
listopad

V ARCHITEKTONICKÉ soutěži o revitalizaci Masarykova náměstí získal 1. cenu návrh pražského ateliéru MCA atelier. 
Návrh kromě jiného zřizuje na západní straně Masarykova náměstí širokou pěší promenádu se dvěma řadami stromů, kde 
mohou být umístěny restaurační zahrádky. Více na str. 2. Repro: archiv MMJ

kandidátní listina příjmení, jméno, tituly věk hlasy abs.
1 ANO 2011 Popelka Radek MBA 47 3 598
2 ANO 2011 Kourek Radek Ing. Ph.D. 47 3 260
3 ANO 2011 Šedivý Richard Ing. 35 3 214
4 ANO 2011 Faltus Zdeněk MUDr. 61 3 339
5 ANO 2011 Habán Rostislav Ing. 44 3 236
6 ANO 2011 Neckář Miloslav Ing. 56 3 169
7 ANO 2011 Mayer Daniel MBA 39 3 146
8 ANO 2011 Pokorný Jiří Ing. 43 3 129
9 ANO 2011 Jiřiště Jan Bc. 36 3 123
10 ANO 2011 Skořepová Magdaléna 48 3 124
11 FÓRUM JIHLAVA Koubová Karolína MgA. 33 3 292
12 FÓRUM JIHLAVA Hovorka Marek MgA. 38 3 165
13 FÓRUM JIHLAVA Kuchyňa Libor 31 2 969
14 FÓRUM JIHLAVA Mikletičová Lenka Ing. 40 2 813
15 FÓRUM JIHLAVA Tomanec Miroslav Ing. MBA 61 2 747
16 FÓRUM JIHLAVA Děchtěrenko Filip Mgr. Ph.D. 30 2 741
17 FÓRUM JIHLAVA Škarka Daniel Bc. 39 2 599
18 ODS Vymazal Jaroslav Ing. 63 2 670
19 ODS Schrek Vítězslav Mgr. 48 2 576
20 ODS Huňáček Jaroslav Dr. Ing. arch. 57 2 470
21 ODS Ryška Petr Mgr. 51 2 458
22 ODS Laštovička Petr Mgr. 39 2 393
23 ODS Beke David Ing. arch. 38 2 338
24 ŽIJEME JIHLAVOU! Zeman Vít Ing. 46 1 856
25 ŽIJEME JIHLAVOU! Nováková Eva Bc. 37 1 698
26 ŽIJEME JIHLAVOU! Čermáková Silvie Mgr. 42 1 685
27 ŽIJEME JIHLAVOU! Prchal Vojtěch Bc 24 1600
28 KDU-ČSL Laštovička Martin Ing. arch. 53 1 559
30 KDU-ČSL Kalina Jaromír Ing. 52 1 550
31 KDU-ČSL Kodet Josef Mgr. 40 1 446
32 KSČM Šlechtický Pavel Ing. 74 1 405
33 KSČM Kremláčková Božena MVDr. 63 1 397
33 KSČM Vejmělek Ladislav Ing. 58 1 371
34 ČSSD Hyský Martin Ing. Bc. 43 1 519
35 ČSSD Chloupek Rudolf PaedDr. Ing. 67 1 219
36 SPD Paul Petr JUDr. 69 1 072
37 SPD Havlík Tomáš 46 983

Městské zastupitelstvo Jihlavy 
JAN KOBLASA – otevření nové 
miniexpozice
Představení stálé expozice o socha-
řově realizaci parku a pomníku Gus-
tava Mahlera v Jihlavě. 
Dům Gustava Mahlera,
v úterý 6. 11. v 17.00

SVATÝ MARTIN 2018
v neděli 11. 11. ve 14.00,
Masarykovo náměstí.
Více uvnitř NJR.

VEŘEJNÁ PREZENTACE NÁVR-
HŮ 
Územní studie Kosov.
Kino Dukla – sál Edison,
v pondělí 12. 11. od 15.30 hodin.

VÝSTAVA K ARCHITEKTONIC
Ké SOuTěžI
Revitalizace Masarykova náměstí,
ve vestibulu radnice,
od 3. do 21. prosince.

ROZSVíCENí VÁNOčNíHO 
STRO  Mu

V neděli 2. prosince od 16 hodin, 
Masarykovo náměstí. 

Vystoupí Ewa Farna se skupinou, 
MILO a Milan Řezníček s dětskou 
show.

K volbám do obecní-
ho zastupitelstva přišlo 
5. a 6. října více než  
37 procent Ji hlavanů. 

Ve volbách zvítězilo ANO, které-
mu odevzdalo hlasy téměř 22,5 % 
voličů, což je o více než čtyři pro-
centa lepší výsledek, než v předcho-
zích komunálních volbách. 

Ve 37členném zastupitelstvu 
bude mít podle výsledků voleb 10 
hlasů hnutí ANO 2011, sedm hla-
sů FÓRUM JIHLAVA a šest hlasů 
ODS. 

Čtyři hlasy získala trojkoali-
ce Pirátů, TOP 09 a Zelených, s 
názvem ŽIJEME JIHLAVOU!, 
po třech hlasech získaly KSČM a 
KDU-ČSL a po dvou hlasech mají 
ČSSD a SPD.

Největší propad zaznamenala 
ČSSD, kterou zvolilo necelých 7 % 
voličů. Strana zaznamenala o téměř 
10 % horší volební výsledek, než 
před čtyřmi lety. 

Do termínu naší uzávěrky ještě 
neskončila jednání o složení koali-
ce; o úspěch se pokouší Forum Ji-
hlava, ODS, KDU-ČSL a Žijeme 
Jihlavou!, kterou tvoří TOP 09, 
Piráti a Zelení. -lm-
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INAUGURACE REKTORA. Na 
jihlavské radnici se 18. října konala 
inaugurace rektora Vysoké školy poly-
technické Václava Báči. Přítomni byli 
zástupci města, včetně primátora Ru-
dolfa Chloupka, dále hejtman Kraje Jiří 
Běhounek, náměstek Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR Pavel 
Doleček nebo rektor Univerzity Karlovy 
Tomáš Zima.  Foto: archiv MMJ

Václav Báča se stal 
rektorem 

Na konci září vyhlásilo město Jihla-
va výsledky architektonické soutěže 
Revitalizace Masarykova náměstí v 
Jihlavě. Do soutěže se přihlásilo 12 
týmů, porota vyhodnotila jako nej-
lepší návrh pražského ateliéru MCA 
atelier. K vítěznému návrhu se bude 
moci veřejnost vyjádřit na plánova-
cím setkání, které proběhne na pře-
lomu roku.

„Porota na vítězném návrhu oceni-
la posílení velkorysosti a řádu, které 
považuje za hlavní hodnoty původní 
kompozice náměstí. Mariánský sloup 
se díky odkrytí stává skutečnou domi-
nantou horní části náměstí a posiluje 
severojižní osu, tvořenou Mariánským 
sloupem a dvojicí kašen, která je ukon-
čena výhledem do krajiny,“ sdělil ná-
městek primátora pro oblast územ-
ního plánu města Radek Popelka, 
místopředseda poroty soutěže.

Autory vítězného návrhu jsou doc. 
Cikán, doc. Melková, Ing. Špilar a 
Ing. arch. Novotný. Renomovaná ar-
chitektonická kancelář MCA atelier 
získala v roce 2012 cenu Grand Prix 
architektů za revitalizaci Bastionu u 
Božích muk na Praze 2.

Návrh zřizuje na západní straně 
Masarykova náměstí širokou pěší 
promenádu se dvěma řadami stro-
mů, kde mohou být umístěny re-

staurační zahrádky. Návrh rovněž 
posiluje kulturní a společenskou 
funkci dolní části náměstí, vytvoře-
ním prostoru pro kulturní akce pod 
spodní kašnou.

Součástí zadání soutěže bylo rov-
něž navrhnout způsob lepšího pro-
pojení veřejného prostoru s obchod-
ním domem Jihlava. Navržené řešení 
může být nosné pro další diskuzi o 
budoucnosti jihlavského „špalíčku“, 
zároveň však může být náměstí upra-
veno i bez úprav obchodního domu.

„Vítězný návrh přináší koncept, jak 
pracovat s budovou obchodního domu, 
tedy přizpůsobit výšku jeho podlaží 
výškopisu náměstí a vizuálně dělit fa-
sádu, zachází s ním jako s moderní 
stavbou v historickém prostředí,“ dopl-
nila Tereza Kafková z odboru rozvo-
je města jihlavského magistrátu, ko-
ordinátorka architektonické soutěže.

Za první cenu získají autoři vítěz-
ného návrhu 700 tisíc korun. Fi-
nanční odměnu 400 a 200 tisíc do-
stanou také návrhy, které se umístily 
na druhém a třetím místě. Souběžně 
s výsledky soutěže Rada města Jihla-
vy schválila další postup nakládání s 
výsledky soutěže.

„O vítězném návrhu bude možné 
diskutovat na veřejném plánovacím 
setkání. Po uzavření smlouvy s autor-

Jihlava zná budoucí podobu 
Masarykova náměstí

ským týmem bude nejprve zpracová-
na konečná podoba studie, na základě 
informací získaných z veřejného setká-
ní a jednání s významnými partnery v 
prostoru náměstí. Po dokončení studie 
budou zpracovány další stupně projek-
tové dokumentace,“ přiblížil Radek 
Popelka.

Výsledky soutěže včetně hodnocení 
všech návrhů jsou veřejnosti předsta-
veny na webu města Jihlavy: https://
www.jihlava.cz/namesti/. -tz-

Obyvatelé Helenína si musí 
během listopadu nechat 
změnit adresu v občanském 
průkazu

Zastupitelstvo města Jihlavy schvá-
lilo zřízení části města Helenín. Díky 
rozhodnutí zastupitelstva nyní Hele-
nín stojí rovnocenně vedle ostatních 
částí města, zřízením nové části měs-
ta však dochází ke změně všech adres, 
a obyvatelé Helenína si musí nechat 
změnit adresu trvalého pobytu v ob-
čanských průkazech. Správní odbor 
magistrátu města bude vyměňovat 
občanské průkazy za nové v průběhu 
celého listopadu.

„Změna adresy nezpůsobuje neplatnost 
dokladů, ale zakládá obyvatelům povin-
nost vyměnit si občanský průkaz. Změna 
povinného údaje v občanském průkazu 
je prováděna Magistrátem města Jihlavy 
zdarma, v rámci výměny obyvatelé získají 

občanské průkazy nového typu, s čipem,“ 
uvedl vedoucí městského správního 
odboru Jan Vystrčil.

Název ulice a čísla popisná, orientač-
ní nebo evidenční zůstanou v dokladu 
zachována, změna se bude týkat pouze 
názvu části obce. V adrese bude nově 
uváděno za poštovním směrovacím 
číslem: Jihlava – Helenín. Územní roz-
sah nové místní části je totožný s katas-
trálním vymezením Helenína.

Nahlásit změnu adresy musí podni-
katelé, kteří mají v nově vzniklé čás-
ti města provozovnu. Živnostenská 
oprávnění podnikatelů zůstávají v 
platnosti.

Cestovní pasy ani řidičské průkazy se 
měnit nemusí, jelikož v nich není ad-
resa trvalého pobytu uvedena. Změnu 
není nutné nahlašovat ani na odděle-
ní odpadového hospodářství odboru 
životního prostředí, ani na oddělení 
poplatků ekonomického odboru ma-

Helenín se stal částí krajského města
gistrátu města Jihlavy. „Změna adresy se 
tedy netýká poplatků za psa a popelnice,“ 
uvedla vedoucí oddělení poplatků eko-
nomického odboru Magistrátu města 
Jihlavy Renáta Kubišová Havlínová.

„Vznikem místní části se změnil adres-
ní bod v základních registrech, ze které-
ho adresy trvalého pobytu zjišťují banky 
i pojišťovny. Pro jistotu však doporučuji 
příslušnou pobočku zkontaktovat a prove-
dení změny údaje si například telefonicky 
ověřit,“ doplnil Jan Vystrčil.

Podle sdělení odboru dopravy jihlav-
ského magistrátu není nutné změnu 
nahlašovat ani na technické kontrole 
vozu. Nová adresa se do technického 
průkazu uvede až při jeho další změně.

„K výměně občanského průkazu bu-
dou obyvatelé potřebovat pouze svůj 
současný doklad. Nový dostanou nej-
později do jednoho měsíce, obvykle ale 
bývá připraven přibližně za dva týdny,“ 
sdělil Jan Vystrčil.

Občanský průkaz si lze vyměnit na 
Magistrátu města Jihlavy, pracoviště ob-
čanských průkazů se nachází ve třetím 
patře, při vstupu z Hluboké ulice.  -tz-

Otevírací doba pracoviště občanských 
průkazů (vstup z ulice Hluboká):
� Pondělí 8.00-17.00
� Úterý 8.00-14.00
� Středa 8.00-17.00
� Čtvrtek 8.00-14.00
� Pátek 8.00-14.00

Primátor města Rudolf Chloupek ob-
držel pamětní dar od pěveckého muž-
ského oktetu Simon Gregorčič ze Slo-
vinska. 

Soubor vystoupil jako host podzim-
ního koncertu pěveckého sdružení 
Campanula Jihlava v podvečer v sobo-
tu 13. října ve velké Gotické síni jihlav-
ského magistrátu. Pod vedením sbor-
mistra Mateje Kavčiče zazněly skladby 
z 16. a 19. století, i slovinské lidové pís-
ně.

Oktet Simon Gregorčič pochází z his-
torického města Kobarid, a byl založen 
v roce 1977. 

Po 41 letech zpěvu patří skupina k 
jedné z nejuznávanějších ve své katego-
rii. Své jméno oktet převzal od jednoho 
z největších a nejoblíbenějších slovin-
ských básníků, Simona Gregorčiče.

Simon Gregorčič se narodil v roce 
1844, v horské obci Vršno nad Koba-

Jihlava dostala dar

DAR Jihlavě připomíná slovinského 
básníka  Simona Gregorčiče.
 Foto: archiv MMJ

ridem. Ačkoli byl katolickým knězem, 
skládal mimo jiné i sekulární poezii a 
milostné básně. Jeho dílo si získalo ve 
Slovinsku velkou popularitu a patřilo a 
patří k nejprodávanějším.  -tz-

Město koncem října vystavilo návr-
hy na budoucí podobu Masarykova 
náměstí od všech dvanácti účastníků 
architektonické soutěže v hale u pro-
dejny jízdenek MHD na jihlavské 
radnici. 

Při vernisáži výstavy promluvili zá-
stupci prvních tří výherních ateliérů, 
koordinátoři architektonické soutěže 
a zástupci města. 

Kvůli jinému projektu však výstava 
musela 2. listopadu skončit, návrhy se 
ale na stejném místě letos ještě objeví, 
a to od 3. do 21. prosince. -tz-

Soutěžní návrhy 
budou vystaveny 

na radnici
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Sochy Jaro, Léto, Podzim, 
Zima a Hudba, které stojí na 
dvoře jihlavské radnice, nesly 
ještě na začátku letošního léta 
stopy mikrovegetace a bylo 
na nich velké množství trhlin 
a prasklin. Město Jihlava  
se proto rozhodlo  
sochy zrestaurovat.

„Soubor soch utržil masivní poškoze-
ní během jejich umístění ve Smetano-
vých sadech, kde se na nich podepsali 
vandalové. Po několika opravách v 
letech 1972 a 1989, a doposud po-
sledním restaurátorském zásahu v roce 
1996, bylo potřeba přistoupit ke kom-
pletnímu restaurování pěti z původních 
šesti soch,“ sdělil Ondřej Stránský z 
městského odboru správy realit.

Celkové obnovy se ujal akademický 
sochař a restaurátor Otakar Marcin ve 
spolupráci s akademickým sochařem 
Vojtěchem Míčou. Oprava každé so-
chy se pohybuje kolem 80 tisíc korun. 
Nejvíce zasaženy byly sochy Jaro a 
Zima, kde navíc došlo k praskání po-
vrchu kamene a jeho sypání.

Restaurátoři se pustili nejdříve 
do čištění a modelačního doplnění 
destrukcí a chybějících částí. Při 
poslední části restaurování došlo 
k opravě omítaných částí soklu, k 
ochrannému nátěru a konzervační-
mu ošetření; tyto práce zachovaly a 
zvýšily památkovou hodnotu sou-
boru. Na restaurování získalo město 
Jihlava dotaci z Kraje Vysočina ve 
výši 208 tisíc korun.

„Město Jihlava má sochy ve vlastnic-
tví od roku 1923, kdy je získalo od Pa-
mátkového úřadu v Brně, a v roce 2006 

Město zrestaurovalo sochy  
na dvoře radnice

je umístilo do parku za jihlavskou 
radnicí. Soubor těchto pěti skulptur byl 
v roce 1958 zapsán na Státní seznam 
nemovitých kulturních památek České 
republiky,“ doplnil Ondřej Stránský.

Sochy vytvořil kroměřížský rodák 
Jan Václav Prchal, který pocházel z ro-
diny dvorního sochaře a řezbáře olo-
mouckého biskupa Františka Prchala, 
u něhož si osvojil sochařské řemeslo, 
aby později úspěšně absolvoval vídeň-
skou císařskou Akademii. V Jihlavě se 
usídlil v roce 1773, a působil zde až 
do své smrti v roce 1811. Sochy autor 
vytvořil jako výzdobu lipové aleje v 
jihlavské části Pávov.

Poté, co sochy v roce 1908 zakou-
pil lékárník a pozdější starosta Jihla-

vy Vinzenz Inderka, věnoval alegorii 
tance továrníku Karlu Löwovi, který 
ji vystavil před svou novogotickou 
vilu v Jihlavě-Heleníně. Zbylých pět 
soch pak nechal nainstalovat do míst 
bývalého hřbitova u kostela sv. Du-
cha, dnešních Smetanových sadů.

Václav Prchal se podepsal, mimo 
jiné, pod realizaci souboru soch s té-
matem pašijí Krista, dvou mistrovsky 
provedených kašen na jihlavském 
náměstí a vápencovým souborem 
rokokových alegorických soch, s 
jemnými odkazy na antické umění, 
představujícím jednotlivá roční 
období, a alegorii hudby a tance, 
datované kolem roku 1775. -tz-

CELKOVÉ obnovy soch se ujal akademický sochař a restaurátor Otakar Marcin 
ve spolupráci s akademickým sochařem Vojtěchem Míčou. Oprava každé sochy se 
pohybuje kolem 80 tisíc korun. Foto: archiv MMJ

Mluvčím Jihlavy 
je Martin Kukla

Novým medi-
álním zástupcem 
města Jihlavy je 
Martin Kukla. 

Narodil se a vy-
růstal v Jihlavě, bě-
hem studií na FA 
ČVUT a DAMU 
absolvoval roční 

stáž v Paříži, následně pracoval v 
oblasti audiovize a propagace, mimo 
jiné jako PR poradce Ministerstva 
práce a sociálních věcí, copywriter, 
grafický designér, ilustrátor a výtvar-
ník filmů a reklam. 

Pět a půl roku působil jako tajem-
ník Rady oblasti Evangelické církve 
metodistické. Ovládá angličtinu a 
francouzštinu, pokračuje ve studiu 
španělštiny. -tz-

Změna kanceláří
Ve stávajících prostorách přestupko-

vého oddělení a kanceláře veřejných 
opatrovnic v budově jihlavského 
magistrátu budou od listopadu probí-
hat stavební práce za účelem snížení 
množství radonu. Po dobu úprav 
bude přestupkové oddělení společně 
s opatrovnicemi přestěhováno do ná-
hradních prostor v 1. patře budovy v 
Husově 16. Telefonní čísla pracovníků 
zůstávají stejná i v nových prostorech.

Předpokládaný termín návratu do 
původních kanceláří je začátek dub-
na 2019. -tz-

Testovací týden
Evropský testovací týden (ETT) je 

kampaň probíhající v mnoha státech 
Evropy, s hlavním cílem zpřístupnit 
bezplatné testování na HIV infekci, a 
také na žloutenku typu B a C, a tím tak 
předejít pozdnímu odhalení infekce. 

ETT nabízí ideální příležitost, jak 
odhalit počátky HIV infekce. 

Akce budou probíhat od pátku 23. 
do pátku 30. listopadu 2018. 

Nechat se otestovat může každý, 
kdo byl v minulosti vystaven riziku 
infekce HIV. 

Testování v Jihlavě:
Kde:  Státní zdravotní ústav  

Dům zdraví (3. patro, č.dv. 317) 
Vrchlického 57, Jihlava

Kdy:  po, st  8.00 – 15.00 
pá 8.00 – 12.00 -tz-

Z bývalého koupaliště na Skalce se 
postupem času stal nevzhledný kus 
bahnité země. Vodní nádrž se nyní 
stane přírodní učebnou s informa-
cemi o životě v mokřadech a tůních, 
nově zde vznikne zimoviště pro oboj-
živelníky. 

Město Jihlava, prostřednictvím od-
boru správy realit jihlavského magis-
trátu, místo opraví za spolupráce se 
spolkem Mokřady - ochrana a mana-
gement a Českým svazem ochránců 
přírody.

Radnice nechá opravit hráz a osadit 
nové výpustné zařízení, nádrž odbah-
ní, a urovná zeminu v těsné blízkosti i 
v okolí nádrže. 

„V lokalitě budou také umístěna 
krmítka a tři informační panely, jeden 
o historii lokality, na dalších budou 
představeny mokřady a tůně, a život 
v nich. Uvedeno bude i zdůvodnění, 
proč vhodně udržované drobné vodní 
plochy nejsou líhništěm komárů, jak se 
často traduje,“ uvedl Jaromír Maštera, 
předseda spolku Mokřady – ochrana 
a management.

„Je potřeba dělat opatření, která vodu 
ve městě zadrží způsobem nejbližším 

Bývalá vodní nádrž na Skalce 
bude přírodní učebnou

Jihlava investovala šest milionů do rozvoje Denního a týdenního staci-
onáře Jihlava. Nové víceúčelové hřiště a posilovací stroje může k tréningu využít 
také úspěšný sportovec Filip Blažek, který se vítězstvím v bowlingu na republiko-
vých hrách nominoval na Světové letní hry Speciálních olympiád v Abú Dhabí. 
Na ty zamíří v březnu 2019, a bude reprezentovat Českou republiku a také Spor-
tovní klub Ježci Jihlava. Foto: archiv MMJ

Jihlavský stacionář nově

přírodě. Kromě toho, že tím zlepšujeme 
klimatickou situaci, vrací se tím do míst 
i přirozený život. I když jsme na takové 
prvky ve městě nebyli zvyklí, zcela jistě 
zde mají své místo, a věřím, že je lidé 
přijmou stejně, jako postupně přijali 
i záhony letniček z přímého výsevu, 
či květnaté louky s mozaikovou sečí,“ 
sdělila Katarína Ruschková, vedoucí 
městského odboru životního prostře-
dí.

