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INZERCE

Vánoce bez dárků?
Edita Palkovičová

Už je to opět 
tady. Předvá-
noční shon, 
který je pravým 
opakem toho, 
co má k Váno-
cům patřit. Tedy 
klid a pohoda. 
K prasknutí narvaná obchodní 
centra, kde pobíhají nervóz-
ní nakupující a přemýšlejí, co 
koupit svým blízkým. Proto se 
snažím těmto místům vyhnout, 
i když se mi to tak úplně nevede, 
protože jsem ta, která nakupuje 
dárky na poslední chvíli a v ná-
kupním centru se dá rychle 
pořídit vše, co potřebuji. Nedáv-
no jsem se pozastavila nad tím, 
co mi řekla moje kamarádka: 
„Všem jsem řekla, že si nic ku-
povat nebudeme. Stačí mi jen ta 
pohoda u štědrovečerního stolu. 
Nepotřebuju k ní dárky.“ 

U rodin s dětmi by se tento 
návrh určitě nesetkal s klad-
ným ohlasem. Přeci jen rato-
lesti se na dárečky těší a pohled 
na jejich rozzářená očka by člo-
věk nevyměnil za nic na světě.

A jen mezi dospělými? Ať 
přemýšlím, jak přemýšlím, tak 
má tento nápad svá pro i proti. 
Já osobně nemůžu říct ani ano, 
ani ne. Sice by mi odpadlo 
šílené vymýšlení, co komu dát, 
jenže na druhou stranu jsem 
typ člověka, který rád druhé 
obdarovává. Tak nevím… 

Co si o tom myslíte vy? 
Napište mi svůj názor na adresu 
edita.palkovicova@ceskydo-
mov.cz. Na www.nasejihlava.
cz si pak všechny názory bude-
te moci přečíst.  

SC-311754/01

Panáka na honu? To je minulostTeniscentrum se 
dočká rekonstrukce
Jihlava – Začátek rekon-
strukce Teniscentra je 
naplánován na jaro příštího 
roku. Tvář změní nejen 
recepce a zázemí pro spor-
tovce, ale přibudou čtyři 
hřiště na badminton nebo 
sauna. Jihlava by měla 
přispět devíti miliony korun. 
Rekonstrukce a změny by 
měly pokračovat. (pal)

KONTROLA MYSLIVCŮ. V podzimních měsících se musejí mít myslivci na pozoru. 
Policisté se totiž zaměřují na kontrolu honů. Strážci zákona dohlížejí na doklady 
a zbraně. Kontrolují i to, zda střelci abstinují. (pal)

Zimní vstupné 
do zoo je levnější

Jihlava – Návštěvníci ji-
hlavské zoo až do března 
ušetří. Dospělí zaplatí o deset 
korun méně, tedy 70 Kč. 
Jejich ratolesti pak 35 korun. 
Na zvířata se můžete dojít 
podívat denně od 9 do 16 
hodin. (pal)
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Štěstí, zdraví  
a pohodu domova

INZERCE

Předvánoční závod v moderní gymnastice
Jihlava – V úterý 20. prosince proběhne v tělocvičně ZŠ Seifertova 
soutěž moderních gymnastek. Start je plánován na 16. hodinu. (pal)

Zahrajte si na 
Štěpána stolní tenis
Jihlava – Milovníci stol-
ního tenisu si mohou 
zpestřit vánoční svátky 
dvougeneračním turnajem, 
v němž spojí síly rodič nebo 
prarodič se svou ratolestí. 
Vypsané jsou kategorie dětí 
do 11 let a do 16 let. Termín 
je již tradičně 26. prosince 
od 9:00 hodin v hale SK pro 
stolní tenis pod autobusovým 
nádražím. (pal)

Studie: Jihlavské ženy mají nejdelší život
Jihlava – Zajímavá studie vzešla 
ze spolupráce společnosti Mas-
tercard, Vysoké školy ekono-
mické v Praze a sdružení Czech 
Top 100. Zaměřila se na sociální 
situaci 63 měst v České republi-
ce. Mezi nimi samozřejmě fi gu-
rovala i Jihlava, která se celkově 
umístila na 20. místě. 

O umístění rozhodovalo 
několik dílčích ukazatelů, 
rozdělených do pěti oblas-
tí – situace na trhu práce, 
cena bydlení, kvalita sociální 
a zdravotní péče, kriminalita 
a příjmy obyvatelstva. 

