCERT – J. J. 

RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ  
Jednotné vstupné 100, Kč, děti a 

senioři ( 70 let ) zdarma.
Předprodej: Trifoil, Husova 10. 

Pořadatel: JSPS Melodie.
Kostel sv. Ignáce.

26. 12. v 17.00
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ CAM-

PANULA JIHLAVA – VÁNOČNÍ 
KONCERT

Petr Fiala – Zpěvy u jesliček
Zdeněk Lukáš – Česká mše vánoč-

ní „Radujme se všichni v Pánu”
František Xaver Brixi – Missa pas-

toralis in D
Malý komorní orchestr Jihlava
Pěvecké sdružení Campanula Jih-

lava
Pavel Jirák, dirigent
Chrám sv. Ignáce z Loyoly.

5. 1. v 16.30
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT ZUŠ 

JIHLAVA
V rámci koncertu proběhne tříkrá-

lová sbírka Charity ČR. Spolupořa-
datelem je Římskokatolická farnost 
u kostela sv. Jakuba Většího, Jihlava. 

Kostel sv. Jakuba Většího.

Přednášky
1. 12. v 17.00
HOUBY V PŘÍRODNÍ REZER-

VACI RA NSKÁ JEZÍRKA 
Přednáší Ing. Jiří Burel z Myko-

logického klubu Jihlava. Muzeum 
Vysočiny. 

6. 12. v 17.00
VELCÍ MISTŘI HOLANDSKÉ 

MALBY – JAN VERMEER VAN 
DELFT A PIETER DE HOOCH

Přednáška, vstup: 40 Kč.
OGV II, Masarykovo náměstí 24.

7. 12. v 17.00
KVANTOVÁ FYZIKA  POMA-

LU, ALE RA DOSTNĚ
Přednáška prof. RNDr. Jiřího 

Spousty, Ph.D., z Vysokého uče-
ní technického v Brně; přednášku 
zajišťuje Česká astronomická spo-
lečnost, pobočka Vysočina. Muze-
um Vysočiny.

13. 12. v 17.00
ARCHITEKTURA  JOSIPA 

PLEČNIKA  – LUBLAŇ

Přednáška, vstup 40 Kč. 
OGV II, Masarykovo náměstí 24.

13. 12. v 18.00
CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁ-

NÍ: ANTARKTIDA
Vstup zdarma. Posluchárna P3 

Vysoké školy polytechnické Jihlava.

19. 12. v 18.00
STŘEDOVĚKÁ KRA JINA A 

STŘEDOVĚKÝ ČLOVĚK: PŘÍ-
PAD VYSOČINA

Přednáší Doc. Mgr. Petr Hrubý, 
Ph.D. z Filozofi cké fakulty Masary-
kovy univerzity v Brně; přednáška se 
uskuteční v rámci cyklu Science Ca-
fé. Muzeum Vysočiny.

20. 12. v 17.00
VELCÍ MISTŘI HOLANDSKÉ 

MALBY – REMBRA NDT HAR-
MENSZ VAN RIJN

Přednáška, vstup 40 Kč. 
OGV II, Masarykovo náměstí 24.

23. 12. v 15.00
VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍL-

NA PRO DĚTI
Vstupné 20 Kč, přihlášení: pitro-

va@ogv.cz, 604 875 412
OGV II, Masarykovo nám. 24.

30. 12. v 15.00
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI 

K VÝSTAVĚ CREWNÍ OBRA Z 
(SOUČASNÝ ČESKÝ STREET 
ART)

Vstupné 20 Kč, přihlášení: pitro-
va@ogv.cz, tel. 604 875 412.

OGV I, Komenského 10.

Ostatní
30. 11. – 14. 12. 
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 
Masarykovo náměstí.
Tradiční charitativní akce pro děti z 

dětských domovů, azylových domů, 
ústavů sociální péče na Vysočině. 
Pomozte. Utrhněte ze stromečku 
kartičku s přáním a dáreček doneste 
do sběrných míst - Turistické infor-
mační centrum, Masarykovo náměs-
tí 2 a City Park - Eiscafe Delikana, 
Hradební 1. Další strom bude posta-
ven v City Parku. Dárečky budou do 
Štědrého dne rozvezeny. 

Pořadatel: Hitrádio Vysočina, 
www.hitradiovysocina.cz

1. 12. – 3. 12.
PEKLO V JIHLAVSKÉM POD-

ZEMÍ
Rezervovat je možné 35 vstupe-

nek na určitou prohlídku, zbylých 
10 vstupenek bude volně v prode-
ji v pokladně, která bude otevřena 
v pátek od 14 do 18, v sobotu od 9 
do 17 a v neděli od 9 do 16 hodin.