Vodní nádrž se každou zimu pro-
mění, jeden z panelů vždy nahradí 
dočasný panel s přehledem ptáků, vy-
skytujících se na krmítku. „Zde budou 
mladí ochránci přírody a případní další 
zájemci moci přes zimu přikrmovat 
zpěvné ptáky. Na jaře bude opět vrácen 
infopanel o životě v mokřadech,“ dopl-
nil Jaromír Maštera.

Oprava vodní nádrže začala v polo-
vině září, město bude stát necelých 
180 tisíc korun. Informační panely 
se na místě objeví na začátku příštího 
roku, a práce by měly být dokončeny 
do konce března 2019. O následnou 
péči se postarají, na základě smlouvy 
o výpůjčce, členové spolku Mokřady 
– ochrana a management.

„Budou dle potřeby prováděny mani-
pulace s vodní hladinou, jednou za dva 
až tři roky je předpokládáno vypuštění 
nádrže,“ doplnila Vlasta Pelánová z 
vodohospodářského oddělení odbo-
ru správy realit magistrátu města. -tz-



STRANA 4 Aktuality NJR – LISTOPAD 2018

Nar. 1951
� 1. Narodil se v Brně, ale celý život 

žije v Jihlavě. Vystudoval v roce 1975 
obor technická analytická a fyzikální 
chemie na Vysoké škole chemicko-
technologické v Pardubicích (Ing.), v 
letech 1982 až 1988 navíc vystudoval 
matematiku a chemii na Pedagogic-
ké fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
(PaedDr.), na Pedagogické fakultě UK 
v Praze pak ještě v letech 2000 až 2003 
absolvoval obor školský management. 
Pracoval jako chemik, pedagog a ředitel 
na ZŠ Dušejov a ZŠ Kollárova v Jihlavě. 

Mezi jeho koníčky patří klasická hud-
ba, kultura, péče o zahradu.

Do komunální politiky kandidoval již 
v roce 1998, jako nestraník za Jihlav-
skou alianci. Neuspěl ani o čtyři roky 

později, kdy kandidoval jako nestraník 
za ČSSD.

Do zastupitelstva vstoupil až v roce 
2006, již jako člen ČSSD. V roce 2010 
se stal náměstkem pro školství, kultu-
ru a tělovýchovu, o čtyři roky později, 
v roce 2014, se stal primátorem města 
Jihlavy.

V jeho oblasti zájmu je především 
školství, životní prostředí a finance.

Stranická historie: V roce 2004 vstou-
pil do ČSSD.

� 2. Ve chvíli, kdy není přesně známo 
ani složení koalice, natož obsazení pozic 
ve vedení města, nelze dát vyčerpávají-
cí odpověď. Vzhledem k tomu, že nám 
zbyly jenom dva mandáty, budeme se 
muset všemi tématy alespoň zběžně 
zabývat s pomocí odborníků na danou 
oblast.

Mým zájmem je udržet zájem zastu-
pitelů o udržitelný rozvoj města, strate-
gické plánování. To znamená řešit věci 
s rozmyslem, s uvědoměním si dopadů 
rozhodnutí, realizací požadavků obyva-
tel podepřenou odbornými stanovisky, 
a to vše zakotvené ve veřejně projedna-
ných a přístupných dokumentech, včet-

Představujeme zvolené členy 
městského zastupitelstva

Voliči rozhodli, a zvolili nové městské zastupitele. Poprosili jsme je o krátké představení se a odpovědi na otázky. Staronovým zastupitelům jsme položili 
následující otázky:

1. Prosím, přestavte se znovu voličům.
2. Které oblasti rozvoje Jihlavy se hodláte podrobněji věnovat při své práci městského zastupitele?
3. Kde by nové zastupitelstvo mělo zlepšit svoji práci oproti minulému období, a co pro to uděláte? 
(Do uzávěrky NJR nám zaslali odpovědi tito zastupitelé; v dalším čísle přineseme představení dalších – pozn. red.)

ČSSD

PaedDr. Ing.  
Rudolf Chloupek

22. 12. 1974
� 1. Narodil se v Jihlavě, kde také 

žije. Vystudoval Střední zdravotnic-
kou školu Jihlava – obor zdravotnic-
ká sestra. Dále absolvoval Slezskou 
univerzitu v Opavě a Vysokou školu 
ekonomickou v Praze.

Úspěšně kandidoval do Zastupi-
telstva města Jihlavy (2002), kde 
v letech 2006–2008 vykonával 
funkci náměstka primátora, a od 
roku 2010 je městským radním.

V roce 2008 úspěšně vstoupil do 
krajské politiky. Od téhož roku je 
krajským radním. Od roku 2016 je 
členem Kongresu místních a regio-
nálních samospráv Rady Evropy.

Stranická historie: Od roku 2000 
1997 je členem ČSSD. Je předse-
dou Okresního výkonného výboru 
ČSSD Jihlava.

� 2. Vzhledem k tomu, že s Ru-
dolfem Chloupkem jsme v zastupi-
telstvu za ČSSD pouze dva, tak jako 
zastupitel se hodlám v přiměřené 
míře zabývat oblastmi průřezově, 

přičemž podporu budu mít v od-
borném zázemí členů ČSSD a sym-
patizantů. Detailněji bych se chtěl 
zaměřit na oblasti, se kterými mám 
nějaké zkušenosti, a to zejména v 
souvislosti se svým minulým i sou-
časným angažmá v krajské samo-
správě. Jedná se o regionální rozvoj, 
územní plánování a životní prostře-
dí. Zejména kvalitní životní prostře-
dí, či chcete-li podmínky, hrají ve 
městech stále důležitější roli. Jde to 
od zeleně, přes odpady, až po účel-
né hospodaření s vodou, jako stra-
tegickou surovinou. S rozumným 
rozvojem města samozřejmě souvi-
sí i udržitelný rozvoj dopravy a fi-
nančně dostupné nájemní bydlení, 
včetně sociálních služeb.

� 3. Za předchozího vedení, je-
hož součástí byla za posledních 20 
let i ČSSD, se udělal obrovský kus 
práce. Vše se samozřejmě vyvíjí, 
prostředí kolem nás, lidé i nálady ve 
společnosti. Přemýšlím například o 
tom, jak skloubit dohromady roz-
voj města a oprávněné požadavky 
na ochranu životního prostředí, ať 
už přímo ve městě, či na jeho okra-
ji. Jako výzvu vidím např. postupné 
snižování výměry zabetonovaných 
ploch a jejich nahrazování technic-
kými prostředky a opatřeními, které 
budou vstřícnější k zadržování deš-
ťové vody.

ČSSD

Ing. Bc. Martin 
Hyský

Podporovat zájem zastupitelů o udržitelný rozvoj

Ochrana životního prostředí

ně cesty k uskutečnění jednotlivými, 
navzájem provázanými projekty.

Pochopitelně nejvíc mohu přispět 
v oblastech, kterými se zabývám dlou-
hodobě, tedy rozvoj školství a výchovy, 
kultura a sport, životní prostředí, finanč-
ní plánování.

� 3. Odpověď je už částečně nazna-
čena u předchozí otázky. Každé vedení 
města, i zastupitelstvo, se snaží, a ob-
vykle i významnou měrou přispěje, 
k rozvoji města. Když srovnáme Jihlavu 
před deseti lety a nyní, v mnoha oblas-
tech je rozvoj zřejmý. Pochopitelně ne 
všechno se zcela povedlo, ne všechno 
se stihlo udělat. Největší chybou (ze-
jména u nováčků v politice) je zatratit 
všechno, co se udělalo, a snaha začít „na 
zelené louce“. Než pak zjistí, že zdaleka 
vše nejde podle jejich leckdy  naivních 
představ, volební období je u konce a 
výsledek nikde.

Proto bych si přál, aby se noví zastupi-

telé dokázali shodnout na zásadních vě-
cech ke zlepšení spokojenosti občanů, a 
na způsobu jejich realizace, které vychá-
zí z již zpracovaných  analýz a koncepcí 
tak, aby na konci začínajícího období 
vzniklo v našem městě mnoho pozitiv-
ního a občané mohli být na své město 
hrdí. (Což mohou být i nyní, pokud 
odloží nenávist a všeobecnou „blbou 
náladu“.)

Za hlavní úkoly považuji dokončení 
oprav Horáckého zimního stadionu, 
a nalezení vhodné plochy i finančních 
zdrojů pro výstavbu multifunkční kraj-
ské arény, smysluplné nalezení formy a 
náplně objektu Modety, opravení mos-
tů, ulic a chodníků, postupnou realizaci 
revitalizace sídlišť, zlepšování dopravní 
situace. Přál bych si také rychlé vyřešení 
letitého problému s vodohospodářskou 
infrastrukturou (nejde jen o peníze, ale i 
o blokování mnoha potřebných oprav).

Ale to už opět začíná přesahovat jed-
no volební období.

 (Pokračování na str. 10)

Městu bude vráceno 600 tisíc 
U Okresního soudu v Jihlavě padl další z rozsudků týkajících se sporu mezi 

Jihlavou a Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK). Svazek na začát-
ku října stáhl v návaznosti na rozhodnutí Městského soudu v Praze dřívější 
žalobu vůči Jihlavě o více než 134 milionů korun. Okresní soud nyní řízení 
zastavil a v usnesení ze dne 22. října 2018 uložil svazku uhradit městu nákla-
dy řízení ve výši 594.594,- Kč. Rozhodl také o vrácení poměrné části soud-
ního poplatku zpátky svazku. Poplatek zaplacený při podání žaloby bude 
pokrácen o 20% srážku, svazku bude vráceno 2.352.952,- Kč, státu zůstává 
588.238,- Kč. „SVAK nadále nesmyslně prohlubuje finanční ztrátu způsobenou svým 
členským obcím. Jenom touto žalobou tratil skoro 1,2 milionu korun, a když spočítáme 
všechny předchozí ztráty, dostáváme se již na číslo 38 milionů. Svým jednáním škodí 
jak Jihlavě, tak i svým členům. Právní postup města přináší své ovoce a zdravý rozum 
začíná vítězit,“ uvádí náměstek primátora Jaromír Kalina. -tz-

Méně osobních výpadů

Nar. 10. 04. 1957
� 1. Žije v Jihlavě, v roce 1982 vy-

studoval Lékařskou fakultu Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Pra-
cuje jako ortoped.

Mezi jeho záliby patří sport, střelba, 
počítače, historie, jazyky a ekonomie.

Do politiky chtěl vstoupit již v roce 
2002, kdy v komunálních volbách vedl 
jako nestraník kandidátku subjektu 
ČSNS a Jihlavské aliance. O čtyři roky 
později, již na kandidátce ODS, opět 
neuspěl.  Zastupitelem města se tak stal 
až v roce 2010, když opět kandidoval za 
ODS.

ANO 2011

MUDr. Zdeněk 
Faltus

V roce 2013 z ODS vystoupil a přešel 
k hnutí ANO 2011. V roce 2014, jako 
nestraník na kandidátce ANO 2011, 
ve volbách do zastupitelstva uspěl. Po-
mohly mu k tomu, stejně jako v roce 
2010, preferenční hlasy.

V listopadu 2016 kandidoval za hnutí 
ANO 2011 do Senátu v obvodu č. 52, 
Jihlava. Skončil na 3. místě a do druhé-
ho kola nepostoupil.

Stranická historie: Od roku 2006 do 
roku 2013 byl členem ODS. Od roku 
2015 je členem hnutí ANO 2011.

� 2. Vzhledem k tomu, že jsem lékař, 
chtěl bych  se věnovat otázkám sociál-
ním, a bezpečnosti města.

� 3. Zastupitelstvo by mělo lépe spo-
lupracovat, mělo by ubýt osobních vý-
padů. Vzhledem k tomu, že je možné, 
že i jako vítězové voleb  nebudeme mít 
možnost být členy koalice, chtěl bych 
apelovat u kolegů a kolegyň právě na 
toto. Dum spiro, spero...
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INTERNET

Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz
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391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

37 TV stanic
27 rádiových stanic
videorekordér na 40 hodin
sledování pořadů až 30 hodin zpětně
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www.m-soft.cz

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

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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Pohotovostní služba zubních lékařů – litopad 2018
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon
3. So Stomatologické centrum Jihlava Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 774 874 100
4. Ne MUDr. Doležalová Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel 567 574 572
10. So MUDr. Pollaková Silvia Kamenice 405, 588 23 Kamenice, 567 273 380
11. Ne MUDr. Vashchuk Palackého 1334, Třešť, tel 567 214 445
17. So MUDr. Marková Zdenka (Kazdová) Varhánkova 227, 588 13 Polná, 567 212 106
18. Ne MDDr. Martinák Břetislav Stomatologické centrum ARTDENT, s.r.o.,

Vrchlického 50, 586 01 Jihlava, 567 331 666
24. So MDDr. Mátlová Lenka Stomatologické centrum ARTDENT, s.r.o.,

Vrchlického 50, 586 01 Jihlava, 567 331 666
25. Ne MUDr. Vashchuk Palackého 1334, Třešť, tel 567 214 445

Pohotovostní služba zubních 
lékařů je zajišťována 

SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ 
ověřte na recepci Nemocnice Jihlava.

Vrchlického 59, 
586 33 Jihlava

tel. 567 157 211Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Strážníci městské policie v září za-
drželi sprejera. V pozdních večer-
ních hodinách přijal operační stráž-
ník městské policie oznámení na 
osobu sprejující v ulici Březinovy 
sady na vchodové dveře u Grafické 
školy. Na místo byla ihned vyslána 
hlídka, která zastihla osobu spreju-
jící žlutou barvou na kamennou zeď 
plotu. Jednalo se o muže, kterého 
strážníci zadrželi.

Ve třech případech strážníci po-
skytli první pomoc. Na lince tísňové-
ho volání bylo přijato oznámení na 
zraněného muže v ulici Jiráskova. Na 
místo byla vyslána hlídka, která muži 
s tržným poraněním hlavy poskytla 
první pomoc, a následně přivolala 
zdravotnickou záchrannou službu, 
která si muže převzala do péče. Dále 
strážníci poskytli první pomoc zra-
něným osobám v ulici Třída Legio-
nářů a v ulici Brtnická. Opět se jed-
nalo o tržná poranění hlavy. 

Celostátně hledaní
Při kontrolní činnosti na Masary-

kově náměstí strážníci zadrželi tři 
celostátně hledané osoby. Dále byli 
zadrženi celostátně hledaní muži 
v ulici Brněnská, Havlíčkova a Hu-
sova. Při zjišťování totožnosti černé-
ho pasažéra na Masarykově náměstí 
byla zadržena osoba na útěku z Dět-
ského domova.

Městská policie zadržela podna-
pilého řidiče. Při řešení dopravního 
přestupku na ulici Žižkova strážníci 
zjistili, že vozidlo řídí podnapilý ři-
dič. Po provedené orientační decho-
vé zkoušce mu bylo naměřeno 0,7 
promile alkoholu v krvi.

Prevence
Tento měsíc se městská policie po-

dílela na sportovní akci „Jihlavský půl-
maraton“. Strážníci dohlíželi na křižo-
vatky komunikací na trase závodu. 

Dále byla zajišťována bezpečnost 

účastníků při cyklistické jízdě „Na 
kole Vysočinou dětem“ a při tradiční 
cyklistické vyjížďce propagující vy-
užití jihlavských cyklostezek v rámci 
Týdne mobility. 

Strážníci se podíleli na zajiště-
ní bezpečnosti účastníků turistic-
ké akce „Pochod noční Jihlavou“. 
V rámci oslav 100 let od založení 
republiky „Proletí 100letí“ městská 
policie zajišťovala veřejný pořádek a 
bezpečnost účastníků akce.   

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

Statistika
V září zpracovala Městská policie 

Jihlava celkem 2.451 událostí. Stráž-
níci provedli 170 kontrol podávání 
alkoholu mladistvým osobám a hra-

ní na výherních hracích automatech, 
řešili 484 oznámení občanů, nebo 
jejich žádostí o pomoc. Proti veřej-
nému pořádku, nebo vyhláškám a 
nařízením města, bylo zaznamenáno 
524 přestupků, z tohoto počtu se 43 
přestupků týkalo dodržování pravi-
del stanovených vyhláškou o volném 
pohybu psů a 49 přestupků se týkalo 
dodržování zákazu konzumace alko-
holických nápojů na vymezených ve-
řejných prostranstvích. Do aplikace 
„hlášení závad“ strážníci nahlásili 364 
závad zjištěných při obchůzkové čin-
nosti v ulicích města Jihlavy. Ve spolu-
práci s dopravním podnikem strážníci 
provedli 93 kontrol černých pasažérů. 
Byly zjištěny čtyři dlouhodobě odsta-
vená vozidla, která strážníci vyhodno-
tili jako vraky. Do psího útulku, jehož 
provozovatelem je městská policie, 
bylo umístěno 16 odchycených psů.

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Neodolal nutkání a šel si zasprejovat

Pomalu přichází čas Dušiček a 
dlouhých zimních večerů. V tomto 
období by měli mít všichni na pamě-
ti, že pokud se pohybují v provozu, 
je třeba, aby byli viděni. 

Prvky z retroreflexního materiálu, 
umístěné na oblečení nebo připnuté 
na doplňcích, zvyšují za tmy viditel-
nost osoby až na dvě stovky metrů.  
Každý by měl dbát o svoji bezpeč-
nost, a to nejen kvůli tomu, že to vy-
žaduje zákon. 

Čím dříve vás řidič spatří, tím del-
ší bude mít čas na reakci a možný 

úhybný manévr, který zvyšuje prav-
děpodobnost, že ke kritické situaci 
vůbec nedojde. 

V rámci preventivního působení 
městští strážníci nebudou provádět 
v období Dušiček pouze zvýšenou 
kontrolu na hřbitovech a parkovištích, 
ale budou také rozdávat reflexní pásky. 

Ti, kteří přijdou v pátek 2. listo-
padu v podvečerních hodinách na 
ústřední jihlavský hřbitov zavzpomí-
nat na své blízké, mohou potkat hlíd-
ku městské policie, která je obdaruje 
reflexním prvkem.  -tz-

Je důležité být viděn

Informace o změně zákona  
o silničním provozu

Začátkem listopadu se na hřbi-
tovy začne sjíždět mnoho lidí, aby 
uctili památku svých blízkých ze-
snulých. 

Vyšší hustota provozu může vést 
k problémům v dopravě. Policisté 
v tomto období každoročně evidují 
zvýšený počet dopravních nehod, 
u kterých v některých případech 
Kraje svoji roli i alkohol.

Lidé budou vyjíždět na hřbitovy v 
blízkosti svých bydlišť, ale do naše-
ho kraje budou přijíždět i z jiných 
krajů. Policisté v těchto dnech pro-
to zvýší dohled nad silničním pro-
vozem. 

Policejní hlídky budou kontro-
lovat místa, kde se nacházejí hřbi-
tovy, a zvýšený počet dopravních 
policistů bude nasazen i v rámci 
běžného výkonu služby.

V souvislosti s památkou zesnu-
lých upozorňujeme účastníky sil-
ničního provozu, aby jezdili opatr-
ně, zbytečně nespěchali, a na cestu 

Městská policie upozorňuje na 
změnu zákona č.361/2000 Sb., o sil-
ničním provozu. Od 1. 10. letošního 
roku platí nově povinnost strážníka 
nebo policisty uložit v rámci pravo-
mocného rozhodnutí o uložení sank-
ce za přestupek spáchaný porušením 

dopravních předpisů pokutu. 
Doslovné znění je uvedeno v usta-

novení paragrafu 125c, odst. 9. Od 
začátku října tak zanikla možnost ře-
šení přestupků, popsaných v odstavci 
1 – 4 paragrafu 125c, výše uvedeného 
zákona, bez uložení pokuty.  -tz-

se vždy vydávali odpočatí. V tomto 
období vyjíždí často i tzv. sváteční 
řidiči, kteří nemusí mít včasnou re-
akční dobu, a proto je potřeba být 
v každé situaci obezřetný a opatr-
ný. Pamatujte, že je tu již podzim, 
a proto mohou být silnice pokryté 
mokrým listím, popřípadě namrz-
lé. Po ránu také bývají časté mlhy. 

Doprava ale není jediným problé-
mem „Dušiček“. 

Při návštěvě hřbitovů buďte opa-
trní i na své věci. Hřbitovy a parko-
viště blízko nich začnou navštěvo-
vat i lidé, kteří sem přijdou úplně 
za jiným účelem. Majitelé vozidel 
často spoléhají na to, že se vzdálí 
od auta jen na chvíli a předpoklá-
dají, že se nemůže nic stát. 

Na vloupání se do vozidla a jeho 
prohledání ale zloději stačí jen pár 
minut. Proto žádné cennosti – mo-
bilní telefony, fotoaparáty, kabelky, 
nebo třeba peněženky – nenechá-
vejte na sedadlech, popřípadě ani v 
zavazadlovém prostoru či na jiných 
viditelných místech.

Vaše věci nemusí být v bezpečí 
ani tehdy, pokud si je vezmete s se-
bou na hřbitov. 

V okamžiku, kdy svoji kabelku 
nebo jinou cennost byť jen na chví-
li odložíte na okraj hrobu a jdete 
např. pro vodu do vázy, odnést sta-
rou výzdobu do kontejneru, nebo 
zapálit svíčku, stává se váš majetek 
velmi snadným cílem pro zloděje. 
Není proto od věci všímat si svého 
okolí, a zejména podezřelých osob. 

Pokud i přes veškerá preventiv-
ní opatření dojde ke krádeži vašich 
věcí, je dobré okamžitě vše nahlásit 
policii. V případě vykradení vozidla 
na nic nesahejte a vyčkejte příjezdu 
policejní hlídky, která celou věc za-
dokumentuje, a následně prošetří.   
 nprap. Martin Hron,

KŘ policie kraje Vysočina
kancelář ředitele krajského 

ředitelství
oddělení tisku a prevence

Policisté budou dohlížet  
na plynulost v dopravě
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Dnes jsme oslovili náměstka primátora  Vrati-
slava Výborného, aby zhodnotil průběh Týdne 
sociálních služeb v Jihlavě, který se konal od 8. 
10. 2018 do 12. 10. 2018.

Pane náměstku, ve druhém říjnovém týdnu 
se v Jihlavě uskutečnil další ročník Týdne so-
ciálních služeb. Jak probíhal?

Jednalo se již o čtvrtý ročník Týdne sociálních 
služeb, na jehož organizaci se podílelo město 
Jihlava. I letos jsme se pokusili zvolit takovou 
formu, která by co nejvíce přiblížila sociální 
služby našim občanům. 

Město Jihlava oslovilo příspěvkové a nestátní 
neziskové organizace, které poskytují sociální 
služby na jeho území, a požádalo je o spolupráci 
při prezentaci a propagaci sociálních služeb. 

U organizací, které projevily o tuto spoluprá-
ci zájem, proběhly Dny otevřených dveří, při 
kterých měla veřejnost možnost prohlédnout si 
pracoviště, v nichž jsou sociální služby poskyto-
vány, a seznámit se s jejich chodem a charakte-
rem. 