V dílčích výsledcích se 
Jihlava většinou umísťovala 
střídavě. Nejlépe je na tom 

v kategorii Naděje dožití – žen. 
Tam krajské město obsadi-
lo první příčku s 81,14 roku. 
Jihlavští muži se dožívají 74,93 
roku, za což městu náleží 8. 
místo v republice. Naopak je 
v Jihlavě poměrně vysoká míra 
kriminality. Na tisíc obyvatel 
připadá téměř 35 trestných 
činů, zde jí patří 16. místo. 

Jihlava ze studie vyšla 
celkem dobře. Spadá do kate-
gorie měst s dobrou sociální 
situací. Nejlépe je na tom 
Jindřichův Hradec, naopak 
nejhůře Karviná. (pal)

Jihlavský stacionář projde rekonstrukcí 
 Jihlavští radní schválili investice do městského stacionáře. Vylepší se v něm zázemí pro klienty i pro 

zaměstnance. Práce by měly začít v dubnu příštího roku. 

Edita Palkovičová

Jihlava – Městský stacionář 
se rozšíří o přístavbu budo-
vy, ve které vzniknou nové 
dílny, společenská místnost 
a specializované pracovny. 
Součástí úprav bude i zatep-
lení budovy a výměna oken.
„Úroveň společnosti se 
hodnotí mimo jiné podle 

toho, jak se umí postarat 
o slabší a nemocné. Nám se 
tento standard postupně daří 
zvyšovat,“ uvedl primátor 
Jaroslav Vymazal.

Po dobu rekonstrukce 
najde šest desítek klientů 
zázemí v jiných prostorách. 
„Denní stacionář bude zatím 
ve stacionáři Apla a klienti 
týdenního stacionáře budou 

v prostorách odborného 
učiliště v Třešti,“ potvrdila 
ředitelka Eva Pohořelá.  

Předpokládané náklady 
jsou necelých 15 milionů 
korun, město bude usilovat 
o získání dotace Evropské 
unie. Zrekonstruovaný a roz-
šířený stacionář by měl být 
v provozu v jarních měsících 
roku 2013.

MĚSÍC OBJEKTIVEM  

Pět přechodů je bezpečnějších
Jihlava – V rámci projektu Bezpečná silnice 2011 má Jihlava 
pět nově osvětlených přechodů pro chodce. Jde o dva přecho-
dy v blízkosti Základní školy T. G. Masaryka a tři v ulici Jirás-
kova. „Přechody jsme vybrali k úpravě na doporučení Policie 
České republiky,“ uvedl k provedeným opatřením primátor 
Jihlavy Jaroslav Vymazal. 

Celkové náklady činily necelých 650 tisíc korun. Projekt 
dostal dotaci 131 tisíc korun z Fondu Vysočiny. (pal)

VZDĚLÁVÁNÍ KARIÉROVÝCH 
PORADCŮ NA ŠKOLÁCH. V Jihlavě 
se uskutečnila konference „Regionální 
systém kariérového poradenství“. Ta 
prezentovala připravovaný systém 
celoživotního kariérového poradenství. 
Účastnilo se jí na šedesát posluchačů.  

STROM UŽ SVÍTÍ. První adventní 
neděli se na něm rozzářilo 27 modrých 
světelných řetězů a zdobí ho 72 dalších 
svítících i nesvítící vánočních ozdob.
Slavnostní rozsvícení doprovázel 
kulturní program, na kterém vystoupila 
i Naďa Urbánková a Karel Gott revival.   

MISS JIHLAVY JE Z PRAHY. Letošní 
korunku Miss Jihlava Open si odvezla 
studentka policejní akademie Šárka 
Sokolová. První vicemiss se stala 
Kateřina Suchárová z Přerova, titul 
druhé vicemiss získala Dagmar Šírová 
ze Žďáru nad Sázavou. 

Závěry studie o Jihlavě

Míra nezaměstnanosti  8,5% 
 (21.-22. místo)

Cena bytu 1+1 798 600 Kč (20.)

Cena bytu 4+1 1 951 000 Kč (6.)

Mzda zámečníka  16 000 Kč (3.-5.)

Mzda účetní 14 500 Kč (47.-48.)

Průměrný plný starobní důchod 
(2009) 9 683 Kč (56.-57.)
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Z RADNICE

Změny kvůli stavbě

Tyršova ulice bude z ulice Tolstého 
neprůjezdná. Obyvatelé budou 
moci najíždět a parkovat z ulice 
Jana Masaryka.

Hlavní vstup i vrátnice se přesunu-
ly do dosavadního vchodu G.