Maximální počet na prohlídku je 
45 osob (35 v rezervačním systému 
a 10 na místě). Rezervační systém na 
www.jihlava.cz

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

Prohlídky:
pátek 1.12.:
16, 16.30, 17, 17.30, 18
sobota 2.12.:
10, 10.30, 11, 14, 14.30, 15, 16, 

16.30, 17, 
neděle 3.12.:
10, 10.30, 11, 14, 14.30, 15, 16, 

16.30 
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 80 Kč. 

Jihlavské podzemí, Hluboká 1.

1. 12. v 9.00
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK 
Prodejní výstava výrobků klientů 

z chráněných dílen Diakonie ČCE, 
fair trade zboží atd. 

Evangelická fara, Vrchlického 1, 
vstup volný, 9 - 17 hodin.

2. – 3. 12. 
MIKULÁŠ NA RA DNIČNÍ
aneb Čertovská cesta podzemím 

Radničního pekelného pivovaru 
,s návštěvou Mikuláše v nebeském 
salonku.

Program pro děti i dospělé.
Termíny:
Sobota 2.12.
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, od 16 h pekelná pivni-
ce pro veřejnost/dospělé

Neděle 3.12.
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11:30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, od 16 h pekelná pivni-
ce pro veřejnost/dospělé

Počet osob na cestu peklem v jed-
nom termínu: cca 15 osob.

V ceně cesty:
Pekelná upomínka od Lucifera 

za splněný úkol a slib poslušnosti, 
pekelný drink na zahřátí (pro děti, 
řidiče i neřidiče).

Sladká odměna od Mikuláše.
Děti mohou po skončení namalo-

vat obrázek, který vystavíme na nás-
těnce.

Rezervace: předem na určitou pro-
hlídku - maximální počet na 1 vstup 
je 15 osob.

Volně v prodeji před prohlídkou -  
budou k dispozici pouze po nenapl-
nění kapacity předem. 

Platba vstupenek a rezervace, ter-
mínu na baru radniční restaurace či 
na tel. 774 570 365.  

POZOR! V případě nezapla-
cené rezervace předem poskyt-
neme termín dalším zájem-
cům. Děkujeme za pochopení.
Vstupné: děti 50 Kč, dospělí 85 Kč.

3. 12. v 16.00
ROZSVÍCENÍ VELKÉHO 

VÁNOČNÍHO STROMU A 
VÁNOČNÍ VÝZDOBY MĚSTA

1. adventní neděle
16 hodin - animační program pro 

děti s Milanem Řezníčkem
16.15 VOXEL – Václav Lebeda - 

český folkpopový zpěvák a písničkář 
16.45 slavnostní rozsvícení vánoč-

ní výzdoby města, zdravice
17 hodin – koncert Vánoce hrajou 

glórija -  Petr Kotvald s kapelou Trik 
Host: DPS Zvoneček z Jihlavy, 

sbormistr Jana Jiráková. Pro zahřátí 
svařák, medovina, punč. Otevřené 
ohně. Andělé v nadživotní velikosti, 
ukázka kovářské práce.

Masarykovo náměstí.

3. – 23. 12. 
VÁNOČNÍ JARMARK 
Denně od 9 hodin.
Vánoční zboží, občerstvení, svařák, 

medovina, punč, jmelí…

Program:
3. 12. Rozsvícení vánočního stro-

mu - program od 16 do 18 hodin
5. 12. MIKULÁŠ 
15.30 Čertovské dovádění s Diva-

dlem Pinder 
16.45 Bohuš Matuš - koncert
17.45 ohňová show NOVUS 

ORIGO
Opravdové PEKLO s živými čer-

ty, projížďka s Mikulášem v kočáru, 
pravý čertovský lektvar

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

7. 12. 16.00 Věra Klásková, Mar-
tin Benda: Vánoce pro dva hlasy

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

9. 12. 15.00 Divadlo KUFR: 
Vánoční hra aneb Co andělé zvěs-
tovali, 16.00 X-tet, Divadlo KUFR: 
Andělé na chůdách

10. 12. 15.00 Pěvecký sbor TEL-
Čísla z Telče, 16.00 Ukulele 
Orchestra jako Brno

12. 12. 16.00 Fontána Brtnice
13. 12. 18.00 Česko zpívá koledy, 

pořádá Jihlavský deník
14. 12. 16.00 ISARA 
15. 12. 16.00 Pavlína Jíšová a 

Bababand
16. 12. 15.00 Cimballica: Vánoce 

pro dva hlasy
17. 12. 15.00 Queenmánia
19. 12. 16.00 O nejhezčí vánoční stro-

meček, pořádá PAROLAART, s. r. o.
20. 12. 16.00 Divadlo Já to jsem: 

Betlémský příběh
21. 12. 16.00 Pozdní sběr a Radim 

Zenkl
22. 12. 16.00 Good Work
23. 12. 16.00 BOKOMARA  s 

Naďou Urbánkovou

4. 12. v 16.00
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  
Děti se mohou těšit na vánoční 

hranou pohádku Čert a Káča a na 
nadílku od Mikuláše, anděla a čertů. 