Na tomto místě musím s potěšením konsta-
tovat, že většina organizací přistoupila k za-
jištění programu Dnů otevřených dveří zcela 
profesionálně a připravila pro návštěvníky velmi 
zajímavý program, spojený s možností získat in-
formace o činnosti jednotlivých poskytovatelů 
sociálních služeb.

Kolik organizací projevilo zájem prezen-
tovat svou činnost v rámci Týdne sociálních 
služeb?

V letošním roce se do programu, který v rámci 

Týdne sociálních služeb připravilo město Jihla-
va, zapojilo celkem 22 organizací. Touto cestou 
bych jim chtěl ještě jednou poděkovat za čas a 
iniciativu, které vložily do přípravy programu 
Dnů otevřených dveří, a přispěly tím velkou mě-
rou k naplnění smyslu Týdne sociálních služeb.

V loňském roce se město Jihlava rozhodlo 
ocenit zaměstnance v sociálních službách 
z neziskových a příspěvkových organizací, 
působících na území města. Jak tomu bylo 
letos?

Ano, i letos proběhlo dne 10. října veřejné oce-
nění zaměstnanců v sociálních službách v Gotické 
síni jihlavské radnice. Při této slavnostní příležitos-
ti byli oceněni pracovníci, kteří svým přístupem 
a zaujetím pomáhají naplňovat smysl a poslání 
sociálních služeb. Město Jihlava si velmi váží jejich 
obětavé práce, za kterou se rozhodlo jim tímto 
způsobem poděkovat.

Slavnostní událostí nás tentokrát provázel 
skvělý moderátor Ondřej Rázl, který svým pro-
fesionálním výkonem přispěl k důstojnému prů-
běhu celé akce. Středeční odpoledne zpříjemni-
lo 17 oceněným i všem zúčastněným vystoupení 
hudební skupiny Raraši, složené ze žáků a peda-
gogů Základní školy speciální a Praktické školy 
v Jihlavě, která potěšila přihlížející krásnými a 
veselými písničkami. 

S velkým úspěchem se setkalo rovněž emotiv-
ní vystoupení pěveckého sboru Grappolo, pod 
vedením Mgr. Pavla Saláka.

Jak jste s průběhem celého týdne spokojen?
Naše představa o prezentaci jednotlivých or-

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 
(SVAK) vzal zpět žalobu podanou u Okresní-
ho soudu v Jihlavě na město Jihlava, ve které 
po městě požadoval vrácení více než 134 mi-
lionů korun. 

Peníze byly zaplaceny svazkem v návaznosti 
na sérii čtyř rozhodnutí Krajského úřadu Kra-
je Vysočina v letech 2013 a 2014. SVAK po-
dal žalobu na město poté, co bylo v roce 2015 
Ministerstvem vnitra ČR rozporováno opráv-
nění Krajského úřadu k daným rozhodnutím 
a rozkladová komise tehdejšího ministra Mi-
lana Chovance rozhodla o jejich nicotnosti.

Dva různé senáty Městského soudu v Praze 
se v letošním roce shodly ve svých verdiktech 
a zrušily rozhodnutí o nicotnosti od rozkla-
dové komise ministra vnitra. Rozhodnutí 
Městského soudu v Praze opakovaně potvrdil 
Nejvyšší správní soud, ke kterému svazek po-
dal kasační stížnost.

„Na základě tohoto logického kroku v podobě 
stažení žaloby očekávám, že svazek se obdobně 
zachová i při vypořádání dalších nároků statu-

tárního města Jihlavy, schválených 47. valnou 
hromadou SVAKu v prosinci roku 2012, která 
stanovila parametry vystoupení statutárního měs-
ta Jihlavy z dobrovolného svazku obcí. 

V tuto chvíli jde především o vydání majetku s 
právem hospodaření a vloženého majetku města, o 
kterých již Krajský úřad Kraje Vysočina v minulos-
ti rozhodl. Je zcela bez pochyb, že nárok města je 
oprávněný i u kategorie majetku privatizovaného, 
a nic tedy nebrání tomu, aby byl také vydán,“ uve-
dl náměstek primátora Jaromír Kalina.

Při zpětvzetí žaloby bude Okresní soud v 
Jihlavě rozhodovat i o úhradě nákladů říze-
ní. Soudy zpravidla zpětvzetí žaloby hodnotí 
jako zavinění zastavení řízení na straně žalob-
ce a ukládají žalobci nahradit náklady řízení 
žalovaného. V této souvislosti svazek požádal 
soud o prominutí úhrady nákladů městu, či v 
druhém sledu o snížení dané částky.

V listopadu bude Městský soud v Praze dále 
rozhodovat i o prvním nepeněžitém nároku 
statutárního města Jihlavy, a to o již zmíně-
ném majetku s právem hospodaření. -tz-

V poslední době se setkáváme s různými zpráva-
mi o akcích pro seniory, nebo i o takových, které si 
senioři sami organizují. Je velmi chvályhodné pod-
porovat seniory k aktivitě, a je obdivuhodné, pokud 
sami mají energii a chuť něco dělat, organizovat, 
setkávat se, či být jakýmkoli způsobem aktivní.

Bohužel, přestože to vypadá, že se s aktivními 
důchodci roztrhl pytel, na většině akcích potká-
váme tytéž tváře, poměrně malou skupinu zají-
majících se a činorodých.

Mnoho lidí ze starší generace naopak raději 
zůstává doma, a kolikrát nemají chuť zapojit se 
do čehokoli. Někteří mají své blízké, ale někteří 
možná trpí sociální izolovaností a odevzdaností.

Rozhodli jsme se zorganizovat společně se zdra-
vým městem přednášku s názvem Kladný přístup 
k životu, kterou povede lektor z nadace Lepší 

senior, a pevně věříme, že se podaří alespoň jed-
notlivce nějakým způsobem zapálit, rozzářit nebo 
namotivovat ke změně k lepšímu.

Prosím, pokud máte v okolí někoho, u koho 
cítíte, že by to mohla být přednáška pro něj, 
zkuste ho nasměrovat, aby si přišel přednášku 
poslechnout. Možná nebude jednoduché ho 
přesvědčit, asi se mu nebude moc chtít, ale za 
pokus to jistě stojí. 

Po přednášce navíc čeká účastníky drobná 
odměna v podobě dárečku, a také malé taneční 
představení skupiny Hotch-Potch. Zájemci mo-
hou pokračovat protahovacím cvičením.

� Ve středu 7. 11. v kulturním sále Domu 
zdraví ve 13,00 hodin (bezbariérový přístup).

MUDr. Irena Zimenová,
Státní zdravotní ústav

134 milionů zůstává městu

Přednáška pro seniory

Týden sociálních služeb v Jihlavě
ganizací v rámci Dnů otevřených dveří se v podstatě 
naplnila. Občané měli opět možnost blíže se seznámit 
se širokou sítí sociálních služeb v Jihlavě. Týden soci-
álních služeb ukázal naší veřejnosti, že sociální služby 
v Jihlavě jsou kvalitní a pomáhají zachovávat lidskou 
důstojnost a soběstačnost. Prostřednictvím této akce 
se podařilo přiblížit náročnou a zodpovědnou práci 
lidí, kteří v sociální oblasti pracují.

Při hodnocení loňského ročníku jste vyjádřil 
mírné zklamání z poměrně malého zájmu veřej-
nosti o problematiku sociálních služeb. Jak tomu 
bylo letos?

Neustále se snažíme o přiblížení problematiky soci-
álních služeb občanům novými formami. I přesto mu-
sím i letos konstatovat, že počet zájemců nebyl vyšší 
než v uplynulých ročnících, a stejně jako loni musím 
zároveň říci, že tato skutečnost je pro nás pochopitel-
ná, protože sociální služby jsou občany vyhledávány 
až v okamžiku, kdy nastane akutní potřeba pomoci 
z jejich strany. Pro nás je důležité, aby naši občané vě-
děli, kam se mají v takovou chvíli obrátit. -tz-
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Nar. 19. 08. 1955
� 1. Narodila se v Jihlavě, kde také 

bydlí. Nejvyšší dosažené vzdělání a rok: 
vysokoškolské – Vysoká škola veteri-
nární v Brně (1980). Pracuje jako ve-
terinární lékařka na Krajské veterinár-
ní správě Státní veterinární správy pro 
Kraj Vysočina.

Politická angažovanost: V letech 1990 
– 2002, 2006 až dosud je zastupitelkou 
města Jihlavy. V roce 1992 byla členkou 
Federálního shromáždění.

V politice se soustředí na sociální pro-
blematiku a životní prostředí. Jejími ko-
níčky jsou historie, zahrada, četba.

Stranická historie: Před rokem 

1989 bezpartijní, v letech 1990–1993 
KSČ(M), od roku 1993 až dosud je 
členkou Strany demokratického socia-
lismu (SDS).

Zajímavost: Patří k nejdéle sloužícím 
jihlavským zastupitelům.

� 2. Ráda bych pokračovala ve své 
práci v sociální oblasti, zejména bych 
se i nadále chtěla věnovat problematice 
dostupného bydlení. Též bych chtěla 
navázat na  práci finančního výboru.

� 3. Zastupitelstvo by mělo zejmé-
na pracovat jako tým, a spolupracovat 
ve všech oblastech, aby se Jihlava stala 
přívětivým místem k životu zejména 
pro svoje obyvatele, ale i pro nové ob-
čany, kterým nabídne dobré podmínky 
k tomu, aby mohli v Jihlavě pohodlně 
žít, a ne jen do města dojíždět za prací 
a nákupy.

Důležité jsou zejména bydlení, dopra-
va (parkování) a voda. Též zviditelnění 
Jihlavy, jako historického města s nád-
hernou přírodou, je důležitým úkolem 
pro celé zastupitelstvo.

Představujeme zvolené členy...

KSČM:

� 1. Narodil jsem se v Malém Bera-
nově. Od konce druhé světové války 
žiji v Jihlavě. Vystudoval jsem Prů-
myslovou školu stavební, VUT Brno 
fakultu stavební, doplňkové pedago-
gické studium Univerzity Karlovy. 
Jsem znalcem v oboru Ekonomika, 
odhady nemovitostí. Pracoval jsem v 
různých technických funkcích. Mezi 
mé zájmy patří rodina, příroda, cha-
ta a zahrada, kultura. Od roku 1998 
jsem zastupitelem města Jihlavy. V 
minulém zastupitelstvu jsem pracoval 
ve finančním výboru a v komisi pro 

vzdělání. Po úmrtí mého vzácného 
přítele, pana Ing. Ladislava Zadražila, 
jsem byl tři roky předsedou kontrol-
ního výboru zastupitelstva. Jsem čle-
nem KSČ od roku 1965, poté KSĆM, 
kde zastávám funkci předsedy MěstV 
KSČM v Jihlavě.

� 2. Mandát zastupitele města Jih-
lavy jsem přijal s velkou pokorou. 
Budu se snažit naplňovat náš volební 
program, a průběžně  o jeho plnění, 
a situaci na radnici informovat pro-
střednictvím Novin jihlavské radnice, 
jihlavskou veřejnost.

Žádné oblasti veřejného života mi 
nejsou cizí, a budu se jim plně věnovat. 
Naším posláním by mělo být zlepšení 
života občanů Jihlavy, a to zejména těch 
potřebných. V sociální oblasti proto 
budu dále prosazovat sociální bydle-
ní, startovací byty pro mladé, pro kte-
ré  milion Kč za 1 + 1 v paneláku bez 

KSČM

KSČM

Ing. Pavel  
Šlechtický

MVDr. Božena 
Kremláčková

Zlepšení života potřebných občanů Jihlavy

Zapojení významných firem

(Pokračování ze str. 4)

Nar. 21. 08. 1957
� 1. Narodil se ve Vsetíně, žije v Jihla-

vě. Nejvyšší dosažené vzdělání ukončil v 
roce 2006 na ČVUT Praha + Sheffield 
Hallam University. Před rokem 1989 
byl vojákem z povolání, v současnosti 
je živnostníkem – restauratérem, kavár-
níkem a vinárníkem, je majitelem a pro-
vozovatelem například Radniční restau-
race, či kavárny v muzeu.

Kandidoval v roce 2014 jako bezpar-
tijní za Fórum Jihlava, ale z šestého mís-
ta nepostoupil.  Do zastupitelstva se do-
stal až v roce 2016 po odstoupení Arifa 
Salichova (rezignace ze zdravotních dů-
vodů). Po vstupu do zastupitelstva nej-
dříve odmítl podepsat koaliční smlouvu 
(Fórum Jihlava bylo součástí koalice s 
ČSSD, ODS a lidovci). Koalice se však 
záhy rozpadla a Fórum Jihlava, které 
mělo náměstka primátora (Ing. Milan 

Kolář), se ocitlo v opozici.
Jeho zájmovými oblastmi je strategic-

ký rozvoj města, investiční politika, ma-
jetek města, vodohospodářství, sport a 
kultura.

Stranická historie: Kandidát KSČ bře-
zen 1989 až listopad 1989, člen KSČM 
prosinec 1989 až červen 1990. Jako bez-
partijní kandidoval za Forum Jihlava.

� 2. Chci se věnovat rozvoji města, 
vodarenstvi, zimnímu stadionu a ma-
jetku.

� 3. Je zapotřebí především zlepšit 
přípravu na zastupitelstvo důkladnějším 
předjednánim v odborných komisích 
a zastupitelských klubech. Vzorem je 
majetková komise, katastrofou finančni 
výbor. Dále hledat taková řešení u klíčo-
vých problémů  města, která budou mít 
platnost delší než jedno volební období,  
tedy konsenzus s hlavními silami opozi-
ce.

Chci také maximálně zpřístupnit jed-
nání zastupitelstva pro občany, a to na-
příklad tím,  źe budou mít možnost po-
žádat stanovení času (například +/- 20 
minut) pro bod, který je zajímá. Dopo-
sud zde museli trávit často několik ho-
din, aby jej nepropásli.

Zviditelnění Jihlavy

Předjednávat témata
Fórum Jihlava

Ing. Miroslav 
Tomanec, MBA

� 1. Narodil se roku 1974 ve Velkém 
Meziříčí, ženatý, 2 děti. Vystudoval 
obor agroekologie na Mendelově ze-
mědělské a lesnické univerzitě. Téměř 
13 let působil na odboru životního pro-
středí Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
v současnosti pracuje jako projektant v 
oblasti energetiky a ekologie.

Od roku 2014 je zastupitelem Jihlavy, 
v září 2017 se stal radním města Jihlavy.

� 2. Od studií se profesně věnuji ži-
votnímu prostředí, a této oblasti bych 
se chtěl věnovat také jako zastupitel. 
Získané zkušenosti mohu uplatnit 

například při celkovém řešení proble-
matiky nakládání s odpady. Také se 
chci věnovat společenské komunikaci 
a zlepšení spolupráce s významnými 
firmami působícími v Jihlavě. Cítím, 
že by se tyto firmy mohly více zapo-
jit do dění města jako partneři, a tím 
posilovat svůj vztah k městu.

Věnovat se chci velkým problémům 
Jihlavy, jako je například využití býva-
lých kasáren na Pístově, nebo rekon-
strukce zimního stadionu.

� 3. Přál bych si, aby město zveřej-
ňovalo na svých webových stránkách 
zápisy z komisí, výborů a pracovních 
skupin, aby občané viděli, jak se na 
radnici pracuje. Krajský úřad, i jiná 
města v ČR zápisy z komisí zveřejňu-
jí, a nevidím důvod, proč by tomu tak 
nemohlo být i v Jihlavě.

Za nejdůležitější považuji, aby všichni 
zastupitelé hájili zájmy občanů města, a 
nikoliv zájmy jednotlivců.

pomoci movitých rodičů je jen nedo-
stižným přáním. Zrušení poplatku 100 
000,- Kč pro přidělení bytů s pečovatel-
skou službou. V oblasti životného pro-
středí zlepšení čistoty města a veřejné 
zeleně. Budu prosazovat ponechání 
a obnovení lip u Morového sloupu na 
Masarykově náměstí. Zlepšení stavu 
chodníků města, koncepční řešení par-
kování, urychlené pokračování výstav-
by obchvatu města. A konečně – rekon-
strukci Horáckého zimního stadionu.

� 3. Nemám ve zvyku následně 
kritizovat kohokoliv, včetně bývalé-
ho  vedení města. Měli jsme, všichni  
členové minulého zastupitelstva, a 
zejména ti z opozice, možnost vznést 

v diskuzi svoji kritiku vedení města a 
vyjádřit ji hlasováním. Tuto možnost 
jsem vždy využil. 

Samozřejmě je v následujícím vo-
lebním období nutné zdárně a urych-
leně dokončit všechny rozdělané 
akce. Jistě i v tomto novém zastupi-
telstvu budeme mít různé názory na 
řadu problémů města a jejich řešení. 
Měli bychom však postupovat s rozu-
mem, a pokud to bude možné, se do-
mluvit na zásadních věcech.

Osobně budu  ochotný podpořit 
každý dobrý návrh pro město – bez 
ohledu na to, kdo ho bude podávat. 
Rozhodně však budu čelit případným 
snahám o čerpání městských peněz z 
osobních zájmů.

ANO 2011

Ing. Rostislav 
Habán

Nar. 1978 v Jihlavě.
� 1. Absolvent kroatistiky a slove-

nistiky na FF UK v Praze. Pracuje jako 
poradce EURES na jihlavském Úřadu 
práce, dříve působil v oblasti obcho-
du, ve školství, na krajském úřadě, a 
jako OSVČ. Od roku 2002 je členem 
KDU-ČSL. V minulém volebním ob-
dobí působil v kontrolním výboru a 
v komisi RM Projektu Zdravé město 
a MA 21. Do zastupitelstva města byl 
zvolen poprvé.

� 2. Z hlediska profesních a ži-
votních zkušeností mám nejblíže 
k tématům kultury, zaměstnanosti, 
sociálních věcí, rodinné politiky a 
udržitelného rozvoje. Chtěl bych se 
věnovat provázanosti těchto témat 
tak, abychom mohli být právem 
hrdí na Jihlavu, jako na moderní, 
kulturní a sociálně vnímavou regio-
nální metropoli 21. století.

� 3. Alfou a omegou nejen všech 
krásných vizí rozvoje města, ale 
dnes už i řádného udržování stáva-
jící městské infrastruktury, je však 
převedení vlastnictví vodohospo-
dářského majetku zpět na město. A 
k tomuto cíli je, z mého pohledu, 
především potřeba nyní vyvinout 
maximální úsilí.

 (Pokračování na str. 12)

KDU-ČSL

Mgr. Josef Kodet

Vodohospodářský majetek
Novému zastupiteli byly položeny otázky ze str. 12
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Caddy uveze až 945 kg.

Naložit na sebe 
víc než ostatní.
Moje cesta.

Ilustrativní obrázek modelu s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 modelu Caddy: 4,3–6,3 l/100 
km, 113–151 g/km. Vzorový příklad úvěru na vůz akční Volkswagen Caddy skříň GO 1,2 TSI v ceně 345 228 Kč při financování 
s Volkswagen Financial Services v ceně 345 228 Kč: splátka předem 103 568 Kč (30 %), výše úvěru 241 660 Kč, poplatky za uzavření a 
vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 276 359 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 323 759 Kč, RPSN vč. pojištění 10,497 %, 
délka úvěru 60 měsíců, poslední, nerovnoměrná splátka 69 046 Kč, měsíční splátka úvěru 3 455 Kč, měsíční splátka úvěru vč. 
pojištění 4 245 Kč, úroková sazba p. a. 4,34 %. Volkswagen Pojištění Basic obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení 
(5% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). 
Další parametry jsou: věk klienta do 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

Měsíční splátka úvěru již

4 250 Kč.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO VYSOČINA s.r.o.
Žižkova 109a, 586 01  Jihlava, tel.: 567 584 581, www.autovysocina.cz, e-mail: prodej@autovysocina.cz

SPRÁVCE ERP SYSTÉMU
Co bude Vaší pracovní náplní? 
• spravovat a zastávat roli interního kon-
zultanta pro některé z modulů (nákup, 
prodej, finance, sklady)
• poskytovat uživatelskou podporu
• spolupracovat při zavádění nových pro-
cesů a projektů v ERP systému
• mít možnost zapojit se do projektů roz-
voje a správy IS
• podílet se na školení koncových uživa-
telů

Co od Vás očekáváme?
• orientace v podnikových procesech
• znalost alespoň některého ERP systému, 
výhodou QAD
• aktivní AJ
• SŠ/VŠ vzdělání
• alespoň rok praxe na podobné pozici

Co získáte kromě mzdy?
• možnost kariérního růstu
• příspěvek na penzijní připojištění ve výši 
3% z hrubé mzdy
• dotované obědy ve firemní jídelně
• až 25 dní dovolené (1 den navíc za kaž-
dý odpracovaný rok)
• firemní fitness centrum zdarma

Pokud Vás naše nabídka práce zaujala, 
kontaktujte naše personální oddělení:

Ing. Zuzana Bielová
e-mail: zuzana.bielova@hranipex.com

mobil: 725 432 094
telefon: 565 501 258

Hranipex Czech Republic, k.s., J. Rýz-
nerové 97, Komorovice, 

396 01 Humpolec
j11-hraD
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nar. 1949
� 1. Narodil jsem se v Jihlavě. V 

Jihlavě jsem vystudoval Střední eko-
nomickou školu (dnes Obchodní 
akademii) a posléze Vysokou školu 
SNB v Praze (dnes Policejní akade-
mii). Dlouhá léta jsem byl policistou 
a po odchodu do civilu jsem více jak 
12 let učil právo a kriminalistiku na 
Vyšší policejní škole v Jihlavě. T.č. 
jsem jednatelem společnosti a asis-
tentem poslance, předsedy bezpeč-
nostního výboru PS, pana Radka 
Kotena.

Hnutí SPD v Jihlavě kandidovalo 
v komunálních volbách poprvé a je 
dobře, že nám voliči dali své hlasy, 
čímž SPD získalo dva mandáty v 
zastupitelstvu k prosazování naše-
ho programu, založeném na prvcích 
přímé demokracie. Byl jsem lídrem 

kandidátky a chtěl bych i touto ces-
tou poděkovat všem našim voličům 
a sympatizantům. Nebude to jedno-
duché, prostředí na magistrátu je a 
bude složité, ale DRŽME SPOLU!