INZERCE

SC-311625/4

Děti se „čertovsky“ 
poperou

Jihlava – Sportovní klub Jih-
lava pořádá pro malé judisty 
Čertovský turnaj. Účastní se 
ho ti nejmenší od 6 do 12 let. 
Akce startuje 10. prosince 
v 9:45 v hale SK v Okružní 
ulici. (pal)

NEJVĚTŠÍ TURNÉ ALEXANDROVCŮ V ČR

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.ALEXANDROVCI.CZ

EXKLUZIVNÍ HOST: BÁRA BASIKOVÁ

VÁNOČNÍ DÁREK

CD ZDARMA
POUZE DO 23.12.!

VSTUPENKY

JIHLAVA
LETNÍ KINO15.5.

SC-311626/7

U Horáckého stadionu bude další hala
Edita Palkovičová

Jihlava – V pátek 11. listopadu 
město předalo parcelu pro 
stavbu vedlejší haly zimního 
stadionu. „Stavba má platné 
stavebné povolení. Dokonče-
ní je plánováno do osmnácti 
měsíců,“ potvrdil mluvčí 
magistrátu Radek Tulis. Cena 
díla je necelých 170 milionů 
korun. Radnice na ni získala 
150milionovou dotaci z Ev-
ropské unie. 

Kromě další ledové plochy 
vznikne i podzemní parkovi-
ště. „V současné době nesta-
číme uspokojovat poptávku 
po veřejném bruslení, brus-
lení mládeže, krasobruslení, 
škol, amatérských sportů. 
Těžkosti má i okresní přebor,“ 
vyjmenoval důvody jedna-
tel Dukly Jihlava Bedřich 
Ščerban. Kvůli nedostatku 
má problémy i krajský přebor. 
„Ten se dává každým rokem 
hůře dohromady právě pro 

nemožnost zapojit do něj kraj-
ské město,“ doplnil Ščerban. 

Novou halu od Tyršovy uli-
ce oddělí protihluková stěna. 

Zápis do školky 
Mozaika bude v lednu
Jihlava – Nově otevřené dvě 
třídy Mateřské školy Mozaika 
budou pravděpodobně v pro-
vozu od 1. března příštího 
roku. Zápis dětí se tak usku-
teční 9. a 10. ledna 2012 od 15 
do 18 hodin ve škole v ulici 
Jarní. (pal)

HISTORICKÉ OKÉNKO

První tramvaj vyjela v Jihlavě v roce 1909

Městská hromadná doprava 
začala ve městě fungovat 
v roce 1909, kdy byla zřízena 
elektrická pouliční dráha. 
Ve městě vznikla jednokolej-
ná tramvajová linka od hlav-
ního nádraží na náměstí. 
Délka tratě byla 2 710 metrů. 
V roce 1942 se v Jihlavě ob-
jevil první městský autobus 
Škoda 706, který zajišťoval 

spojení města s Bedřichovem. 
Tramvaj v roce 1948 nahradi-
ly trolejbusy. (pal)

Magistrát bude 
vydávat nové občanky
Jihlava – 
Od Nového 
roku začne 
jihlavský 
magistrát 
vydávat 
elektro-
nické 
občanské 
průkazy 
a navíc je bude vyřizovat 
nejen občanům Jihlavy, ale 
také zbytku správního obvo-
du. Do něj se počítá několik 
desítek obcí, které zahrnu-
jí zhruba 46 tisíc občanů.  
Současné průkazy totožnosti 
zůstávají v platnosti. (pal) 

ČÍSLO MĚSÍCE

8
znásilnění 
na Jihlavsku
Za letošní rok 
policisté doká-
zali objasnit šest 
znásilnění. Další 

dvě stále vyšetřují. V loň-
ském roce jich vyšetřovali 
také osm a všechna byla 
objasněna. (pal)

Vánoční jarmark skončí před Štědrým dnem 
Jihlava – Tradiční vánoční jarmark ve stylu dřevěné vesničky 
bude na náměstí do 23. prosince. Otevřeno je 40 dřevěných 
stánků, prodejní doba je od 8 do 18 hodin. Nakoupit zde můžete 
svíčky, medovinu, punč, stříbro, koženou galanterii, vyřezá-
vané betlémy, dřevěné hračky, dárkové zboží, textil, rukavice, 
čepice, šály, ponožky, vánoční stromky, ryby a spoustu dalšího.  
Součástí jarmarku je také bohatý kulturní program v podobě 
soutěží, povídání, básniček, vyhlášení nejkrásnějšího vá-
nočního stromečku, košů s otevřeným ohněm, zpívání koled, 
vystoupení známých zpěváků. (pal)