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo náměstí 24.

6. 12. v 18.00
ZPÁTKY DO BETLÉMA
Divadelní představení v podání 

Teátru Pavla Šmída. Jednotné vstup-
né 50 Kč. Předprodej TIC Jihlava, 
Masarykovo náměstí 2. Velká gotic-
ká síň jihlavské radnice. 

6. 12. v 18.00
DOBROCH 2017
Výroční ocenění dobrovolníků, 

kteří působí při Oblastní charitě 
Jihlava. Divadelní klub Horáckého 
divadla, 18 hodin.

7. 12. v 9.30
BAREVNÉ VÁNOCE
Tradiční předvánoční akce pro 

širokou veřejnost, na které příspěv-
kové organizace, zřizované Krajem 
Vysočina, prezentují ochutnávku 
vánočního cukroví, výrobu ozdob 
a dekorací, balení vánočních dárků, 
vánoční zvyky, ukázky tradičního 
zdobení vánočních stromků a pří-
pravu sváteční tabule. Vstup zdarma. 

Sídlo Kraje Vysočina, Žižkova 57, 
Jihlava, budova B, 9.30 hodin.
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8. 12. ve 13.00
BOSCH SVAŘÁK 
Charitativní prodej svařeného vína 

spojený s kulturním programem. 
Výtěžek z akce bude určen na pod-

poru Nemocnice Jihlava. 
Vstup zdarma. 
Masarykovo náměstí, od 13 – 

19.30 hodin.

10. 12. v 15.00
S JIHLAVSKÝMI LISTY ZA 

POHÁDKOU – VÁNOCE 
S KA MARÁDY

Kamarádi spolu s dětmi očekáva-
jí příchod Královny Zimy, sněhuláci 
zahrají pohádku o lenosti, a dokon-
ce se změní v Marfušu a Mrazíka. 
Pohádka o vánočním kaprovi všech-
ny dojme, ale vzápětí se objevuje Krá-
lovna Zima, a celé hlediště ji vítá pís-
ničkou „Už padá sníh“, kterou se děti 
během představení naučí. Společné 
zdobení vánočního stromečku a zpěv 
klasických vánočních koled je půso-
bivým závěrem představení. Vstupné: 
60 Kč, rezervace vstupenek tel. 732 
506 053.

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

13. 12. v 17.30
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIOR 

KLUBU
Ani tentokrát nebudou chybět 

zábavné soutěže a veselé scénky. 
K tanci i poslechu bude hrát popu-
lární hudba Triomix.

Společenský sál TJ Sokol Bedři-
chov „Zezulkárna“.

19. 12. v 16.00
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE „O 

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ STRO-
MEČEK“

Vyhlášení 15. ročníku soutěže O 
nejhezčí vánoční stromeček. Po 
vyhlášení soutěže bude následo-
vat vystoupení Michala Nesvadby 
s programem „To nejlepší z Micha-
la“

Masarykovo náměstí.

19. 12. v 16.30
TO NEJLEPŠÍ Z MICHALA
V rámci vyhlášení soutěže „O nej-

hezčí vánoční stromeček“ vystou-
pí Michal Nesvadba se zábavným 
programem pro děti „To nejlepší z 
Michala“. 

Nechybí soutěže holčiček a klu-
ků, a jejich odměnou je pro děti 
nejvzácnější dárek, přímo z rukou 
Michala, z jeho populárních lepi-
cích pásek Mr. Tapeman, které děti 
znají z kouzelné školky z pořadu 
České televize.

Masarykovo náměstí.

22. 12. v 8.00
VÁNOČNÍ KULTURNÍ PÁS-

MO DĚTÍ Z DĚTSKÉHO DO-
MOVA SPOJENÉ SE DNEM 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Od 8 do 10 hodin Den otevře-
ných dveří, spojený s drobným 
občerstvením, od 10 hodin kultur-
ní pásmo dětí s vánočním progra-
mem pro veřejnost v jídelně Dět-
ského domova. 

Vstupné se neplatí, každý je 
srdečně zván 

Dětský domov se školou, Dělnic-
ká 1, Jihlava, 8 – 12 hodin. 

25. 12. v 16.00 a 18.00
ŽIVÉ JESLIČKY
Přijďte si zazpívat koledy a připo-

menout staré vánoční zvyky. 
Parkán u Brány Matky Boží.