� 2. SPD postaví své zástupce do 
všech komisí, abychom měli přehled 
o všech oblastech činnosti magistrátu 
a rovněž bude delegovat své zástup-
ce do výborů. Podpoříme jen taková 
rozhodnutí, která budou v souladu s 
naším volebním programem, tj. 
� posílení Městské policie k lepší-

mu zajištění ochrany života a zdraví 
občanů, jejich majetku, klidu, veřej-
ného pořádku a BESIPu;
� nepřipustíme už žádné experi-

menty Magistrátu s invazními mig-
ranty v Jihlavě. Děkujeme už to tady 
bylo! Země EU naplno zasažené 
džihádem jsou bezradné a budou 
se snažit přenášet problémy, které si 
sami zavinily do východních oblast-
ní Unie;
� budeme dbát o  řešení a lepší 

dopravní obslužnost. Budeme chtít 
bezplatné jízdné pro seniory nad 65 
let věku, pro invalidy všech stupňů 
invalidity, pro žáky a studenty a pro 

Představujeme zvolené členy...
Voliči rozhodli a zvolili nové městské zastupitele. Poprosili jsme je o krátké představení se a odpovědi na otázky. Novým zastupitelům jsme položili následu-

jící otázky:
1. Prosíme o krátké představení se.
2. Které oblasti rozvoje Jihlavy se hodláte podrobněji věnovat při své práci městského zastupitele?
3. Který problém z této oblasti vás osobně nejvíc trápí?
(Do uzávěrky NJR nám zaslali odpovědi tito zastupitelé, v dalším čísle přineseme představení dalších – pozn. red.)

Často až pohled do archivů a poznámek připomene, co vše se 
kolem nás změnilo a my jsme si to v běhu času možná ani neuvě-
domili. Konec volebního období 2014-2018 je příležitostí právě 
pro takové ohlédnutí. Pojďme si uplynulé čtyři roky v několika 
kapitolách krátce projít. 

Doprava
Radnice opravila několik ulic, například Telečskou, Wolkerovu a Úprkovu. 

Pro zvýšení bezpečnosti chodců město nasvětlilo přechody pro chodce a vy-
budovalo či opravilo chodníky v deseti lokalitách, například na ulici Brtnic-
ké, Tylově nebo Na Vyhlídce.

Největším zásahem do dopravy ve městě byla rekonstrukce Brněnského 
mostu v režii Kraje Vysočina. Od letošního dubna do listopadu byly v Jihlavě 

Ohlédnutí za uplynulým volebním 
obdobím v krajském městě

změněny trasy veřejné i městské hromadné dopravy, řidiči musely využívat 
objízdné trasy.

Odbor dopravy uskutečnil několik opatření nad rámec oficiálních objízd-
ných tras, které připravil investor akce, Kraj Vysočina. Několik těchto opatře-
ní se natolik osvědčilo, že zůstanou zachovány i do budoucna.

Ekonomika a financování
Město Jihlava patří mezi nejméně zadlužené obce a města v České republi-

ce. Kvalifikovaná porovnání hodnotí hospodaření jihlavské radnice jako sta-
bilní. Dluhová služba se za volební období snížila o více než čtyři procenta 
na 5,84 (ke konci září 2018). Město navíc má vlastní Fond rezerv a rozvoje, 
který je k dispozici v případech výpadku daňových příjmů, havárií a dalších 
nepředpokládaných výdajů či nutnosti financování velkých oprav.

Hospodaření města je transparentní. Na webu města v sekci Finance a dota-
ce, případně ve zveřejňovaných materiálech pro jednání zastupitelstva města, 
lze nalézt informace k dotačním programům, rozpočtu a hospodaření města i 
jeho příspěvkových organizacích.

Územní plánování
Po dlouhých letech se loni podařilo schválit zásadní dokument pro rozvoj 

města – nový územní plán. Od té doby se postupně zpracovávají územní stu-
die, radnice se zaměřila na lokality Špitálské předměstí, Na Bělidle, Handlo-
vy Dvory a Havlíčkovu ulici.

Město udělalo první důležitý krok pro úpravu vzhledu Masarykova náměstí 
- architektonickou soutěž, jejíž výsledky zveřejnila v září. Po dokončení stu-
die zpracované na základě návrhu a připomínek veřejnosti budou zpracová-
ny další stupně projektové dokumentace.

Pro rozvoj území je důležitá i patřičná vodohospodářská infrastruktura. I 
přes spor města se Svazem vodovodů a kanalizací se dále pracuje také na re-
konstrukci a budování kanalizace a vodovodů. 

Například v současné době probíhá zkušební provoz kanalizace ve Zborné 
a Henčově. Na konci září tohoto roku byla zahájena stavba kanalizace v He-
rolticích a další lokalitou, kde dojde k vybudování nové kanalizace, bude na-
příklad Kosov.  (Pokračováni na str. 14)

PŘEDNOST hromadné dopravy je standardem moderních měst. Přijetí tzv. 
buspruhů v Jihlavě nebylo zrovna vřelé, ale čas ukázal, že preference MHD svůj 
smysl má. Jihlava je jedním z mála měst, kde se MHD rozšiřuje a kde přibývá ces-
tujících. Trend je ohleduplnější k životnímu prostředí a snižuje hustotu provozu.

 Foto: archiv MMJ 

SPD

SPD

JUDr. Petr Paul

Tomáš Havlík

Bezplatné jízdné pro seniory, invalidy a studenty

Rozšířit parkovací místa

(Dokončení ze str. 10)

nar. 1972
� 1. Narodil se v Jihlavě, kde také 

žije. Vystudoval Střední odborné 
učiliště strojírenské. Tehdejší Jihla-
van, a.s. Pracuje jako směnový mistr 
a zároveň programátor CNC strojů. 

Stranická historie: Do roku 2015 

nebyl členem žádné politické strany, 
od roku 2015 je členem hnutí SPD.

� 2. Chtěl bych se věnovat zdravé-
mu životnímu prostředí, zlepšovat 
dopravní obslužnost, hledat možnosti 
jak rozšířit parkovací místa, nejen na 
sídlištích, ale i u nemocnice a na dal-
ších frekventovaných místech, výstav-
ba nové multifunkční haly, posílení 
Městské policie a další body našeho 
programu    

� 3. Osobně mě nejvíce trápí parko-
vání na sídlišti, kde bydlím. Revitalizace, 
která proběhla, se nám úplně vyhnula. 
Další hřiště pro děti by se taky hodilo.

doprovod dětí předškolního věku na 
straně jedné, tedy aby byly více pou-
žívány prostředky MHD a na straně 
druhé, aby se rozšiřovaly parkovací 
možnosti interních i externích řidičů;
� budeme prosazovat a podporo-

vat ve městě  podnikatelské aktivity, 
výstavbu, sport, kulturu a zdravé ži-
votní prostředí.

� 3. Já osobně jsem byl členy SPD 
delegován do majetkové komise a 
myslím si, že jako bývalý vedoucí 
oddělení hospodářské kriminality 
mohu být na tomto úseku činnosti 
magistrátu prospěšný, pochopitelně 
vedle podpory Městské policie a je-
jího poslání. 
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Masarykovo náměstí 29
586 01 Jihlava

www.optik-zilka.cz 
J11-ziM

Oční optik Žilka s.r.o

UDĚLEJTE SI JASNO!
Pokud dobře vidíme, náš život je bohatý na zrakové 

vjemy, informace různého druhu. Kvalita těchto vje-
mů ovlivňuje například to, jak se cítíme, jestli roze-
známe tváře na ulici, jak rychle dokážeme reagovat 
na nastalé situace (např. za volantem), jak odhaduje-
me vzdálenost, jak vnímáme barvy a prostor.

Jako optometristka se stále setkávám s lidmi, kteří si 
myslí, že vidí dobře, ale jsou velmi překvapeni, když 
mají možnost srovnání s tím, jaké jejich vidění může 
ve skutečnosti být. Je přirozené, že nehledáme pro-
blémy tam, kde je nemáme, ale pokud neabsolvujete 
přesnou a subjektivně citlivou refrakční diagnostiku 
zraku, tak nebudete mít objektivní srovnání a nebu-
dete mít jasno. O tom jak vidíte, budete pouze spe-
kulovat.

Udělejte si tedy jasno v tom, jak vidíte a položte 
si prosím pár otázek. Jak vlastně vidím? Na základě 
čeho si myslím, že vidím dobře? Není příčinou mých 
potíží s očima, jako jsou zvýšená únava, červené oči, 
bolesti očí a hlavy, nepřesné, zamlžené vidění atd. 
právě to, že se mé oči musí vyrovnávat s nepohod-
lím, které je způsobeno tím, že nevidím tak jak bych 
měl/a? Není to už více než 2 roky, co jsem byl/a na 
kontrole očí? Nezměnilo se za tu dobu moje vidění? 
Řídím bezpečně, když nevím jak vidím? Proč vlastně 
používám brýle jen v autě, když s nimi vidím lépe ve 
všech situacích?

Nechte stranou dojmy a zjistěte, jak to doopravdy 
je. Poznejte a porovnejte úroveň, čistotu, kvalitu a 
pohodlí toho co vidíte s tím co vidět můžete a nevi-
díte, protože považujete za standart kvalitu, ve které 
žijete. Proč vnímat svět jako v mlze, když můžete mít 
jasno?

Přijďte na refrakční diagnostiku do Oční optiky Žil-
ka.

Zároveň Vás zveme na prohlídku a k nákupu nové-
ho zboží, které jsme pro Vás objednali na světové 
výstavě brýlí Silmo v Paříži.

 Těšíme se na Vás.
 Za tým Oční optiky Žilka,
 Barbora Nováková

JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

KABÁTY

www.modaprostejov.cz

Vážený zákazníku, dovolujeme si Vám oznámit, že nyní na našich obchodech
probíhá naprosto mimořádná sleva dámských a pánských kabátů. Každý, ano
naprosto každý kus je zlevněn, a to minimálně o skvělých 1.090,- Kč. Využijte
této mimořádně výhodné nabídky! A pozor, akce navíc! Do vyprodání zásob
platí sleva 30% na všechny obleky. Nakupujte výhodně! Těšíme se na Vás! 

SLEVA

1.090 !MI
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Ohlédnutí za uplynulým volebním 
obdobím v krajském městě

(Dokončení ze str. 12)
Školství
Radnice zrekonstruovala mateřské školy Seifertova a Dvořákova, na základ-

ních školách Březinova a T. G. Masaryka uskutečnila protiradonová opatření 
a na školách Kollárově a Havlíčkově jsou nové akustické úpravy tělocvičen. 
V současné době probíhá zateplování stropu a fasády v mateřské škole Dvo-
řákova.

V letošním roce byla zahájena výstavba nové mateřské školky Na Dolech, 
která rozšíří kapacitu ve školkách o dalších 100 míst. 

Kultura a cestovní ruch
Jihlava v uplynulém volebním období i nadále podporovala velké kulturní 

akce, jako jsou Mezinárodní festival dokumentárních filmů, Festival Gustava 
Mahlera, nebo Havířský průvod. Jihlava ale má rozvinutý grantový systém, 
který podporuje i menší kulturní a zájmové aktivity.

Největší společenskou událostí se stala úžasná oslava 100 let Českosloven-
ska s názvem Proletí 100letí, která se na Masarykově náměstí uskutečnila le-
tos v polovině září, ve spolupráci města Jihlavy a Kraje Vysočina. 

VRCHOLEM kulturních a společenských akcí v celém regionu Vysočiny byla osla-
va 100 let republiky s názvem Proletí 100letí. Foto: archiv: MMJ

Sport a volný čas
Jihlava podporuje sportovní a volnočasové aktivity několika způsoby, má 

například úspěšný systém finanční podpory. Volnočasové aktivity v Jihlavě 
počítají se sportovci všeho věku. Sport podporuje i projekt Zdravé město 
Jihlava, který každoročně pořádá pravidelná sportovní setkání, cyklojízdy, či 
běžecké závody.

Za minulé volební období bylo postaveno nové sportovní hřiště v Helení-
ně, rozšířilo se i zázemí volnočasového areálu Český mlýn.

Během letošního roku byl vypracován statický posudek na střechu Horác-
kého zimního stadionu. 

HC Dukla Jihlava pobyla jednu sezónu v nejvyšší hokejové soutěži, do nej-
vyšší fotbalové soutěže vstoupil i tým FC Vysočina Jihlava.

JIHLAVA je tradičním partnerem atraktivního celodenního závodu horských kol 
Jihlavská 24MTB.  Foto: archiv MMJ

Životní prostředí
Jihlavská radnice dlouhodobě a systematicky vytváří podmínky pro co nej-

lepší možné nakládání s odpady. Obyvatelé města na to reagují, bezvadně tří-
dí odpad, a celkově jej vyprodukují o třetinu méně než průměrní Češi. Efek-
tivní odpadové hospodářství městu přineslo už několik ocenění, například 
Křišťálovou popelnici za rok 2016, nebo Odpadového Oskara za rok 2017, 
a to hned ve dvou kategoriích.

Město se snaží snižovat energetickou náročnost veřejných budov. V roce 
2015 byly dokončeny úpravy plaveckého bazénu Evžena Rošického, snižující 
energetickou náročnost i provozní náklady, letos radnice zateplila budovu In-
tegrovaného centra sociálních služeb na Žižkově ulici. Nižší energetická ná-
ročnost budov šetří nejen městskou kasu, ale i životní prostředí.

Postupně dochází k výměně svítidel veřejného osvětlení, město nahrazuje 
staré výbojky na lampách veřejného osvětlení úspornými LED diodami, kte-
rých bude koncem roku bezmála tisíc.

Sociální oblast
Jihlava je zřizovatelem tří příspěvkových organizací, které působí v sociální 

oblasti a jsou městem podporovány, a to Domov pro seniory Jihlava – Les-
nov, Denní a týdenní stacionář Jihlava a Integrované centrum sociálních slu-
žeb Jihlava.

Během uplynulého volebního období došlo u Integrovaného centra soci-
álních služeb k rozšíření kapacity poskytované sociální služby „odlehčovací 
služba“ a k rekonstrukci prostor objektu na Žižkově ulici. V roce 2018 byla u 
organizace Denní a týdenní stacionář zřízena nová sociální služba „chráněné 
bydlení“ a otevřeny městské byty pro klienty stacionáře.

IT
Navenek možná méně viditelná, pro fungování města a jeho organizací je 

však zásadní oblast informačních technologií. 
Městští informatici významně zmodernizovali a posílili komunikační infra-

strukturu, která nyní spolehlivě propojuje 66 budov města či městských or-
ganizací, zvyšuje možnosti kamerového systému a zlevňuje volání. Integrova-
li agendy úřadu, nově uspořádali městské hardwarové i softwarové vybavení, 
přispěli k bezpečnosti silničního provozu. Úspěchy slavili se svými mapový-
mi aplikacemi, a nový web města Jihlavy získal nejvyšší ocenění v celorepub-
likové soutěži Zlatý erb.

Bezpečnost
Ve městě došlo k rozšíření kamerového systému, a to o dvě kamery ve vol-

nočasovém areálu Český mlýn. Zároveň bylo městskou vyhláškou omezeno 
pití alkoholu na veřejnosti a žebrota.

Probíhají poslední fáze nákupu informačního sytému pro městskou policii. 
Pravidelně se schází pracovní skupina prevence kriminality s účastí zástup-

ců Policie CŘ a Hasičského záchranného sboru.  -tz-

UKÁZKY zásahů bezpečnostních složek patří k významným prvkům prevence 
kriminality.  Foto: archiv MMJ

VZTAH k městu a životnímu prostředí se buduje od dětství. Takto se z vlastní ini-
ciativy zapojily do zkrášlování veřejného prostoru děti jedné z jihlavských škol.

 Foto: archiv MMJ

Studenti z ateliéru architektury A1 
na pražské UMPRUM se v zimním 
semestru věnují tématu Obchodního 
domu Jihlava na Masarykově náměstí. 
Studenti architektury se zamýšlí nad 
tím, jak navrhnout, bez ohledu na stá-
vající pozici obchodního domu, nové 
řešení, které bude definovat prostor 
celého náměstí.

„O úloze a budoucnosti Obchodního 
domu se dlouhodobě debatuje, v letošním 
roce například proběhla soutěž o návrh 
revitalizace Masarykova náměstí, ve kte-
ré se soutěžící zabývali zejména řešením 
veřejného prostoru, ale také možným 
propojením Obchodního domu s náměs-

tím,“ uvedla koordinátorka projektu 
revitalizace Masarykova náměstí Tere-
za Kafková.

Budova obchodního domu byla 
postavena v roce 1983, po demolici 
středověkých domů vytvářejících na 
náměstí „špalíček“. Městu může práce 
mladých architektů přinést svěží po-
hled, veřejné prezentace a výsledné 
práce mohou být prostorem pro dis-
kuzi o dalším směřování.

První nápady studentů bude možné 
vidět na veřejné prezentaci v úterý 6. 
listopadu od 17.00, v zasedací míst-
nosti Zastupitelstva města Jihlavy, 
v přízemí jihlavské radnice. -tz-

Studenti navrhují Špalíček
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Děkujeme všem 
voličům za podporu 
v komunálních volbách

Bez názvu-1   1 15.10.2018   15:14:40



Stavíme, bydlíme...
STRANA 16

JIHLAVA  |  Tř. Legionářů 1471/15, PSČ 586 06  |  tel.: 567 313 615/6  |  jihlava@ham.cz
TŘEBÍČ  |  Soukopova 3, PSČ 674 01  |  tel.: 568 848 757  |  trebic@ham.cz

H&M spol. s r.o.
www.ham.cz

montáž zdarma

+ 2 doplňky za 1 Kč!

Exkluzivní
zimní zahrady

montáž zdarma
PVC okna

a dveře:
AL okna a dveře:

„Slunce v domě“

izolované i neizolované

tradice vlastní výroby26 let

Parapet není jen okenní doplněk, ale také estetic-
ký prvek, který dokáže zútulnit interiér. Stojí na něm 
květináče s rostlinami, vázičky, rozmanité dekorace, 
voňavé svíčky, zarámované fotografie jako vzpomín-
ky z cest. 

Současný trend - mít vše v jednom tónu - platí i 
pro parapety. A tak sladění okenních rámů, vnitřních 
parapetů, podlahové krytiny nebo dokonce kuchyň-
ské linky s pracovní deskou může být klidně v barvě 
zlatého hřejivého dubu, buku nebo ořechu. Designé-
ři obecně doporučují mít parapety sice vkusné, ale na 
první pohled spíše nenápadné. Jen tak na nich totiž 
vynikne krása postavených předmětů.

I v případě parapetů se vyplatí investovat do kvali-
ty. Co sledujeme především? Zaměříme se na nená-
ročnou údržbu, odolnost materiálu vůči poškrábá-
ní či vlhkosti a samozřejmě i tvarovou stálost. Stejně 
tak je podstatná i kvalitně odvedená řemeslná práce, 
proto nakupujeme a vybíráme u firmy, která se na 

trhu pohybuje více let, má svoje jméno a nepodbízí 
se podezřele nízkou cenou.

U parapetů pochybného původu se můžeme dočkat 
kroucení, deformování, uvolňování apod. Důležité 
je i bezchybné osazení parapetu. Hlídáme zejmé-
na dokonalé utěsnění spár mezi oknem a parapetem 
stejně jako mezi ostěním a parapetem. Pak nám totiž 
nebude zbytečně unikat teplo z interiéru a my nebu-
deme platit jaksi navíc.

Nabízí se poměrně pestrá nabídka: dřevo, dřevo-
tříska, komůrkové nebo tvrzené pěnové provedení 
z plastu, ale i exkluzivní umělý kámen (litý mramor, 
silný dva cm). Ten je velmi oblíbený, protože ho lze 
použít na barový pult, pracovní či na jakoukoli krycí 
desku. Litý mramor tvoří z 80 % mramorová mouč-
ka, ze 20 % polyesterová pryskyřice a barviva. Tepel-
nou odolnost má od -40 do + 80 °C.

Mezi nejčastěji používané patří parapety z plas-
tu (PVC). Jde totiž o spolehlivý materiál s vysokou 

mechanickou odolností, dlouhou životností a tvaro-
vou stálostí. 

Příjemná je i nízká hmotnost, odolnost proti oděru 
i UV paprskům nebo vlhkosti (přelitá voda z květiná-
če povrchu neublíží). Plast se navíc i snadno instalu-
je, nabízí mnoho barev a dekorů, příjemná je i cenová 
dostupnost.

Plastové parapety jsou obvykle s laminovaným 
nebo fóliovaným povrchem. V laminu najdeme růz-
né odstíny dřeva, tradiční bílou barvu, šedou a mód-
ní imitaci hliníku. Fólie mají plus v pestré jednoba-
revné nabídce, nejžádanější barvou je odstín třešně, 
oblíbená je i ocelově modrá, jedlově zelená, odstíny 
šedé apod.

Parapety nabízejí širokou škálu barev a povrchů. 
Nejoblíbenější je základní bílá. Na ní totiž nejlépe 
vyniknou všechny dekorace, které zútulňují obytný 
prostor. -lm-

Nepodceňujte péči o okenní parapety
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 Energie již levnější nebude, a tak 
mnoho domácností věnuje dosta-
tek pozornosti uvažování o tom, jaký 
způsob vytápění pro svůj dům zvo-
lit. 

 Je příjemným zjištěním, že existu-
jí možnosti, které jsou kromě ekono-
mického hlediska rovněž ekologické. 
Z jakých zdrojů tepelné energie je 
možno vybírat?

 Nejběžnějším zdrojem pro vytápě-
ní je v našich zemích zemní plyn. Z 
dlouhodobého hlediska je na zemní 
plyn pohlíženo jako na zdroj ener-

getické závislosti dodávat surovinu 
z Ruska a Alžírska. Evropské zdroje 
plynu tvoří pouhá dvě procenta svě-
tových zásob. Tam, kde není zavede-
na plyno� kace, mohou lidé používat 
plyn kapalný ze zásobníku. 

 Při spalování propanu, butanu 
nebo jejich směsí nevzniká žádný 
pevný odpad ani saze. V případě, 
že se uživatel bude chtít v budouc-
nu napojit k rozvodné síti, přestav-
ba pro použití zemního plynu není 
nijak nákladná.

 -lm-

Vytápění domu vyžaduje 
dobrý úsudek
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Desátý díl auditu udržitelné-
ho rozvoje se zabývá globální 
odpovědností. 

Téma zahrnuje tři oblasti – Mezi-
národní spolupráce měst a obcí, 
Zvyšování povědomí o globálních 
souvislostech (včetně klimatic-
kých změn) a Přístup města ke 
zmírnění klimatických změn.

Zdravé město Jihlava v roce 2017 
vydalo brožurku Přehled prodejních 
míst fairtrade ve Zdravém městě Jih-
lava, kde jsou kromě mapy uvedeny i 
základní principy fairtrade. 

Brožurka je přístupná na webu 
města, v Turistických informačních 
centrech, a je distribuována v rámci 
osvětových kampaní. 

Na akcích pořádaných v rámci 
PZM a MA21 jsou využívány při ob-
čerstvení výrobky fairtrade, od roku 
2018 je fairtradová káva používána 
na sekretariátu vedení města. 