Kolik má Jihlava 
vánočních ozdob?
Jihlava –Vánoční strom 
na náměstí zdobí 27 modrých 
světelných řetězů v celkové 
délce 540 metrů a 72 dalších 
svítících i nesvítící vánoč-
ních ozdob. Na 24 sloupech 
jsou modro-bílé vánoční 
ozdoby, které mají podobu 
stromečků. V ulicích visí také 
tradiční světelné převěsy 
(ulice Matky Boží, Palackého, 
Benešova a Křížova). (pal) 

Jihlava bude mít amatérského mistra
Jihlava –Od 27. prosince se koná dvoudenní mistrovství 
Jihlavy amatérů v kuželkách. Začátky jsou vždy v 15 hodin 
v hale nad bazénem v ulici Evžena Rošického. (pal)
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Petra Ďurčíková

Narodil jste se 
v Jihlavě, 

kde jste 
přesně 
vyrůs-
tal?
Bydlel 
jsem 
kou-
sek 
od ná-
městí. 

Nejdřív 
jsme 

s našima 
bydleli 

kousek od di-
vadla, potom 
na Králov-
ském vršku 
a potom se 
rodiče od-
stěhovali 

do Leni-
novy ulice, 
ze které se 
později stala 

Seifertova.

Jaké bylo dět-
ství na Vyso-
čině?
Výborné. 
Vysočina je 
nádherný 
kraj, říká se, 
že je to kraj 
brambor, 
ale mně 
se tam 
vždycky 
strašně 
líbilo. 

Jaký jste byl student?
Já jsem se naštěstí nikdy 
nemusel moc učit. Když jsem 
přestoupil na jinou základní 
školu, najednou jsem měl 
šílené známky. Protože na té 
základce předtím zřejmě 
výuka neprobíhala, jak měla. 
Měl jsem hrozné mezery 
v češtině a v matematice, 
tam jsem se učit chvilku mu-
sel. Potom jsem se ještě učil 
na gymplu, vždycky jsem byl 
blbej na matiku. Skončil jsem 
s velkou násobilkou a dál to 
nejelo.

Když se řekne Jihlava, co se 
vám jako první vybaví?
Ten šílenej bunkr na náměstí. 
Je strašná škoda, že s tím nic 
neudělali. Úžasné jsou kata-
komby, Sv. Jakub, zoologická 
a městský lesopark Heulos. 
V Jihlavě je spousta věcí, kte-
ré stojí za vidění. 

Jak často se při svém pra-
covním vytížení dostanete 
do rodného města?
Teď už vlastně žádné vazby 
na Jihlavu nemám, rodiče se 
přestěhovali za mnou do Plz-
ně a já jsem tam víceméně 
všechny kamarády nechal. 
Tím, že jsem pracovně vytí-
žený v Praze a v Plzni, tak se 
tam moc nedostávám. 

Mimo Jihlavu už jste spoustu 
let, jak se to tu změnilo?
Dřív to v Jihlavě vypada-
lo, ostatně jako ve většině 
českých měst, že tam před 14 
dny skončila válka. Je hezké 
vidět, jak se to město zvedá. 
Začínají být opravené bará-
ky, které jsou v soukromých 
rukách. Ono je to logické, že 
když ten dům někomu patří, 
tak se o něj stará.

Nechybí vám klidná Vysočina? 
Neplánujete třeba, že byste se 

vrátil?
Občas se tam vracím s di-
vadlem, ale úplný návrat 

neplánuji.

Díky otci, který 
byl hercem 

a také pozdějším ředitelem 
Horáckého divadla, jste měl 
k herectví blízko. Vždycky jste 
chtěl jít v jeho šlépějích, nebo 
vás lákalo jiné povolání?
Já si myslím, že díky tátovi 
jsem měl k herectví blíž, 
ale asi bych k němu stejně 
dospěl. Od malinka mě ale 
herectví moc netáhlo, spíš 
jsem chtěl dělat sport. Hrál 
jsem volejbal a myslel jsem 
si, že bych šel na fakultu 
tělesné výchovy a spor-
tu nebo na peďák a zůstal 
u sportu. Naštěstí mě to 

pustilo a dal jsem si při-
hlášku na DAMU.