27. 12. v 17.30
SILVESTROVSKÝ VEČER 

SENIOR KLUBU
Ani tentokrát nebudou chybět 

zábavné soutěže a veselé scénky. 
K tanci i poslechu bude hrát popu-
lární hudba TRIOMIX.

Společenský sál TJ Sokol Bedři-
chov „Zezulkárna“.

31. 12. v 10.00
SILVESTR ZA STOVKU
Den plný her a soutěží, Silves-

trovská diskotéka, a na závěr pří-
pitek. To vše pro Vás připraví naši 
piráti. Nenechte si ujít! 

Zábavní park Robinson, od 10 – 
17 hodin. 

1. 1. 2018 v 17.30     
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ 

OHŇOSTROJ v podání ohňo-
strůjce Leo Válka, rodáka z Jihlavy. 
Od 17 hodin „svařák“ pro zahřátí.

Masarykovo náměstí.

Sport
1. 12. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – BK 

MLADÁ BOLESLAV
Dukla Jihlava vstupuje do druhé 

poloviny základní části extraligy a 
do měsíce, kdy odehraje doma pou-
ze čtyři utkání. Zápasy Jihlavy proti 
Mladé Boleslavi byly atraktivní již ve 
WSM Lize, a nejinak tomu bude i v 
extralize. Zápas navíc svoji přítom-
ností okoření Mikuláš a vystoupení 
Čertovské ohnivé show.

Horácký zimní stadion, Tolstého ul.

8. 12. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

OCELÁŘI TŘINEC         
Na domácím ledě se Dukla Jihlava 

představí znovu po týdnu, a to pro-
ti Třinci. Na Horácký zimní stadion 
přijede těžký soupeř a jeden z nejbo-
hatších klubů extraligy, který má ve 
svém kádru jihlavského odchovan-
ce Davida Musila. V prvním domá-
cím utkání proti Ocelářům se Dukle 

bodovat nepodařilo, o to více nyní 
půjdou jihlavští hokejisté za vítěz-
stvím. Horácký zimní stadion, Tol-
stého ul.

17. 12. v 15.30
BC VYSOČINA – SOKOL 

PRA ŽSKÝ 
Basketbalový klub Jihlava: I. liga 

mužů. Sportovní hala nad bazénem, 
ul. E. Rošického 6.

20. 12. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – PSG 

ZLÍN            
Poslední domácí utkání před Váno-

ci, ve kterém Jihlava hostí Zlín. Svá-
teční atmosféru doplní také zajímavá 
předvánoční soutěž, která by neměla 
uniknout žádnému fanouškovi jih-
lavského hokeje. Pojďme si pod stro-
meček nadělit vítězný zápas!

Horácký zimní stadion, Tolstého ul.

26. 12. v 9.00
VÁNOČNÍ TURNAJ – MEMO-

RIÁL STANDY MATOUŠKA  – 
turnaj v malé kopané

Pořadatel: Malá kopaná Jihlava 
zapsaný spolek. Sportovní hala SK 
Jihlava, Okružní 2.

28. 12. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

VÍTKOVICE STEEL        
V dalším netradičním - čtvrteč-

ním - termínu sehraje Dukla Jihlava 
poslední zápas roku 2017, ve kterém 
se jí podařilo postoupit do extraligy. 
Součástí utkání bude i krátký sestřih 
nejdůležitějších událostí právě kon-

čícího roku, který bude promítán 
na LED panelu Horáckého zimního 
stadionu.

Horácký zimní stadion, Tolstého ul.

31. 12. v 11.00
SILVESTROVSKÝ BĚH 
Závod pro sportovní veřejnost 

v prostorách Horáckého zimního 
stadionu, Smetanových sadů a při-
lehlých ulic, s hromadným startem 
v 11 hodin. Pořadatel: Běžec Vysoči-
ny z.s., www.bezecvysociny.cz    

Turistika
1. 1. 2018
21. NOVOROČNÍ VÝSTUP NA 

ŠACBERK – RUDNÝ 
KČT, odbor Tesla Jihlava
Trasy: min. 5 km. Novoroční čtyř-

lístek, pěší, lyže, cyklo
Start: z libovolného místa, cíl: Šac-

berk – Rudný, torzo rozhledny 14 – 
15 hod.

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

e-mail: mila_bradova@volny.cz, 
www.kctvysocina.cz.

1. 1. v 10.00
HLEDÁME SKORCE VODNÍ-

HO
Pořádá Český svaz ochránců pří-

rody ZO 59/11 Jihlava ve spoluprá-
ci s pobočkou ČSO na Vysočině. 
Vedou: Ing. Jaroslav Kněžíček (tel. 
731 888 321), Pavel Hobza.

Dalekohledy s sebou.   
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