Zahraniční rozvojová spolupráce
Ve městě přibývají aktivity, které se 

zabývají zahraniční rozvojovou spo-
luprací. Jihlava od roku 2016 pořádá 
akci „Kola pro Afriku“, vždy v dub-
nu na Den Země a v září na Den bez 
aut, v rámci osvětových kampaní. Ve 
spolupráci s Útulkem pro opuštěná 
zvířata, kde opakovaně probíhala ná-
sledná sbírka, se do podzimu 2018 
podařilo sebrat 678 kol. 

V září a říjnu 2018 proběhla popr-
vé sbírka „Brýle pro Afriku“, vybralo 
se více jak 500 brýlí, které prostřed-
nictvím Klubu LIONS CLUBS IN-
TERNATIONAL FOUNDATION 
poputují do rozvojových zemí. 

I další organizace ve městě se po-
dílejí na rozvoji Globální zodpověd-
nosti, např. ZŠ T. G. M. – Adopce na 
dálku, ZŠ Demlova – Pomoc Africe 
– „Koláčky pro Afriku“ (v roce 2018 
se vybralo 18 tis. Kč pro UNICEF), 
ZOO Jihlava – Střípky Afriky, klubo-
vé večery, výstavy apod. Jihlava opa-
kovaně podpořila v rámci dotací v 
oblasti kultury Den dětské vietnam-
ské kultury v Jihlavě, Multikulturní 
festival apod. 

Partnerství měst
Od roku 2010 má Jihlava part-

nerské ukrajinské město Užhorod. 
V roce 2018 podpořilo z rozpoč-
tu města tamní nemocnici darem 
500.000 Kč. 

Od roku 2007 je statutární město 
Jihlava členem Národní sítě Zdra-
vých měst ČR (mezinárodní projekt 
iniciovaný OSN - Mezinárodní zdra-
votnickou organizací) a dále členem 
CIVINET (Síť k udržitelné mobilitě 
ve městech). 

Jihlava přijala v únoru 2015 Aal-
borgskou chartu a Aalborgské závaz-
ky, které se postupnými kroky snaží-
me realizovat. V letech 2009, 2011, 
2012 a 2013 se Jihlava zúčastnila 
mezinárodní soutěže The LivCom 
Awards, pořádané OSN. 

V roce 2009 město získalo Zlatou 
cenu za zlepšování stavu krajiny. V 
roce 2011 to bylo 3. místo a 2. cena, 
a v roce 2012 to bylo 3. místo a 1. 
cena v kategorii měst mezi 20 a 75 
tisíci obyvateli. 

V roce 2012 získalo Zlatou cenu 
za strategické plánování a 3. cenu za 
projekt Centrum environmentální 

Audit – Globální zodpovědnost

výchovy PodpoVRCH. V roce 2013 
město získalo 2. cenu v kategorii 
měst mezi 20 a 75 tisíci obyvateli.

Zvyšuje se počet organizací, se 
kterými město spolupracuje v ob-
lasti environmentální výchovy a 
globálního rozvojového vzdělává-
ní. 

Jihlava dlouhodobě a systematicky 
podporuje Ozvěny EKOFILMU z 
Ekologického fondu města, pořáda-
né ve spolupráci s Ekoinfocentrem, 
ZOO Jihlava a Knihovnou Jihlava. 

S Ekoinfocentrem spolupracuje i 
v rámci osvětových kampaní, a od 
roku 2013 podporuje v rámci PZM 
a MA21 projekty na podporu zdra-
vého životního stylu – převážně 
Biojarmarky. 

ZOO Jihlava
Environmentální centrum v ZOO 

Jihlava „PodpoVRCH“ je určeno k 
realizaci výukových programů o zví-
řatech, přírodě i ekologii, převážně 
pro žáky mateřských, základních a 
středních škol. Zároveň slouží i jako 
místo pro zájmové kroužky, seminá-
ře, přednášky, nebo akce pro veřej-
nost. 

ZOO Jihlava nabízí, kromě turis-
ticky atraktivního způsobu poznání 
přírody, řadu akcí a aktivit, které při-
bližují jednotlivé ohrožené druhy, a 
mezinárodní kampaně zdůrazňující 
jeden z důležitých úkolů lidstva, což 
je zachování genofondu rostlin a ži-
vočichů. 

Služby města Jihlavy v roce 2016 
otevřely Školící Ekocentrum. Ročně 
projde výukovým centrem tisíc dětí, 
žáků a studentů, nejen z jihlavských 
škol. 

Vysoká škola polytechnická Jihla-
va, kromě akreditovaných studijních 
programů, nabízí široké veřejnosti, 
podnikatelským subjektům a ostat-
ním institucím kurzy celoživotního 
vzdělávání, včetně Univerzity třetího 
věku, pořádá řadu přednášek a od-
borných konferencí. 

Na území města funguje Dětský 
lesní klub Hájenka – rodičovská 
iniciativa, inspirovaná lesními ma-
teřskými školami. Kromě denního 
provozu organizuje i osvětové akce, 
např. Den Země na Hájence. Dům 
dětí a mládeže nabízí mnoho zá-

KONFERENCE k udržitelnému rozvoji ve Vídni 9. - 10. října 2018. Prezentace 
radního města Martina Hyského o úspěšné realizaci MA21 v Jihlavě.
 Foto: archiv MMJ

UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Město Jihlava před experty z Pracovní skupiny míst-
ní Agendy 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj obhajovalo projekty, které re-
alizuje v rámci deseti témat udržitelného rozvoje. Prezentace se týkala například 
dlouhodobě udržitelné dopravy, životního prostředí, nebo celkové globální odpo-
vědnosti. Foto: archiv MMJ

jmových kroužků a aktivit, podpo-
rujících vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj. Městská knihovna pořádá 
přednášky, výstavy a další osvětové 
akce i k tématům environmentální 
výchovy a globálního rozvojového 
vzdělávání. Muzeum Vysočiny orga-
nizuje řadu osvětových, vzdělávacích 
akcí, spolupracuje s městem a další-
mi partnery, např. na Muzejní a gale-
rijní noci, Dni Země apod.

Ekologická stopa
Ekologická stopa města je jedním z 

ukazatelů udržitelného rozvoje, který 
pravidelně sledujeme. Od roku 2011 
došlo k výraznému poklesu ekologic-
ké stopy – ze 7,96 gha/obyvatele na 
5,34 gha/obyv., tedy o 33 %. V roce 
2011 dosahovala stopa Jihlavy nej-
vyšší hodnoty v rámci vzorku měst, 
která indikátor sledují. 

V roce 2017 zůstala stejná, a dosa-
huje průměrných hodnot z hlediska 
ČR. Biokapacita města je v průběhu 
sledovaného období téměř konstant-
ní – 0,65 gha/obyv. Město je závislé 
na svém okolí, průměrná hodnota 
biokapacity v ČR je významně vyšší, 
činí 2,5 gha/obyv.

Jihlava má zpracovanou Územní 
energetickou koncepci města, kte-
rou průběžně naplňuje a aktualizuje. 
V období 1999 – 2016 bylo realizo-
váno nespočet úsporných opatření v 
městských objektech, celkové inves-
tiční náklady činily 204 858 000 Kč, 
z čehož bylo více jak 50 % hrazeno 
z dotací. Úspora provozních nákla-
dů na vytápění za toto období činila 
112 508 000 Kč a úspora emisí byla 
14 542t CO2. Finanční prostředky 
města, vložené do realizace úspor-
ných opatření, se tak vlivem úspor 
provozních nákladů a získaných do-
tací vrátily přibližně koncem roku 
2015. Ing. Soňa Krátká, 

 koordinátorka PZM a MA21, 
 kancelář primátora

Projekty Zdravého města

Zdravé město Jihlava opět pod-
poří vzdělávání dětí v rozvojových 
zemích. V rámci Evropského týd-
ne mobility město vybralo přes 400 
dioptrických brýlí, které pomohou 
dětem s vadami zraku. Proběhla také 
sbírka jízdních kol, kterých se letos 
vybralo 78 kusů, dohromady se do 
Afriky z Jihlavy odeslalo během tří 
let již přes 678 kol.

„Sbírku brýlí pořádá Zdravé město 

Jihlava letos poprvé ve spolupráci s Li-
onským klubem D 122, kteří brýle sbí-
rají v rámci mezinárodního programu 
Lions recycle for sight. Sbírka probí-
há po celé Evropě, brýle se poté třídí v 
Itálii, kde se změří dioptrie a odkud se 
dále rozesílají nejen do Afriky, ale i do 
ostatních rozvojových zemí v rámci hu-
manitárních akcí,“ sdělila Soňa Krát-
ká, koordinátorka Projektu Zdravé 
město Jihlava. -tz-

Pro děti z rozvojových zemí 
se vybralo přes 400 brýlí
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Změna režimu 
svozu bioodpadu

V průběhu zimních měsíců dochá-
zí ke změně frekvence svozu biood-
padu. Svoz proběhne pouze v termí-
nech uvedených v tabulce. 

Od posledního termínu dále bude 
svoz probíhat standardním způso-
bem, 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.
Zimní termíny svozu bioodpadu:
� 17. 12. - 21. 12. 2018
� 11. 2. - 15. 2. 2019
� 14. 1.  - 18. 1. 2019
� 11. 3. - 15. 3. 2019 -tz-

Jihlavo, nepetuj
Město Jihlava se prostřednictvím 

odboru životního prostředí zapojilo 
do kampaně pod názvem NEPETUJ, 
která vznikla v reakci na letní ECO 
song „Léto bez plastů“. 

Cílem kampaně je měnit myšlení lidí 
ve vztahu k odpovědnosti za odpad, 
který každý z nás produkuje. Ukaž-
te společně s námi, že pít z PET lahví 
není COOL, a že se vše dá dělat i jinak. 

Jestliže ani vám není lhostejné 
množství neustále produkovaných 
PET lahví, přidejte se k nám a pomoz-
te svým chováním ovlivnit ostatní. 

Stačí přijít si s opakovatelně použi-
telnou láhví na odbor životního pro-
středí pro samolepku, tu si na láhev 
nalepit, a potom už jen celou kam-
paň propagovat. Samolepky jsou do-
stupné v kanceláři č. 169 a 170. Více 
informací se dozvíte na interneto-
vých stránkách www.mojeodpadky.
cz. v sekci nepetuj. -tz-

Recyklace papíru
Rozvoj lidské civilizace je neod-

myslitelně spjat s výrobou papíru. 
První materiál podobný papíru se 
vyráběl ze šáchoru papírodárného 
v Egyptě již 3 tisíce let př. n. l. a zná-
me jej pod názvem papyrus. 

Materiál, nejvíce se podobající pa-
píru jak ho známe dnes, se začal vy-
rábět v prvním století př. n. l., v Číně. 
Dnes je papír vyráběn především 
průmyslovým způsobem, i když se 
stále najdou i ruční papírny, které 
udržují tradiční výrobu a produkují 
specifický papír, s nezaměnitelným 
charakterem. 

Výhodou papíru je relativně snad-
ná recyklace, kterou však nelze pro-
vádět do nekonečna, jako je tomu u 
skla. S každým recyklačním cyklem 
se zkracuje délka celulózového vlák-
na, což má za následek snižování 
kvality výsledného papíru. Z tohoto 
důvodu je možné papír recyklovat 
zhruba šestkrát. Nejnižší kvalita pa-
píru slouží například k výrobě pro-
ložek mezi vajíčka. Tento materiál již 
nepatří do kontejneru na papír, ale 
na vlastní kompost, nebo do nádoby 
na směsný komunální odpad. 

K výrobě jedné tuny papíru je tře-
ba použít dvě až tři tuny dřeva, což 
představuje množství dřeva z jedno-
ho vzrostlého stromu. Recyklace pa-
píru má smysl a napomáhá ochraně 
přírodních zdrojů. -tz-

Proč lidé vyhazují potravi-
ny? Proč se tímto způsobem 
ochotně a bez pozastavení 
zbavují části svých výplat? 
Proč tak snadno propadávají 
konzumu a neřídí se „selským 
rozumem“?

Údajnou příčinou plýtvání v do-
mácnostech je nedostatek plánování 
při nakupování potravin a nesprávné 
skladování. Lidé často podléhají vý-
hodným akcím, nakupují na mnoho 
dní dopředu, aniž by jídlo později 
zkonzumovali. 

Nakupování do zásoby, často v 
době akcí a slev, se tak paradoxně 
může prodražit. Lidé si důsledky 

plýtvání potravinami uvědomují 
spíše v osobní rovině a z každoden-
ní zkušenosti. Vyhazování potravin 
je ovšem v základě neekologické a 
značně neetické. Třetina vyprodu-
kovaného jídla na světě je vyhozena, 
nebo znehodnocena. Pokud by byly 
tyto potraviny zachráněny, nasytily 
by se jimi asi tři miliardy lidí. 

Víte, co znamenají pojmy „Mini-
mální trvanlivost…“ a „Spotřebujte 
do…“?. Význam těchto dvou pojmů 
bývá často zaměňován. 

Datum minimální trvanlivosti se 
používá pro označení potravin, které 
jsou spíše trvanlivé (např. těstoviny, 
konzervy, sušenky atp.). 

Pokud jsou potraviny správně skla-

dovány a není poškozen jejich obal, 
lze je bezpečně konzumovat i po 
uplynutí tohoto data. Oproti tomu 
označení „Spotřebujte do…“, také 
někdy uváděné jako doba použitel-
nosti, slouží pro označení potravin 
podléhajících rychlé zkáze, a s nut-
ností zkonzumování v brzké době 
(jde např. o mléčné výrobky, ryby, 
chlazené maso a výrobky studené 
kuchyně). Potraviny, kterým projde 
toto datum, nejsou už považovány 
za bezpečné, a mohou být zdravotně 
závadné.

Plýtvání jídlem je nešvar dnešní 
doby, a předcházet mu znamená še-
třit přírodní zdroje, zemědělskou 
půdu a emise. -tz-

Přemýšlejte, neplýtvejte

Víte, že: 
existují tzv. freegani? Lidé, 
vymezující se proti konzumní 
společnosti, vybírají popelnice 
pod správou supermarketů a 
odnášející si třeba plné náruče 
zeleniny. Přijde jim nesmyslné 
jídlem plýtvat. -tz-

PŘEMÝŠLENÍ BOLÍ? Poznáte, co je na obrázku? Asi těžko byste tam hledali 
dva kontejnery na směsný komunální odpad. Jedná se o černou skládku v Hruško-
vých Dvorech, kde kontejnery mají sloužit zahrádkářům pouze k odkládání ko-
munálního odpadu. Foto: archiv MMJ

V Hruškových Dvorech  
nepochopili?

Vodní stopa
Zamysleli jste se někdy nad tím, ko-

lik se denně spotřebuje vody na vý-
robu potravin, oblečení, elektroniky, 
nebo třeba automobilů? Důsledkem 
těchto činností dochází k vytváření 
tzv. vodní stopy. Ta totiž představuje 
množství vody spotřebované k výro-
bě každého z výrobků a služeb, které 
každodenně používáme. Může být 
vztažena na jednotlivce, společnost, 
nebo na země, a je vždy dána souč-
tem přímé a nepřímé spotřeby vody. 
Nepřímá spotřeba vody je zahrnuta 
ve výrobcích, které běžně kupujeme 
či využíváme, a proto se významně 
podílí na celkovém obsahu vodní sto-
py. Změnou životního stylu je možné 
nepřímou spotřebu vody snižovat. 

Věděli jste, že na výrobu jedno-
ho kilogramu hovězího masa je za-
potřebí  15 500 litrů vody? Nebo že 
na přípravu jednoho šálku kávy je 
potřeba 140 litrů vody, a na vypěsto-
vání jednoho kilogramu kukuřice se 
použije 900 litrů vody?

Přímá vodní stopa potom předsta-
vuje spotřebu vody v domácnosti. Po-
kles této stopy je značně jednodušší, 
neboť se stačí zamyslet, jak by se dalo 
úsporně šetřit vodou. Například insta-
lací úsporného WC, nebo zrychlením 
doby sprchování.  -tz-

PNEUMATIKY, které nepotřebujete, odevzdáte v auto nebo pneuservisech
. Foto: archiv MMJ

Už zase přezouváme…
Podzim v plném proudu, zima na krku, a mnozí z nás budou opět řešit pře-

zouvání pneumatik. Nezapomeňte, že pneumatiky už není možné odevzdá-
vat ve sběrných dvorech. Ušetřete si cestu, a zajeďte přímo do autoservisů 
nebo pneuservisů, kde lze ojeté pneumatiky, bez ohledu na značku a bez vaz-
by na nákup zboží či služeb, odevzdat. Převzetí pneumatik probíhá v rámci 
zpětného odběru a je bezplatné.  -tz-

Diakonie Broumov bude opět sbí-
rat nepotřebné věci pro potřebné. 
Vagon diakonie bude přistaven 10. 
listopadu na nákladovém vlakovém 
nádraží v Jihlavě, za prodejnou Fe-
rona, a to od 9 do 17 hodin.

Lidé mohou do vozidla označené-
ho Diakonií Broumov přivézt veš-

keré oděvy, bytový textil, ručníky, 
ložní prádlo, utěrky, záclony, obuv, 
pásky, kabelky, hračky, knihy, dro-
gistické zboží, hygienické potřeby, 
menší funkční elektrospotřebiče, 
látky, jakékoliv nádobí či drobné 
předměty z domácnosti, jako jsou 
vázy nebo květináče. -tz-

Diakonie Broumov bude opět 
sbírat věci pro potřebné

Radar do Jihlavy
Kamerový systém pro měření úse-

kové rychlosti se přesune z opravené 
části dálnice D1 do Jihlavy. Policie 
České republiky městu doporučila 
pět lokalit, a rada města se rozhodla 
doporučení respektovat.

„Kamery se mohou objevit na úseku 
komunikace ze Smrčné do Zborné, v 
Jihlavském tunelu na obchvatu města, 
na dálničním přivaděči, na komunika-
ci v Henčově, nebo na Sokolovské uli-
ci,“ sdělil náměstek primátora Radek 
Popelka. -tz-
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Střední odborná škola
a střední odborné 

učiliště Třešť
Nabízíme obory:

s maturitním vysvědčením

s výučním listem

   PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

ZAHRADNÍK
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

CUKRÁŘ, ŘEZNÍK UZENÁŘ
TRUHLÁŘ

KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHAŘSKÉ A CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE, PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

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

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDOU KONAT V TERMÍNECH 16. 11. 2018 OD 8 DO 16 HODIN A 12. 1. 2019 OD 8 DO 13 HODIN.

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

j11-soštD

Informace o nabízených studijních oborech rádi poskytneme b hem:
Dne otev ených dve í

nebo na

www.stredniskola.com reditelka@stredniskola.com +420 735 163 160

INFORMA NÍ TECHNOLOGIE
INFORMATIKA V EKONOMICE

CESTOVNÍ RUCH
REKLAMA

REPRODUK NÍ GRAFIK
KUCHA - ÍŠNÍK

30. listopadu 2018 9,00 – 16,00 

Informativním odpoledni
 

Vyšší odborná škola zdravotnická

- Vyšší odborná škola zdravotnická 

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

 pro žáky ZŠ - obory SOŠ:

 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
  
 LABORATORNÍ ASISTENT

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

 DIPLOMOVANÝ  
 FARMACEUTICKÝ ASISTENT

 pro zájemce z řad veřejnosti nabízíme  
 rekvali�kační kurzy kosmetiky:

 KOSMETIČKA
 (akreditováno MŠMT, možnost samostatného podnikání)

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

Tříleté učební obory

Dvouletý učební obor

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

Praktická škola dvouletá

SOŠ A SOU TŘEŠŤ
PRACOVIŠTĚ ČERNOVICE

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

Zveme vás na den otevřených dveří:
9. 11. 2018 od 8.00 do 16.30 hod.

Mariánské náměstí 72 
394 94 Černovice

Nabízíme žákům a uchazečům vyučení těmto profesím:
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Výstavy

Muzeum Vysočiny,  
Masarykovo nám. 57/58,  

tel. 567 573 880,  
e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz, 

http://muzeum.ji.cz/ 

do 25. 11. 
100 LET REPUBLIKY – očeká-

vání, naděje a skutečnost
Odraz významných přelomových 

událostí 20. století v Jihlavě.

do 18. 11. 
100 LET REPUBLIKY POHLE-

DEM FILATELISTY
Průřez československou filatelistic-

kou tvorbou

do 25. 11. 
254 HISTORICKÝCH PO-

HLEDNIC JIHLAVY
Výběr z historických pohlednic Jih-

lavy, od těch nejstarších až po ty ne-
dávno zasílané.

do 18. 11. 
PŘÍRODOVĚDCEM V MUZEU
Výstava představí zajímavosti z de-

pozitářů, techniky zpracování sbír-
kových předmětů, zajímavé osob-
nosti, i vývoj jednotlivých oborů v 
průběhu posledních sta let

13. 11. – 6. 1.
HVĚZDNÉ NEBE NAD NÁMI
Patnáct let pod oblohou s Jihlav-

skou astronomickou společností

30. 11. – 6. 1. 
MILÉ DROBNOSTI
Drobné výrobky amatérských i pro-

fesionálních řemeslníků a výtvarníků
Vernisáž 29. 11 v 17:00

30. 11. – 6. 1. 
PATCHWORK
Vánoční motivy v náročné textilní 

technice.
do 11. 11. 
Banát, život našich krajanů
Fotografie Davida Tesaře. Kavárna 

Muzeum.

OGV 
Masarykovo nám. 24,  

tel. 567 309 722, www.ogv.cz

8. 11. - 6. 1. 
NEIGHBORHOOD REPORT
Výstava představuje tvorbu vybra-

ných umělců dolnorakouského sou-
časného umění. 

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

e-mail: ogv@ogv.cz

15. 11. – 13. 1. 
BON APPÉTIT, s chutí do galerie
Tematicky zaměřená přehlídka ma-

leb, kreseb, grafik a plastik ze sbírek 
galerie, vážící se k zobrazení jídla.

15. 11. - 13. 1. 
Jan Pražan / Dominik Strouhal - 

ZDROJ

Putovní výstavu Republika českoslo-
venská 1918-1939 připravila Akade-
mie věd České republiky u příležitosti 
100. výročí vzniku Československé re-
publiky. Tato jedinečná výstava před-
staví veřejnosti dosud nepříliš známé 
okolnosti a fakta ohledně vzniku a 
vývoje Československé republiky, její 
vzestupy, pády a významné milníky. 

ZOO Jihlava  
Březinovy sady 10,  

tel. 567 573 730, 567 573 735,  
www.zoojihlava.cz, 

e-mail: propagace@zoojihlava.cz

listopad
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.

září – prosinec 
DO DIVOČINY - INTO THE 

WILD
Vladimír Čech & Vladimír Čech ml. 
Photocech|CZ je rodinné spojení 

aneb „když se cestovatelské nadšení 
a zkušenosti otce spojí s fotografic-
kou posedlostí syna.

Výstavní místnost za pokladnou 
v hlavním vstupním areálu.

M&K galerie 
Hany Kvapilové 24,  

tel. 603 248 192,  
e-mail: mk-galerie@mk-galerie.cz

29. 11. – 30. 1. 
BOHUMIL KRÁTKÝ (1913 – 

2005)  
Malba, grafika, výběr z díla.

Hotel Gustav Mahler 
Křížová 4,  

www.hotelgmahler.cz

9. 11. – 31. 12. 
Markéta Filípková - MOJE CESTA
Srdečně Vás zvu na svou první pro-

dejní výstavu obrazů.
10% z prodeje věnuji na charitativ-

ní účely.
Vydejte se se mnou v předvánočním 

shonu na cestu, ráda Vás po ní provedu. 
Zasněte se, načerpejte inspiraci. 

Těším se na Vás! Markéta Filípková
Vernisáž: 9. 11. 2018 od 17 hodin.

Bez obav,  
Husova 16,  

www.stacionar-jihlava.cz 
Výtvarná dílna a prodejní galerie Den-

ního a týdenního stacionáře Jihlava

3. 9. – 31. 12. 
„PRÁCI ČEST!“
Foto výstava zachycuje uživatele 

při práci na výrobcích, které lze kou-
pit v galerii Bez obav.

Divadlo Na Kopečku 
Brněnská 54

listopad
20 LET DS Studánky a arteterapie
Výstava fotek a obrázků.
DNK – foyer, Violka a kavárnička

Vysoká škola polytechnická Jihlava  
Tolstého 16,  
www.vspj.cz

10. 10. – 31. 12. 
VÝSTAVA SIGMUND FREUD - 

Odhalení 21. století
Výstava Rakouského kulturního 

fóra v Praze na Vysoké škole poly-
technické Jihlava.

Tato rozsáhlá výstava srozumitelně 
přibližuje slovem a obrazem život a 
dílo Sigmunda Freuda. J

Vstup volný
Doprovodné akce k výstavě:
7.11.2018 17.00 h - přednáška doc. 

PhDr. Otto Čačky 

Městská knihovna Jihlava

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

e-mail:  knihovna@knihovna-ji.cz, 
www.knihovna-ji.cz

1. 11. v 17.00
ALTAJ
aneb povídání o cestě na místa, kde 

je člověk víc než kde jinde sám se se-
bou a sám sebou

Cestovatelské promítání Kataríny 
Ruschkové

5. 11. v 18.00
H2Omx
Promítání filmu v rámci projektu 

Promítej i ty!
Spolupráce s Europe Direct Jihlava

8. 11. v 18.30
ODVAHA ŽENY
Večerní rozjímání z cyklu Praktická 

Ayurveda s Ivou Georgievovou
Vstupné 180,-

12. 11., 19. 11., 26. 11. v 16.30
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Volný cyklus trénování paměti
� 12. 11. téma Česká republika
� 19. 11. téma Cestování
� 26. 11. téma Zima
Kapacita 15 účastníků, registrace 

ve studovně (2. patro)

15. 11. v 16.00
„NEVYLÉČITELNÉ NEEXIS-

TUJE!“ - Cesta ke zdraví těla a duše 
Uzdravení lidé vypovídají, jak se 

uzdravili. Přednášející zprostředkují 
vědomosti Bruna Gröninga.

Hluboká 1, Městská knihovna - 
přednáškový sál

Prohlubující přednáška Jihlava: 
Tolstého 2, Malá scéna – 19.11. od 
19.00 hod.

Kontakty: Marcela Machalová, 
+420 607 909 462, marcela1macha-
lova@seznam.cz

Vstup volný – dobrovolné dary vítány

21. 11. v 16.00
INTERNET A AUTORSKÉ PRÁ-

VO
Přednášející: Adéla Faladová , Mi-

nisterstvo kultury ČR
Spolupráce s Europe Direct Jihlava

22. 11. v 17.00
VZTAHY A JEJICH VLIV NA 

ZDRAVÍ
Přednáška z cyklu Praktická Ayurve-

da s Ivou Georgievovou; vstup 100,-

29. 11. v 17.00
VIETNAM
Cestovatelská přednáška Lenky a 

Václava Špillarových

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:

5. 11. v 15.30
KNIHÁČKOVO POČTENÍČKO
aneb S knihou to jde lépe: O sva-

tém Martinovi
Kapacita 10 dětí (7-13 let), rezer-

vace nutná
Dětské oddělení 3. Poschodí

Výstava dokumentuje tvorbu malíře 
Jana Pražana od roku 2015, která zr-
cadlí intenzivní proces osobní a tvůrčí 
proměny.

15. 11. – 3. 2.
IGLOO 10: Veronika Svobodová 

- Meze intervalů
Výstava experimentuje se způsoby, 

jak se předměty každodenního živo-
ta mohou rozeznít za pomocí motor-
ků, časovače a primitivní mechaniky.

Městská knihovna Jihlava  
Hluboká 1,  

www.knihovna-ji.cz

1. 10. – 30. 11. 
ZDENĚK BURIAN A 100. VÝ-

ROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY
Výstava k 100. výročí založení ČSR

Dům Gustava Mahlera,  
Znojemská 4,  

tel. 565 591 849,  
e-mail: mahler@jihlava-city.cz,  

www.mahler.cz. 

do 17. 11.
KAREL DOŠEK – na dosah
Největší podmanivost snímků libe-

reckého fotografa Karla Doška nespo-
čívá jen v citlivosti na světlo, ale i na 
jeho nepřítomnost. Na fotografiích 
zachycuje krajiny, jejichž tmavá zákou-
tí jsou zcela neprostupná jak očím, tak 
sebejistotě rozumu, opojeného mohut-
nými stíny, ostrými kontrasty a monu-
mentálními tvary objektů, jejichž všed-
nost je utopena v temnotě.

Kurátor Jaromír Typlt. Vstupné 25 Kč. 

28. 11. – 19. 1. 2019
BOHUMIL KRÁTKÝ (1913–

2005) – Motýlí čas
Výstava převážně barevných litogra-

fických cyklů českého malíře a grafika 
spjatého s Telčí - členem SČUG Hol-
lar a držitelem četných mezinárod-
ních ocenění za tvorbu v oblasti volné 
grafiky a exlibris. Vstupné 25 Kč.

Vernisáž 27. 11. v 17 hodin (vstup 
volný).

Magistrát města Jihlavy,  
Masarykovo náměstí 1

1. 11. - 28. 11. 
KERAMIKA BAVÍ, POMÁHÁ 

A INSPIRUJE
Hala MIC

7. 11. – 30. 11. 
ÚSPĚCHY HORÁCKÉHO FO-

TOKLUBU JIHLAVA
Soutěžní kolekce jihlavských foto-

grafií ve výstavních prostorách ma-
gistrátu.

Více informací na webu fotoklubu 
www.horackyfotoklub.cz

Hala MHD

Park Gustava Mahlera

1. 11. – 26. 11. 
REPUBLIKA ČESKOSLOVEN-

SKÁ 1918 – 1939
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21. 11. v 9.00
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
aneb Lekotéka v knihovně
Hernička pro maminky a děti
Kapacita 8 dětí, rezervace nutná
Pobočka Horní Kosov

26. 11. v 15.00
DESKNI-TO!
Klub deskových her pro mladé
Dětské oddělení 3. Poschodí

Horácké divadlo Jihlava

Komenského 22, tel. Prodej vstupenek 
567 161 014,  

předplatné 567 161 049, 
e-mail: prodej@hdj.cz, www.hdj.cz

VELKÁ SCÉNA

1. 11. v 19.00
Svatý Václav / Lenka Lagronová
Současná nejznámější česká dra-

matička Lenka Lagronová spolu s 
výrazným slovenským režisérem 
Rastislavem Ballekem hledají, co 
se skrývá za tajemstvím fenoménu 
„Svatý Václav“, ke kterému český ná-
rod vzhlíží a jehož se dovolává vždy, 
když je nejhůř… Tvůrci neinsceno-
vali dějiny ani legendu, ale nahlédli 
téma „svatý Václav“ pohledem sou-
časníka z mnoha různých úhlů.

L2

2. 11. v 19.00
Adéla ještě nevečeřela / Brdečka 

-Lipský -Baláš -Brousek
Stejně jako ve slavném filmu se i 

na jevišti setkáme s detektivem Nic-
kem Carterem, Komisařem Ledvi-
nou, Rupertem von Kratzmara Kvě-
tuškou. Nicméně v našem muzikálu 
bude možná všechno trochu jinak.

DERNIÉRA

3.11.v 19.00
Tisícročná včela / P. Jaroš, M. T. 

Růžička, S. Petrů
Mýtus o jednom včelíně, jedné 

rodině, jedné vsi, jedné zemi a jed-
nom malém národě. Mýtus o spole-
čenství, v němž každý má své místo. 
Mýtus o lásce a odpouštění. Mýtus 
o domově a opouštění. O hrdinství a 
oběti. O násilí a chaosu. O zbabělos-
ti, fanatismu a lži. Mýtus o lidskos-
ti. O světě, který je třeba bránit i za 
cenu vlastního života.

E1

4. 11. v 15.00
Alenka za zrcadlem / Lewis Car-

roll
Divadlo Polárka

5. 11. v 10.00
O Perníčkovi / David Wood
Rodinný muzikál, který má spád, 

vtipné dialogy, zábavné situace, skvě-
lá hudební čísla a využívá interakci s 
dětským publikem. Vhodné pro děti 
od 4 let.

6. 11. v 17.00
Svatý Václav / Lenka Lagronová
M2

7. 11. v 19.00
Obraz Doriana Graye / Oscar 

Wilde, Pavel Šimák
Grayova dekadence je nadčasová, 

honba za společensky definovanou 
normou krásy a tělesných proporcí 
„vzorových“ lidí, sexismus, strach ze 
stáří –to všechno jsou motivy objevují-

cí se v jakékoliv prosperující společnos-
ti průřezem celou historií lidstva. … a 
celé to vede k absolutnímu rozmělnění 
základního tázání se po smyslu našeho 
bytí, odklonění od přirozenosti a cesty 
za poznáním duchovních hodnot.

8. 11. v 19.00
KONCERT PRO KRAJ VYSO-

ČINA
Filharmonie G. Mahlera, www.f-

gm.cz 

9. 11. v 19.00
Černá komedie / Peter Shaffer
Spletitý příběh mladého zamilova-

ného páru, který očekává návštěvu 
přísného otce budoucí nevěsty, se 
odehrává za zcela originální a neče-
kané situace, která rozjíždí řadu ko-
mediálních zápletek.

10. 11. v 19.00
Up End Down / Cirk La Putyka 
hostuje Cirk La Putyka

12. 11. v 19.00
Splašené nůžky / Paul Pörtner
Když se v poschodí nad kadeřnic-

kým salónem Splašené nůžky stane 
vražda, jedinými opravdu nestranný-
mi pozorovateli a svědky jsou diváci 
v hledišti. A jen na nich záleží, zda se 
podaří usvědčit vraha.

13. 11. v 10.00
Obraz Doriana Graye / Oscar 

Wilde, Pavel Šimák

14. 11. v 10.00
Obraz Doriana Graye / Oscar 

Wilde, Pavel Šimák

15. 11. v 19.00
Svatý Václav / Lenka Lagronová
F2

16. 11. v 19.00
Svatý Václav / Lenka Lagronová
K2

17. 11. v 19.00
Slavnostní galavečer Horác NOC 

DIVADEL 2018
Horácké divadlo bude, stejně jako 

řada divadel po celé zemi, v Noci Di-
vadel otevřené všem návštěvníkům.

Ve známých prostorách i tajem-
ných zákoutích divadla se potkáte 
s různými hudebními styly, kapela-
mi a performancemi. OLD GOOD 
CHASSIS, Sebranka jazz orchestra, 
Tom Holič, Imrich Kavur a Gipsy 
Ambrela, MΛKE UP NOT WΔR a 
mnoho dalšího zastoupí jazz, folk-
rock, alternativu, elektroniku i etno! 
Přijďte si poslechnout, zatančit, po-
povídat, pobýt a prožít s námi 17. 
listopad - Noc divadel 2018!

19. 11. v 10.00
O Perníčkovi / David Wood

20. 11. v 17.00
Jediný život / Alžběta Michalová
Scénář A. Michalové vznikl na za-

dání Horáckého divadla jako pocta 
básníku Janu Zahradníčkovi a jeho 
rodině…

Jan Zahradníček -vysočinský kníže 
české poezie -nevypadal jako hrdina, 
byl malý, křivý a slabý. A přesto se 
dokázal postavit zlu, žít život rovně 
a pravdivě. Zůstat sám sebou a čelit 
totalitě.

21. 11. v 19.00
Svatý Václav / Lenka Lagronová
KV2

22. 11. v 19.00
Svatý Václav / Lenka Lagronová
U2

23. 11. v 19.00
Holky z kalendáře / Tim Firth
X2
Hostuje Divadlo ABC

24. 11. v 19.00
Svatý Václav / Lenka Lagronová
G2

27. 11. v 19.00
Splašené nůžky / Paul Pörtner

30. 11. v 19.00
Svatý Václav / Lenka Lagronová
R2

MALÁ SCÉNA

8. 11. v 19.30
3100°C mé krve / K.Jonášová, P. 

Šimák a kol.
Obrazivý vhled do světa dospívají-

cích uprostřed současné společnosti 
hovoří jazykem nejmladší generace. 
Se silným akcentem na pohybovou 
a hudební část mapuje emocionální 
křehkost mladých lidí

9. 11. v 10.00
Maxipes Fík / R. Čechura, J. Ša-

lamoun
Interaktivní pohádka na motivy 

známého Večerníčkového seriálu. 
Pohádka je vhodná pro děti od 4let.

12. 11. v 17.00
Maxipes Fík / R. Čechura, J. Ša-

lamoun

15. 11. v 19.30
Barber Shop / P. Šimák
Pohybově vizuální satirická perfor-

mance s prvky dokudramatu.
Námětem je boj umělců s byrokra-

tickou mašinérií, inspirovaný sku-
tečným příběhem našeho nejzná-
mějšího a nejkvalitnějšího souboru 
tzv. nového cirkusu La Putyka.

20. 11. v 19.30
Současně / Jevgenij Griškovec
Lukáš Matěj v mono dramatu o re-

lativitě našich představ a podivném 
souběhu událostí, pocitů, postojů a 
úsudků. Vše, co se ve světě děje, kaž-
dý nový zážitek ovlivňuje každého z 
nás. Uvedli jsme v české premiéře.

23. 11. v 19.30
Popel a pálenka / B. Ahlfors
Komedie současného skandináv-

ského dramatika Bengta Ahlforse je 
výborně napsanou hrou, která svůj 
vtip těží z dobře vystavěných dialogů, 
černého humoru i situačních zápletek, 
je ostrá i sentimentální, tragikomická 
jako život sám.

29. 11. v 17.00
Maxipes Fík / R. Čechura, J. Ša-

lamoun

DIVADELNÍ KLUB HDJ

11. 11. v 19.30
KRYSTYNA DURYS a její 

QUARTET z Polska
V Divadelním klubu Horáckého 

divadla v Jihlavě oslavíme příjezd Sv. 
Martina do Jihlavy s polskou swin-
govou kapelou z Gdaňska. 

TENTOKRÁT VYJÍMEČNĚ V 
NEDĚLI 11. LISTOPADU v 19.30 
vystoupí šarmantní polská jazzo-
vá zpěvačka s neuvěřitelnou energií 
KRYSTYNA DURYS a její QUAR-

TET z Polska, která nabídne přede-
vším skladby královny jazzu - Elly 
Fitzgerald. 

Spolupořadatelem je Jihlavský ha-
vířský průvod, z.s.

Divadlo  Na Kopečku 

Psychiatrická nemocnice, Brněnská 54,  
tel. 567 552 232,  

Dana Holíková 604 880 804,  
e-mail: divadlo.na.kopecku@seznam.cz, 

 www.pnj.cz

6. 11. v 9.30
POHÁDKA pro MŠ – Když šla 

vrána do světa 
Pořádají Jihlavské listy Jihlava.

11. 11. v 15.00
S Jihlavskými listy za pohádkou 

pro celou rodinu: O ČARODĚJ-
NÉ KRČMĚ 

Hraje: Divadlo Andromeda
Komu se podaří zachránit zámec-

kou dceru Lesněnku ze strašidelné 
krčmy čarodějnice Maggi? Bude to 
silák Divobij či starostův syn Chyt-
rolín, kterým jde jenom o peníze? 
Nebo to dokáže drvoštěp Kuba, 
který má Lesněnku doopravdy rád? 
Pohádka se spoustou písniček.

13. 11. v 9.30
POHÁDKA pro MŠ – Hrajeme si 

s kamarády
Pořádají Jihlavské listy Jihlava

13. 11. v 16.00
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PO-

LICEJNÍ AKADEMIE
POKER BEZ ESA – hraje DS Na-

Kop Tyjátr Jihlava
Pořádá spolek Nebojte se policie

15. 11. v 19.00
JAROSLAV „SAMSON“ LENK 

A KAREL MACÁLKA
Koncert folkového písničkáře v rám-

ci pořadů „Zpívání se Sampajem“
Pořádá: Pavel „Sampaj“ Solar, 

www.samsonlenk.cz
Vstupné předprodej 250 Kč, na 

místě 290 Kč. Předprodej: Ráj spán-
ku, Žižkova 10

20. 11. v 9.30
POHÁDKA pro MŠ – O princez-

ně Mlsalce
Pořádají Jihlavské listy Jihlava

25. 11. v 15.00
S Jihlavskými listy za pohádkou 

pro celou rodinu: JAK SE ČERTI 
ŽENILI 

Hraje: Petrpaslíkovo divadlo
Pohádka vypráví o jednom pekle, 

do kterého se chystá jakási návštěva, 
pro kterou mají čerti nachystat diva-
delní představení.

Úkolu se zhostí sám Lucifer a coby 
režisér hry spustí nevídaný kolotoč 
příprav a odporu. Když tu se v pekle 
objeví špión.

Pohádka plná humoru, technické 
vyspělosti a mimořádných hlasových 
kvalit.

25. 11. v 19.30
ASONANCE
Koncert pořádá Asonance, www.

asonance.cz

28. 11. v 18.00
MADAGASKAR – cestovatelské 

promítání Martina Loewa
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Ostrov skotačivých lemurů, záhad-
ných chameleonů, baobabů a srdeč-
ných domorodců. Strašidelná skalní 
města i romantické pláže.

Dětské karnevalové 
divadlo Ježek, 

Stavbařů 41,   
tel. 723 764 198,  

www.dkdjezek.ic.cz, e-mail:  
Telc.Anna@seznam.cz

3. 11. v 10.00
COUNTRY JEŽEK SHOW  
Zábavné představení pro děti

10. 11. v 10.00
HRAJEME SI S JEŽKEM 
Písničky, soutěže a kvíz

17. 11. v 10.00
COPAK JE TO ZA ZVÍŘE?
Písničky o zvířátkách a nejen to

24. 11. v 10.00
VODNICKÁ SOBOTA
Mokrosuché představení

Dům kultury

Tolstého 2,  
www.dko.cz 

Předprodej vstupenek DKO Jihlava, 
tel. +420 604 293 037

3. 11. ve 14.00
TVŮRČÍ TANEČNÍ DÍLNA 2018 
9. celostátní přehlídka choreogra-

fií folklorních souborů. Vstup zdar-
ma.

3. 11. ve 20.30
Emil František Burian: VOJNA
Hudebně dramatická skladba pod-

le dochovaných textů a partitury E. 
F. Buriana.

Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA 
Praha ve spolupráci. Vstupné 100 Kč

9. 11. v 8.00 – 18.00
22. PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH 

ŠKOL OBLASTI VYSOČINY
V prostorách společenského sálu a 

foyer divadelního sálu se každý rok 
schází na 50 škol různého zaměření, 
aby prezentovaly své výukové pro-
gramy, mimoškolní aktivity a jejich 
další možnosti.

9. 11. v 17.30 – 20.30
NEGATIVNÍ PROJEVY CHO-

VÁNÍ V RODINĚ A JEJICH DO-
PAD NA DÍTĚ

Přednáška s aktivní účastí veřej-
nosti. Jak v rodině předcházet vzni-
ku psychických zátěží, jak se vhod-
ně zachovat v případě jejich vzniku 
s ohledem na dítě a jak pomoci dě-
tem psychické zátěže zvládat.

Přednášející: Věra Bučilová, Jih-
lava, MUDr. Juraj Tkáč, Jihlava, 
MUDr. Safa Hassani, Praha, MUDr. 
Ervin Idris Beshir, Beroun. 

12. 11. v 19.00
Miroslav Kořínek, Jan Jiráň: 

CARMEN Y CARMEN
Netradiční inscenace v netradičním 

obsazení. Procházka notoricky zná-
mou operou, která se však ještě za stříz-
liva změní ve zběsilý úprk. Aby také ne, 
když titulní Carmen není v příběhu jen 
jedna, ale hned dvě! Divákovi se v ceně 
jedné vstupenky představí nefalšovaná 
diva operní DAGMAR PECKOVÁ a 
činoherní BÁRA HRZÁNOVÁ.

Pořadatel: JT PROMOTION s.r.o., 
Plzeň

Vstupné 390 – 550 Kč

13. 11. v 19.00
William Shakespeare: RI-

CHARD III.
Koně, koně, království za koně! 

Vzestup a pád krvavého krále…
„Naše legendární představení jsme 

jednorázově oprášili jako dárek k na-
rozeninám Jana Potměšila. Come-
back to byl překvapivě energický, a 
tak nám to nedalo…“

Divadelní spolek Kašpar. Pořadatel: 
DKO s.r.o. Jihlava. Vstupné 390 Kč.

17. 11. v 18.00
Bedřich Smetana - ČESKÁ PÍ-

SEŇ 
Provedení Smetanovy České pís-

ně v rámci Orchestrálního koncertu 
ZUŠ Jihlava.

Pěvecké sdružení Campanula Jih-
lava

Pavel Jirák, sbormistr
Symfonický orchestr ZUŠ Jihlava
Jan Nosek, dirigent

19. 11. v 19.00
„NEVYLÉČITELNÉ NEEXIS-

TUJE!“ – Cesta ke zdraví těla a 
duše 

Uzdravení lidé vypovídají, jak se 
uzdravili. Přednášející zprostředkují 
vědomosti Bruna Gröninga. 

Kontakty: Marcela Machalová, +420 
607 909 462, marcela1machalova@
seznam.cz

25. 11. v 19.00
KONCERT FILMOVÝCH ME-

LODIÍ
Pořadatel: Filharmonie G. Mahle-

ra, www.f-gm.cz
Vstupné 250 / 200 Kč, abonentky 

A

28. 11. v 19.00
JANEK LEDECKÝ - VÁNOČNÍ 

TOUR 2018
Klasické vánoční písničky, ale i hity 

jako Budu všechno, co si budeš přát, 
Proklínám nebo Pěkná, pěkná, pěk-
ná a samozřejmě Sliby se maj plnit o 
Vánocích.

Pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava ve 
spolupráci s VM ART production

Vstupné 450 - 590 Kč

DIOD

divadlo otevřených dveří,  
Tyršova 12,  

tel. 734 586 402,  
produkce@diod.cz, www.diod.cz 

Vstupenky: www.ticketon.cz. 

1. 11. v 17.00 a 18.30
PRVNÍ REPUBLIKA V JIHLAVĚ
SUPŠ Helenín
Jak se žilo v našem městě před sto 

lety? O čem si povídali lidé v kavár-
nách a hospodách? Jaká byla dobo-
vá móda, kam se chodilo sportovat, 
kam za zábavou či do kina, co vás 
mohlo potkat na ulici? To vše a ještě 
mnohem víc na pozadí politických 
událostí počínaje založením samo-
statné republiky až po události těsně 
před druhou světovou válkou přiblíží 
hraný dokument v podání studentů 
SUPŠ Jihlava-Helenín, inspirovaný 
knihou Zdeňka Geista Život za První 
republiky.

Vstup zdarma.

2. 11. v 19.30
TŘETÍ SVĚTOVÁ LÁSKA
De Facto Mimo
Kamera! Akce! Dokumentární ko-

medie o divadle, lásce a filmech, kte-
ré si všichni natáčíme, aniž bychom 
se na ně chtěli dívat. Pokud chcete 
zažít něco výjimečného, musíte si to 
vymyslet, napsat, zorganizovat, na-
režírovat, nazkoušet a zahrát. Nebo 
se přijďte podívat, jak to promítá-
me my. Hrají: Adéla Grossmanno-
vá, Markéta Holoubková, Martin 
Káca Kacafírek, Markéta Ketnerová, 
Martin Skřítek Kolář, Michal Šaman 
Kouba, Kamila Koubová, Karolína 
Koubová, Markéta Sokolová, Jiří Ša-
lomoun, Pavel Štěpán, Jiří Varhaník a 
Jakub Vyvážil. Scénář a režie: Martin 
Skřítek Kolář. Představení je přístup-
né od 15 let.

Vstup 100/80 Kč

3. 11. vr 14.00 – 17.00
BLEŠÍ TRH
Tradiční bleší trh opět v DIODu.
Vstup zdarma.

6. 11. v 19.30
MÉDEIA (Předplatné 2018/2019)
Divadelní spolek Jedl (Praha)
Divadelní projekt „Médeia“ je 

zpracováním jednoho z nejkrutěj-
ších příběhů lásky, zrady a pomsty, 
který byl kdy napsán. Scénář se 
inspiruje, propojuje a zpracovává 
texty Senecy, Anouilha, Christy 
Wolfové, Ingeborg Bachmannové, 
Oscara Wildea, Vojtěcha Nebes-
kého a Lucie Trmíkové. Médeia je 
přemítáním o tom, kdy a za jakých 
okolností se člověk vylévá z břehů 
lidskosti. Je sondou do duše, která 
přestává být lidskou, kdy člověk 
přestává být člověkem, kdy pře-
kračuje meze lidství. Hrají: Lucie 
Trmíková, David Prachař, Jan Šikl 
Režie: Jan Nebeský. Uvádíme v 
rámci SÍLA ŽENY - PŘEDPLAT-
NÉ 2018/2019.

Vstup 280/200 Kč

7. 11. v 18.00
ROZPRAVY: PAVEL BERKY
Pokračování projektu, který se 

věnuje současné romské kultuře. 
Tentokrát nás navštíví přední český 
módní návrhář Pavel Berky, který 
spolupracoval s celou řadou prestiž-
ních módních značek a je držitelem 
řady ocenění za módní design. 

Vstup zdarma

9. 11. v 16.30 a 18.30
CESTA ZA ŠTĚSTÍM
Hotch Potch
Celovečerní program klubu Hotch-

Potch. Cesta lodí přes oceán za štěstím.
Vstup 120 Kč

10. 11. v 8.30
JIHLAVA MLUVÍ O VZDĚLÁ-

VÁNÍ
Šestý ročník konference věnovaný 

novým trendům ve vzdělávání bude 
opět plný přednášek, workshopů a 
diskusí. Registrovat se můžete na 
www.jihlavamluviovzdelavani.cz

Vstup 300 (do 4. 11.) / 350 na místě

14. 11. v 19.30
FLORIDA & HAVAJ NA HAVAJI
Motani, www.motani-photography.

com
Další cestovatelský pořad známé 

dvojice Kateřiny a Miloše Mota-

ni. Tentokrát se s nimi podíváme 
na Floridu a na Havaj, což jsou ne-
jen zajímavé prázdninové destinace 
Američanů, ale i mimořádně cenné 
přírodní oblasti.

Vstup 120 Kč

16. 11. ve 20.00
SYNTAX W/ NEONLIGHT
Ultimacrew
Již podruhé se v Jihlavě sejdou 

špičkoví zástupci drum and bassové 
scény v čele se světově známým neu-
rofunkovým projektem Neonlight. 
Celkem se můžete těšit na 16 DJ a 
projektů.  

Vstup 250 v předprodeji / 280 na 
místě

18. 11. v 16.00
KARKULKA A SEDM TRPASLÍ-

KŮ
Filmový festival Malé oči
Pásmo krátkých animovaných filmů 

představuje tradiční i nové pohádky, 
jak je neznáte. Autoři z řad nastupu-
jící generace domácích animátorů se 
nezávisle na sobě rozhodli ve svých 
filmech věnovat dětem. Originální 
hravou formou a každý po svém zpra-
covali nebo rozvinuli klasická i nová 
pohádková témata. Často humorné 
a překvapivé zvraty v příbězích mla-
dých tvůrců ale vždy vyústí v uni-
verzální pohádkové poselství, kde se 
pýcha a hamižnost nevyplatí, zato s 
trochou odvahy a štěstí i ten nejmenší 
hrdina najde cestu z nesnáze.

Vstup 50 Kč

20. 11. – 21. 11. 
10.00 / 8.30 a 10.00
1000 a jedna noc
Divadlo na větvi
Jak dlouho vydržíte nespat? Krás-

ná Šeherezáda probděla celých tisíc 
nocí jen při svitu starodávné lampy. 
Ve stínech tančících po zdi sultánovy 
ložnice ožívají příběhy orientu. Úpl-
ně nová pohádka z divadla NAVET-
VI. V hlavních rolích Jakub Baran a 
Matej Kroupa. Pro děti od 5 let.

Vstup 35 Kč

21. 11. v 19.30
VELKÁ CESTA DOMŮ
Dan Přibáň a trabanti
Dan a jeho divoké vyprávění o tom, 

jak jsme dojeli z Indie přes Banskou 
Bystrici do Prahy a mimochodem 
při tom objeli svět! Prach, bahno, 
olej, krev, kalašnikovy, plameny au-
togenů a hlavně to nebrat celé moc 
vážně! Jedna z nejúspěšnějších ces-
tovatelských show opět v Jihlavě. 
Vstupenky na smsticket.cz.

Vyprodáno

23. 11. v 19.30
GENDERAMA - premiéra
De Facto Mimo
Vědecko-fantastická stereotypická 

travestie pro několik mužů a všechny 
ženy. Podoby a proměny mužství a 
ženství postavené na hlavu, obrácené 
na ruby a vypuštěné bezostyšně pří-
mo do diváků. Hrají: Jakub Vyvážil, 
Jiří Varhaník, Pavel Štěpán, Jiří Šalo-
moun, Markéta Sokolová, Markéta 
Ketnerová, Kamila Koubová, Michal 
Kouba, Martin Kolář, Martin Kaca-
fírek, Markéta Holoubková, Adéla 
Grossmannová a Klára Englišová. 
Představení je přístupné od 15 let.

Vstup 100/80 Kč
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24. 11. v 15.00
ČIPERKOVÉ
Populární hudebně-taneční sku-

pina představí v Jihlavě nové pásmo 
známých i původních písniček. Vstu-
penky nelze koupit v DIODu, ale 
pouze na portálu ticketlive.cz

Vyprodáno

25. 11. v 15.00
UKRAJINSKÝ VEČER
CPIC Jihlava
Setkání místní ukrajinské komuni-

ty nám představí tradiční i součas-
nou kulturu této krásné země.

Vstup zdarma

28. 11. v 19.30
GENDERAMA
De Facto Mimo
Vědecko-fantastická stereotypická 

travestie pro několik mužů a všech-
ny ženy. Podoby a proměny mužství a 
ženství postavené na hlavu, obrácené 
na ruby a vypuštěné bezostyšně pří-
mo do diváků. Hrají: Jakub Vyvážil, Jiří 
Varhaník, Pavel Štěpán, Jiří Šalomoun, 
Markéta Sokolová, Markéta Ketnero-
vá, Kamila Koubová, Michal Kouba, 
Martin Kolář, Martin Kacafírek, Mar-
kéta Holoubková, Adéla Grossman-
nová a Klára Englišová. Představení je 
přístupné od 15 let.

Vstup 100/80 Kč

29. 11. v 16.00
ČESKÝ SUPERHRDINA
DIOD a Scio škola
Ve spolupráci se Scio školou připra-

vil DIOD pohybové představení o 
osudech čtyř osobností českých dě-
jin: Emmy Destinové, Emila Zátopka, 

Ivana Magora Jirouse a Josefa Kou-
delky. Akce je součástí projektu ma-
gistrátu města Jihlavy Jihlava vzdělává 
kulturou.

Vstup zdarma

30. 11. v 10.00 – 18.00
BLACK BOX MARKET
Tradiční designový trh, který roz-

jasní nejen Vaše Vánoce. Čekají vás 
originální šperky, papírenské pro-
dukty, oblečení, starší modely z He-
lenínské školy a další skvělá nabídka.

Vstup 20 Kč

30. 11. ve 20.00
ČECHÁČCI A ČOBOLÁCI
Pavol Seriš a Filip Teller
Zábavný stand-up o Češích a Slo-

vácích spojil dvě výrazně herecké 
osobnosti brněnské divadelní scé-
ny - Filipa Tellera a Pavola Seriša. 
Představení u nás zakončí turné po 
českých a slovenských sálech. Jeho 
domovskou scénou je brněnský Bu-
ranteatr.

Vstup: 120 Kč/ 70 (se vstupenkou 
na BBM)

Dělnický dům 

Žižkova 15

7. 11. v 16.30
Slavností lekce základního kurzu 

tanečních pro mládež pod vedením 
taneční školy TŠ Trend. 

Přijďte se podívat a inspirovat www.
ts-trend.eu

17. 11. ve 20.00
Křest CD kapely VIGO 
www.vigo-rock.cz

21. 11. v 18.00
Závěrečný ples základního kurzu 

tanečních pro mládež pod vede-
ním taneční školy TŠ Trend. 

www.ts-trend.eu

24. 11. od 9.00 – 12.00
TERA - AQUA - FLORA
Jihlavské terarijní trhy, www.tera-

aqua-flora.cz

28. 11. 
Závěrečný ples základního kurzu 

tanečních pro mládež pod vede-
ním taneční školy TŠ Trend. 

www.ts-trend.eu

Café Etage

Masarykovo náměstí 39

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

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

15. 11. v 19.30
Koncert APPENDIXIE 
Pražská kapela hrající swing, jazz a 

dixieland 20. a 30. let.

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

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

28. 11. v 19.30
Koncert PRAGUE RHYTM KINGS 
Mladý energický hot-jazzový or-

chestr zabývající se originální inter-
pretací americké jazzové hudby 20. a 
30. let minulého století. 

ZUŠ Jihlava

Masarykovo náměstí 16,  
www.zus-jihlava.cz

14. 11. v 18.00
KLAVÍRNÍ KONCERTÍK 
Hrají děti klavírního oddělení. 
Koncertní sál ZUŠ  

17. 11. v 18.00
SLAVNOSTNÍ ORCHESTRÁLNÍ 

KONCERT KE DNI STUDENSTVA 
DKO Jihlava 

21. 11. v 18.00
1. HUDEBNÍ VEČER 
Koncertní sál ZUŠ.

22. 11. v 18.00
KONCERT PĚVECKÉHO KVAR-

TETA VOCAL OVERDOSE  
Koncertní sál ZUŠ 

28. 11. v 18.00
DECHOVÝ VEČER 
Koncertní sál ZUŠ 

Dům dětí a mládeže

Brněnská 46,  
tel. 567 303 521,  

e-mail: ddmjihlava@ji.cz,  
www.ddmjihlava.cz

19. 11. v 16.00
SOUTĚŽ MLADÝCH CHOVA-

TELŮ 
Soutěž pro mladé chovatele z řad 

žáků základní škol již po 18. 
Probíhá v Domě dětí a mládeže na 

Brněnské 46, Jihlava od 16:00. 
Soutěží se ve dvou kategoriích.

Vernisáž v úterý 25. 9. 2018 v 17.00
Dům Gustava Mahlera  |  Znojemská 4, Jihlava  |  út–ne 9–12, 12.30-17

www.mahler.cz  |  facebook.com/mahler.jihlava

26. 9.–17. 11. 2018
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� Účastníky čeká test v oblasti 
akvaristiky, teraristiky, kynologie a 
chovu drobných hlodavců.

� Součástí soutěže je i praktické 
poznávání živočichů.

� Přihlášky noste do čtvrtka 15. 
listopadu 2018.

� Účastnický poplatek 30,-.
� S sebou psací potřeby a přezutí.
Hlavní pořadatel Tomáš Rychetský, 

tel. 733 675 545, mail: rychetsky@
ddmjihlava.cz.

Těšíme se na všechny chovatele u 
nás na Domečku.

24. 11. v 8.00
O JIHLAVSKÝ KOLÁČ 
Tradiční šachový turnaj mládeže, 

již 24. ročník.

Přebor kraje Vysočina mládeže v 
rapid šachu.

Koná se v sobotu 24. listopadu 2018 
na ZŠ Kollárova Jihlava. Turnaj urče-
ný pro hráčky a hráče narozené v roce 
2003 a mladší.

Prezence 8:00-8:50, zahájení 9:00, 
ukončení turnaje 14:30-15:00. Hraje se 
2x 15 minut na partii. Startovné 80,- za 
jednoho soutěžícího. Přihlášky do 19. 
listopadu 2018. Výsledky budou zapo-
čítány do celkových výsledků Ligy Vy-
sočiny. Hlavní rozhodčí Antonín Seidl. 
Ředitel turnaje Jiří Widerlechner, tel. 
603325185, mail: widerlechner@cent-
rum.cz. Těšíme se na vaši účast.

24. 11. 
JIHLAVSKÝ SLAVÍK 

Postupová soutěž do vyšších pěvec-
kých soutěží na celostátní úrovni – 
Dětská porta, Sedmikvítek, Melodie.

Zúčastnit se mohou zúčastnit děti, 
mládež a dospělí, kteří se muzikou za-
bývají amatérsky. Proběhne v sobotu 
24. listopadu 2018 v sále Hotelu Gus-
tav Mahler. Přihlášení prostřednic-
tvím formuláře dostupného ke staže-
ní na webu DDM Jihlava. 

Přihlášky nutné doručit osobně 
nebo poštou do 12. listopadu 2018. 
Každý účastník má povinné dvě 
skladby – jednu rychlou, jednu po-
malou. Startovné 50,- za osobu. Hlav-
ní pořadatel Vilibald Prokop, tel. 567 
303 521, mail: prokop@ddmjihlava.
cz. Staň se pěveckou hvězdou na prk-
nech, co znamenají svět!

Family a Senior Point

Palackého 26,  
tel. 564 602 445, 605 660 445,  
e-mail: jihlava@familypoint.cz,  

www.jihlava.familypoint.cz
Na všechny akce je třeba se předem 

přihlásit osobně nebo na tel. Č. 605 
660 445, případně emailem: jihlava@
familypoint.cz.

6. 11. v 15.30 – 16.30
TANEČKY S RADKOU (pro děti 

2,5–6 let) 
Taneční hrátky pro děti s říkadly a 

překážkovou dráhou.
SŠ TRIVIS Jihlava, Brněnská 68. 

Přihlašování nutné!

7. 11. v 9.30 – 11.30
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO 
Kreativní dílničky pro předškolní a 

mladší děti.
FP Jihlava, Palackého 26. Přihlašo-

vání nutné!

8. 11. v 15.00
NENECHTE S SEBOU MANI-

PULOVAT 
Přednáška o tom, kdo je manipu-

látor, jak s ním komunikovat, umění 
říci NE ...: Mgr. Lucie Poláková

Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, 
budova D, zas.místnost D 2.03. 

Přihlašování nutné!

13. 11. v 15.00
OČKOVÁNÍ 
Přednáška - povinná a doporučená 

očkování, vliv na lidský organismus, 
očkování na cesty do ciziny, správné 
načasování a další doporučení…

MUDr. Alena Dvořáková 
Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, 

zas. místnost B 3.16

15. 11. v 15.00
ZOONÓZY 
Nákazy přenosné ze zvířat na člo-

věka a opačně – přednáška
MVDr. Zdeněk Šobáň 
Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, 

zas.místnost B 3.16  

19. 11. ve 13.00
ALZHEIMER PORADNA VY-

SOČINA – 
Individuální konzultace pro zájem-

ce s Mgr. Marcelou Rýpalovou
Senior Point Jihlava, Palackého 26. 

Objednání předem nutné!

20. 11. v 15.00
ŽENSKÉ ZDRAVÍ Z POHLEDU 

TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY 
A FOTOTERAPIE 

Přednáška - Žaneta Hofbauerová 
Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, 

zas.místnost B 3.16

28. 11. v 15.30
SPRÁVNÉ TRÁVENÍ A PORU-

CHY ZAŽÍVÁNÍ 
Přednáška - Bc. Vít Škaryd, DiS. 
Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, 

zas.místnost B 3.16

29. 11. v 10.00 – 12.00
EDUKAČNÍ DÍLNY PRO SENI-

ORY
Mgr. Pavlína Pitrová 
Oblastní galerie Vysočiny Jihlava, 

Masarykovo nám. 24, vstup 30 Kč

29. 11. v 15.00
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE SENI-

ORY 
Program bude upřesněn na samo-

statném letáku.
Oblastní galerie Vysočiny Jihlava, 

Masarykovo nám. 24

Centrum pro rodinu Vysočina 

Chlumova 3 (2. Patro),  
tel. 739 247 357,  

www.centrumrodin.cz

5. 11. – 16. 11. 
TOULKY JIHLAVSKOU MINU-

LOSTÍ 
Děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ zveme 

na komentovanou prohlídku kostela 
svatého Ignáce z Loyoly.

Děti provedeme jednotlivými část-
mi kostela. Interaktivní formou je 

Na naší škole se v současné době 
vzdělává celkem 19 žáků-cizinců z 
různých zemí, například z Brazílie, 
Bulharska, Číny, Kuby, Moldávie, 
Ruska, Rumunska, Ukrajiny či Viet-
namu. 

Žáci dělají velké pokroky, zadané 
úkoly plní svědomitě, často nad rá-
mec požadavků vyučujících. Spo-
lužáci berou žáky jako své nové ka-
marády či kamarádky a snaží se jim 
pomoci.

Postupně seznamujeme žáky s češ-
tinou, v prvních týdnech v jiném 
sociokulturním prostředí jsou nápo-
mocny i asistentky a adaptační koor-
dinátorky. 

Nezanedbatelná je i pomoc koor-
dinátorky a metodičky pro vzdělává-
ní v našem kraji a paní učitelky Len-
ky Pickové, která koordinuje výuku 
českého jazyka v naší škole. Pomáhá 
třídním učitelům s vypracováním 
plánů podpory pro nové žáky, které s 
nimi po určité době vyhodnocuje. 

Při výuce jsou žákům zadávány 
individuální úkoly, aby co nejdříve 
zvládli základní slovní zásobu. Výu-
ku češtiny jim poskytujeme i mimo 
rozvrh – odpoledne. Žákům jsou 
poskytovány speciální pomůcky a 
učební texty, mají k dispozici překla-
dové slovníky. Spolupracujeme i s 
jinými organizacemi zabývajícími se 

vzděláváním a začleňováním žáků ci-
zinců. Pro rodiče žáků jsou na našem 
školním webu zveřejněny školní do-
kumenty v jejich rodných jazycích. 

Jeden příklad z naší školní praxe
V polovině minulého školního roku 

přišli rodiče dívenky z Číny, kteří měli 
zájem zapsat dceru do naší školy. Po 
uvítání útlé dívenky s milým úsměvem 
jsme mohli díky NIDV mnoho formu-
lářů rodičům předložit i v čínštině a lze 
je v tištěné nalézt i na internetu.

Žákyni jsme postupně začali se-
znamovat žákyni s češtinou, zadané 
úkoly plnila svědomitě, často i nad 
rámec požadavků vyučujících. Spo-

lužáci novou spolužačku od začátku 
brali jako svou kamarádku a snaži-
li se jí pomoci s češtinou, ona je na 
oplátku seznamovala s čínštinou. 

Při výuce jí byly zadávány indivi-
duální úkoly, aby co nejdříve zvládla 
základní slovní zásobu, výuku češti-
ny jí škola poskytuje i mimo rozvrh 
– odpoledne. V letošním roce pokra-
čuje ve vzdělávání v osmém ročníku.

Doufám, že začleňování cizinců se 
bude na naší škole i nadále dařit a 
celý pedagogický sbor se bude v této 
oblasti nadále vzdělávat, aby se zde 
tito žáci cítili šťastně a spokojeně.

Jana Nováková Hotařová,
ředitelka ZŠ Křížová 33

Začleňování cizinců na ZŠ Křížová 33
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seznámíme s historií a kulturním bo-
hatstvím a nabídneme jim vhled do 
historických událostí města. 

Program je přizpůsoben věku dětí 
a je opět doplněn úkoly k tématu a 
malým tvořením.

Délka programu: 50 min, začá-
tek vždy v 8.00, 9.00, 10.00 a 11.00 
hod. 

Cena: 20 Kč / 1 žáka.

6. 11. v 16.00
KREATIVNÍ ODPOLEDNE 
Všechny zájemce zveme na další 

tvoření s floristkou Věrou Zajíčkovou.
Vyrobit si můžete podzimní věnec 

či dekoraci na stůl.
Akce proběhne v úterý 6. 11. 2018 

od 16:00 hod. v Centru pro rodinu.
Cena 220 Kč zahrnuje veškerý ma-

teriál. 
Do 31. 10. 2018 je třeba se přihlásit 

a uhradit cenu.

Zoo Jihlava

Březinovy sady 10,  
tel. 567 573 730,  

e-mail: jizoo@zoojihlava.cz,  
www.zoojihlava.cz

1. 11.v 17.00
ŽIJÍCÍ FOSILIE
Někteří živí tvorové jako by od-

mítali vyhynout. Přečkají geolo-
gické věky a sledují přitom změny, 
které kolem nich probíhají. Přichá-
zejí trilobiti, amoniti nebo dino-
sauři a po nějaké době vyhynou. 
Žijící fosilie jsou ale vůči toku času 
téměř imunní. 

Pojďme si tedy představit ty nej-
známější druhy, které umějí pod-
vést i samotný geologický čas. Prů-
vodcem nám bude Mgr. Vladimír 
Socha.

16. 11. ve 21.00
COCOMAN & MESSENJAH V 

SOULU! 

17. 11. ve 21.00
PIO SQUAD – 10. let Interview 

21. 11. v 19.00
GRAFKA HELL PARTY vol. 6  

23. 11. ve 22.00
LUNETIC AFTERPARTY 
Vstup: návštěvníci koncertu zdar-

ma / ostatní 70,-

24. 11. ve 20.00
LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P 

28. 11. v 19.00
Stužkovací večírek 4. B SUŠG 

Jihlava 

29. 11. v 19.00
NA STOJÁKA! 
Lukáš Pavlásek, Ester Kočičková a 

Pavel Tomeš tě provedou večerem pl-
ným dobré nálady, scének ze života a 
hlavně a co především pořádnou dáv-
kou humoru.

30. 11. 
EKTOR v Soulu!

KINO DUKLA

Jana Masaryka 20, tel. 731 989 428,  
e-mail: kino.dukla@dcinema.cz,  

www.kinodukla.cz,  
www.facebook.com/KinoDukla

1. a 13. 11. v 17:00, 28. 11. v 17:30
Mars
Komedie / ČR / 84 min / 110,-

1. a 26. 11. v 17:30, 7. 11. v 19:30
King Skate
Dokument / ČR / 82 min / 80,-

1. 11. v 19:30
Chvilky
Drama / ČR / 93 min / PŘEPRE-

MIÉRA / 110,- / 12+

1. 11. ve 20:00, 15. 11. v 19:30
Jack staví dům
Drama, horor / Dánsko / 155 min 

/ titulky / 80,- / 18+ 

2., 9., 16. a 30. 11. v 17:00
Zrodila se hvězda
Drama, romantický / USA / 136 

min / titulky / 110,-

2. a 3. 11. v 17:30, 10. 11. v 19:30, 
18. 11. v 17:15, 21. 11. v 17:00, 
28. 11. ve 20:00

Zlatý podraz
Drama, romantický / ČR / 106 

min / 130,- / 12+

2. 8. 27. 11. a 2. 12. v 19:30, 12. 
11. v 16:45, 20. 23. 11. v 17:00

Toman
Drama / ČR / 145 min / PREMIÉ-

RA / 120,- / 12+

2., 3., 9., 10. 13. 11. ve 20:00, 22. 
11. v 16:45, 30. 11. v 19:30

Bohemian Rhapsody
Životopisný, hudební / USA / 134 

min / titulky / 130,- / 12+

3. 11. v 15:00
Bella a Sebastian 3: Přátelé navždy
Rodinný / Francie / 91 min / da-

bing / 100,-

3. 11. a 2. 12. v 15:30
Čarodějovy hodiny
Fantasy, rodinný / USA / dabing / 

110,-

3., 10. a 24. 11. v 17:00, 4. 11. 
v 17:30

Johnny English znovu zasahuje
Komedie / USA, Francie / 88 min 

/ dabing / 130,-

3. a 9. 11. v 19:30, 12. 11. ve 
20:00, 19. 11. v 17:30

Nebezpečná laskavost
Krimi, mysteriózní / USA / 117 

min / titulky / 120,-

4. 11. v 15:00, 25. 11. ve 14:30
Když draka bolí hlava
Pohádka / ČR, SR / 99 min / 

120,-

4. 11. v 15:30, 1. 11. v 15:00
Malá čarodějnice
Rodinný, pohádka / Německo / 

103 min / 100,-

4., 7. a 26. 11. v 17:00, 9. 11. a 2. 
12. v 17:30, 25. 11. ve 20:00

Po čem muži touží
Komedie / ČR / 95 min / 120,-

4. a 11. 11. v 19:30, 14. 11. 
v 17:00, 17. 10. v 17:15

První člověk
Drama / USA / 138 min / titulky / 

120,- / 12+

4. a 26. 11. ve 20:00
Dogman
Drama / Itálie / 102 min / titulky 

/ 110,- / 15+

5. a 19. 11. v 17:00
Úsměvy smutných mužů
Komedie / ČR / 92 min / 100,-

5. a 12. 11. v 18:30
Hovory s TGM
Drama, historický / ČR / 80 min / 

120,-

5. 11. v 19:30
Bestie
Drama / Polsko / 100 min / titul-

ky / FK / 70,-

5. a 21. 11. ve 20:00, 29. 11. 
v 17:00

Králové zlodějů
Krimi, drama / V. Británie / 108 

min / titulky / 100,- / 12+

6. 11. v 17:00
Nina
Drama / Slovensko / 82 min / da-

bing / 100,-

6. 11. v 18:00
Snow Film Fest
Dokument, outdoor, akce / 240 

min / 130,-

8. 11. v 17:00, 11. 11. v 17:30, 21. 
11. v 16:00

Venom
Akční, sci-fi / USA / 105 min / da-

bing / 120,- / 12+

10. 11. v 15:00
Princezna a dráček
Rodinný / Rusko / 75 min / da-

bing / 100,-

10. 11. v 15:30, 11., 17. a 18. 11. 
v 15:00, 24. 11. ve 14:30

Grinch
Rodinný, animovaný / USA / 86 

min / dabing / 130,-, děti 110,-

10. 11. v 17:30, 11. 11. a 2. 12. 
v 17:00, 17. 11. v 17:15

Louskáček a čtyři říše
Rodinný, fantasy / USA / dabing / 

130,-, děti 110,-

Detektivové ze základních škol 
čmuchají po skrytých stopách jih-
lavské kultury

Jak se pozná správný detektiv? 
Pozoruje, zapisuje, vyzvídá, po-
slouchá a hlavně čmuchá! Správný 
detektiv dokáže využít všech smys-
lů, aby se labyrintem stop dostal až 
k pravdě. Co to je stonařovský mete-
orit? Byla Brána Matky Boží vždycky 
jediná? A jak se jmenuje skřítek, co 
řádí v městské knihovně? Vezměte 
tužku, zaostřete na modré oko a vy-
čmuchtejte taje jihlavské kultury!

„Čmuchaly mohou být žáci dru-
hých až pátých ročníků základních 
škol. Cílem hry je navštívit pět kul-
turních zařízení v Jihlavě, najít od-
povědi na otázky a zapsat je do her-
ní karty. 

Pro každého úspěšného detektiva 
máme batoh nebo vak s logem Jihla-
vy a tři čmuchalové se brzy projedou 
na nových koloběžkách,“ doplnila 
koordinátorka hry Ivana Jelínková 
z odboru školství, kultury a tělový-
chovy jihlavského magistrátu. 

Více můžete vyčmuchat na jihla-
va.cz/cmuchalove. -tz-

Začátek v 17:00 hodin ve vzdělá-
vacím centru PodpoVRCH, vstup-
né 40,- Kč (každý účastník obdrží 
drobný dárek), parkoviště zdarma.

6. 11. – 21. 3. 
HRÁTKY PODPOVRCHEM pro 

malé děti
Každé úterý a čtvrtek od 9:30 do 

11:00 hodin, cena 30 Kč
Hrátky pro rodiče s dětmi ve 

vzdělávacím centru PodpoVRCH, 
doporučený věk 3-6 let (nutný do-
provod dospělé osoby), přezůvky 
s sebou.

POZOR! Nutná rezervace na 
www.zoojihlava.cz vždy den předem 
od 14:00 hodin!

Více informací na Vankova@zoojih-
lava.cz, nebo tel. čísle 567 573 774

Kluby

SOUL Music Club

Žižkova 15,  
tel. 604 582 662,  

e-mail: soulclub@centrum.cz,  
andree.w@centrum.cz,  
www.soulmusicclub.cz

2. 11. ve 21.00
DEPECHE MODE PARTY 

(open 21:00)

3. 11. ve 21.00
FAST FOOD ORCHESTRA 
AFTERPARTY po koncertě od 

23:30

9. 11. ve 21.00
DRUM SENSATION- warm up 

@ SUKI & SAYKO 

14. 11. v 19.00
Stužkovací večírek 4. A SUŠG 

Jihlava 

Čmuchalové 01: Mladí  
detektivové mají stopu!
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11. 11. v 1. 12. v 15:30
Yeti: Ledové dobrodružství 
Rodinný / USA / 96 min / dabing 

/ 110,-
Režie: G. Ficarra, J. Requa

11. 11. ve 20:00, 20. 11. v 19:30
Zlý časy v El Royale
Thriller / USA / 140 min / titulky 

/ 110,-

12. 11. v 19:30
Fanny a Alexander
Fantasy, drama, mysteriózní / Švéd-

sko / 188 min / titulky / FK / 90,-

13. 11. v 17:30
Tenebris
Horor / ČR / 90 min / 120,-

13. 11. v 18:45
Aida
Opera / záznam z operního festiva-

lu v Salzburku / 168 min / 250,-

14. a 20. 11. v 17:15
Svědkové Putinovi
Dokument / Lotyšsko, Švýcarsko / 

102 min / titulky / 80,-

14. 11. ve 20:00
Coldplay: A Head Full of Dreams
Koncertní film, dokument / 115 

min / titulky / 250,- / 12+

15., 16., 17., 18. a 30. 11. v 16:45, 
15. a 20. 11. ve 20:00, 18., 22. a 29. 
11. v 19:30, 17. a 18. 11. ve 14:00, 
23., 24. a 25. 11. v 16:30

Fantastická zvířata: Grindelwal-
dovy zločiny

Fantasy, rodinný / USA, V. Británie 
/ 134 min / PREMIÉRA / dabing, 
titulky, 2D, 3D / 3D 150,-; 2D 130,-

15. 11. v 17:15, 27. 11. ve 20:00
Kibera: Příběh slumu
Dokument / ČR / 90 min / 100,- / 

12+

16. 17. 11. v 19:30, 24. 11. ve 
20:00, 1. 12. v 17:00

Dívka v pavoučí síti
Krimi, thriller / USA / titulky / 

130,- / 15+

16., 17. 18. 11. ve 20:00, 23. 24. 
11. v 19:30, 27. 11. v 17:00, 1. 12. 
v 17:30

Ten, kdo tě miloval
Komedie, rodinný / ČR / 90 min / 

130,-

19. 11. v 19:30
Hora
Dokument / Austrálie / 74 min / 

titulky / FK / 80,-

19. 11. ve 20:00, 22. a 27. 11. 
v 17:30

Balón
Drama / Německo / 120 min / da-

bing / 120,- / 12+

21. 11. v 15:00
Spolu to dáme
Komedie, drama / Německo / 104 

min / dabing / Baby Bio / 80,-

21. 11. v 18:00
Tísňové volání
Thriller / Dánsko / 85 min / titul-

ky / 80,- / 12+

21. 11. v 19:30
Barma - Pavel Svoboda 
Cestovatelské promítání / 120 

min / předprodej 110,-; na místě 
130,-

24. 11. a 2. 12. v 15:00
Pat a Mat: Zimní radovánky
Animovaný / rodinný / ČR / 80 

min / 120,-

25. 11. v 15:00
Mrňouskové: Údolí ztracených 

mravenců
Animovaná komedie (podle TV 

seriálu) / Francie, Belgie / 80min / 
ŽIVÝ DABING / 60,-

25. 11. v 17:00
Ready Player One: Hra začíná 
Akční, sci-fi / USA / 140 min / da-

bing / 80,-

26. 11. v 19:30
Zloději
Drama / Japonsko / 121 min / ti-

tulky / FK / 90,- / 15+

29. 11. v 17:30, 1. 12. v 19:30, 2. 
12. ve 20:00

Vdovy
Drama, krimi / USA / 128 min / 

PREMIÉRA / titulky / 120,- / 12+

29., 30. 11. a 1. 12. ve 20:00
Robin Hood
Akce, dobrodružný / USA / 117 

min / PREMIÉRA / titulky / 130,-

Připravujeme od 6. 12. 2018
Čertí brko
Pohádka, komedie / ČR, SR / 99 

min / 

Festival NOVÝ RUSKÝ FILM

6. 11. v 19:00
Saljut-7 
Drama / Rusko / 111 min / titulky 

/ 130,-, FK 110,- / 12+

7. 11. v 18:00
Kapr rozmražený 
Komedie, drama / Rusko / 101 

min / titulky / 100,-; FK 80,- / 
12+

Loučit se nebudeme 
Válečný, krimi / Rusko / 110 min / 

titulky / 100,-; FK 80,- / 12+

8. 11. v 18:00
Paměť podzimu 
Drama / Rusko / 96 min / titulky 

/ 100,-; FK 80,- / 16+

8. 11. ve 20:00
Legenda o Kolovratovi 
Akční, fantasy / Rusko / 117 min / 

titulky / 100,-; FK 80,- / 12+

14.11.2018 19:30 
CDF: Česká radost 
65,- / členové CDF 45,-

28.11.2018 17:00 
CDF: Česká radost očima stu-

dentů 
65,- / členové CDF 45,-

>>> Aktuální program sledujte na 
webu kina >>> 

/ www.kinodukla.cz / www.facebook.
com/KinoDukla 

Koncerty

4. 11. v 18.00
NEDĚLNÍ POHLAZENÍ S 

FRANCOUZSKÝM ŠANSONEM
Eva Cendors, písničkářka, herečka 

žijící v Paříži
Vstupné: 100 Kč, rezervace: 775 

321 863 pouze telefonicky od 10 – 
18 hodin. Čajovna Kuba & Pařízek, 
Masarykovo nám. 21

8. 11. v 19.00
KLAVÍRNÍ POCTA ČESKÉ 

HUDBĚ 
Interpreti: Renata Ardaševová a 

Igor Ardašev
Program: B. Smetana: Z cyklu Má 

vlast – Vyšehrad, Vltava, Šárka,
A. Dvořák: Slovanské tance (výběr)
Pořadatel: Parolaart, s.r.o., 
Partneři akce: Jihlavské listy, Sta-

tutární město Jihlava, MZA v Brně – 
Státní okresní archiv Jihlava, GEIST

Vstupné: 200 Kč
Předprodej vstupenek: Jihlavské lis-

ty, Knihkupectví Jitka, TIC - radnice 
Gotická síň radnice města Jihlavy 

18. 11. v 19.00
PÍSŇOVÝ RECITÁL BOHDANA 

PETROVIČE
Bohdan Petrovič - tenor
Augustin Kužela - klavír
Na programu díla A. Dvořáka, B. 

Smetany, R. Schumanna, F. Liszta, F. 
Schuberta, S. Barbera, C. Debussy-
ho, E. Granadose.

Vstupenky v ceně 120 Kč / 100 Kč 
lz zakoupit půl hodiny před koncer-
tem. 

Rezervace možná na e-mailu: ma-
nager@f-gm.cz. 

Dům filharmonie, Kosmákova 9, 
www.f-gm.cz

Výstavní prostory galerie pod 
širým nebem v Lazebnické u Ma-
sarykova náměstí jsou otevřeny 
novým uměleckým dílům. Město 
Jihlava vypsalo výzvu na podá-
ní uměleckých projektů na příští 
rok. Koncepty projektů mohou 
umělci zasílat na odbor školství, 
kultury a tělovýchovy města Jihla-
vy do 15. prosince.

„Hledáme projekty, které budou 

korespondovat se specifickým pro-
storem Open air galerie Nonstrop. 
Ideálem je, aby byly autorsky vytvo-
řeny přímo pro tento prostor, avšak 
jsme otevřeni i hotovým dílům, které 
se budou moci do prostoru přenést,“ 
přiblížil kurátor galerie Vít Kraus.

Více informací o výzvě na podá-
ní uměleckých projektů naleznete 
na stránkách jihlava.cz/nonstrop.
 -tz-

Galerie Nonstrop hledá 
umělecké projekty pro 2019
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Přednášky, besedy, 
semináře 

2. 11. v 16.00
CO DĚLÁ JIHLAVU JIHLA-

VOU?
Černá hodinka páteční dušičková.
Přátelské setkání s městskými 

mýty, historií, skutečností i fanta-
zií…

Na jihlavskou dlažbu trochu jinak 
s Mgr. Silvií Čermákovou, sraz v 16 
hodin u Muzea Vysočiny

7. 11. v 17.00
Přednáška na téma PODYJÍ 

ROMANA HAVELKY 
40 Kč. OGV, Masarykovo nám. 24

13. 11. v 17.00
JIHLAVSKÉ POMNÍKY NA 

KONCI MONARCHIE A V 
NOVÉ REPUBLICE

Přednáší PhDr. Vlastimil Svěrák 
ze Státního okresního archivu Jih-
lava.

Muzeum Vysočiny.

14. 11. v 17.00
Přednáška na téma MÍLA 

FÜRSTOVÁ - z Vysočiny na vý-
tvarný Olymp 

40 Kč. OGV, Masarykovo nám. 24

14. 11. v 18.00
Cestovatelské promítání – 

VIETNAM
Vstup zdarma.
V posluchárně P3 Vysoké školy 

polytechnické Jihlava, Tolstého 16.

21. 11. v 17.00
Přednáška na téma ZRZAVÉ-

HO BRETAŇ 
40 Kč. OGV, Masarykovo nám. 24

22. 11. v 17.00
PRAVDA JE TAM VENKU aneb 

Hledání pravdy o mimozemském 
životě

Přednáška Bc. Miloše Podařila z 
Jihlavské astronomické společnosti.

Muzeum Vysočiny.

24. 11. v 15.00
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO 

DĚTI
30 Kč / dítě. OGV, Komenského 

10

28. 11. v 17.00
Přednáška na téma JAROSLAV 

RÖSSLER, světoznámý fotograf 
40 Kč. OGV, Masarykovo nám. 24

28. 11. v 18.00
Cestopisný stand-up - KYRGYZ-

STÁN: Trochu jiný mainstream
Cestovatelský stand up o nejoblí-

benější zemi střední Asie.
O svém putování nám přijede po-

vyprávět Kuba Venglář (Za horami.
cz).

Vstupenky. www.smsticket.cz
Pivovarský salonek Radničního 

pivovaru

29. 11. v 10.00
KREATIVNÍ DÍLNA PRO SE-

NIORY
30 Kč. OGV, Masarykovo nám. 24

Ostatní akce

6. 11. v 17.00
JAN KOBLASA – otevření nové 

miniexpozice
Představení stálé expozice o so-

chařově realizaci parku a pomníku 
Gustava Mahlera v Jihlavě. Slovem 
uvede PhDr. Mahulena Nešlehová, 
AVČR, následuje projekce vzpo-
mínkových filmů dokumentaristy 
Pavla Štingla. 

Podpořeno Krajem Vysočina.
Dům Gustava Mahlera, Znojem-

ská 4, www.mahler.cz

7. 11. ve 13.00
Přednáška - KLADNÝ PŘÍ-

STUP K ŽIVOTU
Dům zdraví, přednáškový sál, 

(bezbariérový přístup), Vrchlické-
ho 57

11. 11. ve 14.00
SVATÝ MARTIN 2018
Více uvnitř NJR.

21. 11. v 17.30
SENIOR KLUB
Srdečně Vás zveme na další Senior 

klub. Jako doprovodný program se 
tentokrát představí taneční klub TJ 
Sokol Bedřichov Chrisstar. Začátek 
od 17:30 hod. Těšíme se na Vaši ná-
vštěvu. 

Společenský sál TJ Sokol Bedři-
chov „Zezulkárna“
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30. 11. – 2. 12. 
PEKLO V JIHLAVSKÉM POD-

ZEMÍ
Rezervovat je možné 40 vstupe-

nek na určitou prohlídku, zbylých 
5 vstupenek bude volně v prodeji v 
pokladně, která bude otevřena v pá-
tek 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 (40 v rezervačním systému 
a 5 na místě). 

Rezervační systém na webu: www.
jihlava.cz/podzemi

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

Prohlídky:
� pátek 30.11.:
16, 16.30, 17, 17.30, 18
� sobota 1.12.:
10, 10.30, 11, 14, 14.30, 15, 16, 

16.30, 17
� neděle 2.12.:
10, 10.30, 11, 14, 14.30, 15, 16, 

16.30
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 80 

Kč. Jihlavské podzemí, Hluboká 1.

Sport

3. 11. – 4. 11. v 9.30
AXIS CUP 2018 – mezinárodní 

plavecké závody
Pořadatel: Jihlavský plavecký klub 

AXIS. Od 9.30 hod. po oba dny v 
plaveckém bazénu sportovní haly 
na ul. E. Rošického 6 v Jihlavě.

4. 11. v 15.30
BC VYSOČINA – BK Opava „B“
Basketbalový klub Jihlava: l. liga 

mužů – ročník 2018/19:
Sportovní hala na ul. E. Rošické-

ho 6

9. 11. v 18.00
FC VYSOČINA – FK Ústí nad 

Labem
FC Vysočina Jihlava – Fortuna: 

Národní Liga 2018/2019.
Fotbalový stadion, Jiráskova 69 v 

Jihlavě

10. 11. v 11.00
JIHLAVSKÉ KIMONO
Sportovní klub Jihlava – oddíl 

juda.
Sportovní hala SK Jihlava, Okruž-

ní 2.

11. 11. v 15.30
BC VYSOČINA – Snakes Ostrava
Basketbalový klub Jihlava: l. liga 

mužů – ročník 2018/19:

Sportovní hala na ul. E. Rošické-
ho 6

12. 11.  v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

Slovan Ústí nad Labem
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019
Horácký zimní stadion v Jihlavě, 

Tolstého ul. 

17. 11. v 10.45
VELKÁ CENA JIHLAVY
Sportovní klub Jihlava – oddíl zá-

pasu.
Sportovní hala SK Jihlava, Okruž-

ní 2.

17. 11. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

Stadion Litoměřice
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019
Horácký zimní stadion v Jihlavě, 

Tolstého ul.

21. 11. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC RT 

TORAX Poruba
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019
Horácký zimní stadion v Jihlavě, 

Tolstého ul.

24. 11. v 10.00
VÁNOČNÍ CENA 
Soutěž ve sportovních tancích 

standardních a latinskoamerických. 
Pořadatelé TK Chrisstar Jihlava, 

TJ Sokol Bedřichov. 
Odpovědný zástupce Bc. Radka 

Prokůpková. 
Sportovní hala TJ Sokol Bedři-

chov, Sokolovská 122c, Jihlava

25. 11. ve 13.00 – 16.00
ZVYŠOVÁNÍ FYZICKÉ ZDAT-

NOSTI a získání základních prv-
ků sebeobrany

Určeno široké veřejnosti a speciál-
ně také seniorům.

Pořádá: Spolek Nebojte se policie, 
Bílý kruh bezpečí a Česká asociace 
Krav maga-KAPAP, z.s. Vstup zdar-
ma.

Praktický nácvik se uskuteční v tě-
locvičně KAPAP Centra Jihlava, 
Strojírenská 7.

26. 11. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC Be-

nátky nad Jizerou
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019
Horácký zimní stadion v Jihlavě, 

Tolstého ul.
 Změna programu vyhrazena! 
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