Na DAMU jste se dostal až 
napodruhé, co se pokazilo?
To je pravda. Je tam spousta 
faktorů, které člověk nemůže 
žádným způsobem ovlivnit. 
Tehdy se mi doneslo, že v tom 
ročníku, kam jsem se hlásil, 
byli typově podobní kluci 
a já jsem byl v té době ještě 
hodně dětský. Tak mě vzali 
až napodruhé, ale vzali!

Po prvním neúspěšném pokusu 
jste nastoupil do prvního an-
gažmá v Jihlavě…
Nastoupil jsem jako elév 
a v divadle strávil rok. Pak 
jsem odešel na DAMU a po-
tom jsem dostal svoje první 
a zatím poslední angažmá 
v Plzni.

Proč jste se po dokončení školy 
nevrátil do Jihlavy? 
No to bych neudělal. Ani vy 
byste nešla dobrovolně pra-
covat pod svého otce (smích). 
Já myslím, že by to nedělalo 
dobrotu. Může se vám dařit, 
ale samozřejmě taky nemu-
sí, a když se vám daří moc, 
tak vám to omlátí o hlavu, 
že máte protekci, a to jsem 
neměl zapotřebí.

Kdo je vaším vzorem v herecké 
branži?
Těch je hrozně moc. Mě 
baví takoví ti dobří hráči, 
jako byl třeba Boris Rösner. 
Prostě chlapi, kteří mají 

Český Dr. House Martin Stránský:     
 Jihlavský rodák, herec a dabér Martin Stránský je veřejnosti známý hlavně 

díky svému hlasu, který propůjčil Dr. Houseovi ve stejnojmenném seriálu. Už 
téměř dvacet let žije v Plzni. Ta se pro něj pomalu stává srdeční záležitostí.  

„V Praze jsem zůstat nechtěl. 
Podle mě se v oblastním 

divadle naučíte víc“
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Rozhovory nejen o Jihlavě na www.nasejihlava.cz rozhovor

Martin Stránský

Narodil se 11. února 1970 v Jihlavě. 
Navštěvoval gymnázium v Telči 
a poté vystudoval DAMU. Tu dokončil 
v roce 1993 a hned zamířil do Plzně 
do Divadla Josefa Kajetána Tyla. 
Hostoval v Národním divadle v Brně, 
na Letních shakespearovských slav-
nostech na Pražském hradě a v sou-
časnosti hostuje v pražském Divadle 
Pod Palmovkou. 

Zahrál si ve fi lmech Pravidla lži, Nikdo 
neměl diabetes, Habermannův mlýn 
nebo v pohádkách Anička s lískovými 
oříšky a Peklo s princeznou. Objevil 
se v seriálech Ulice, Kriminálka 
Anděl, Místo nahoře, Pojišťovna 
štěstí, Agentura Puzzle nebo v současné době Ordinaci v růžové zahradě 2. 

Intenzivně se také věnuje dabingu, a to už od roku 1994. Jeho hlas můžete 
znát například díky postavě MacGyvera, Steva Irwina z Lovce krokodýlů, Erica 
Danea z Chirurgů, Davida Boreanaze ze Sběratelů kostí. Za Dr. House ze stej-
nojmenného seriálu byl v roce 2008 nominován na Cenu Františka Filipovského 
a letos získal dokonce hned dvě tato ocenění, a to v hlavní mužské dabingové 
roli za Dr. House a za tentýž seriál i cenu diváků. 

Pokud zrovna nepracuje, rád si zahraje počítačovou hru, přečte pěknou knížku, 
nejlépe detektivku, nebo vyrazí na motorce po českých luzích a hájích. Ze spor-
tů se věnuje například squashi nebo hokeji.

Profi l

ZA DABOVÁNÍ Dr. House dostal 
Martin Stránský letos hned dvě Ceny 
Františka Filipovského.

  V Jihlavě jsem hrát nemohl, šéfoval by mi táta
něco odžitého a je to z nich 
na jevišti cítit. Musím říct, že 
mě vždycky víc bavili herci, 
které jsem viděl na divadle, 
než ti televizní a fi lmoví. 
Vysloveně ale vzor nemám 
a nikdy jsem neměl, stejně 
jako nemám žádnou vysně-
nou roli. Co přijde, přijde, co 
nepřijde… Život je takovej.

Je něco, co vás v rámci hraní 
nebaví?
To se nedá takhle říct. Je to 
strašně individuální. Třeba 
při učení textů, něco vám 
do hlavy leze samo a něco se 
drtíte celé dny. Nerad překři-
kuju v divadle děti, které to 
vystoupení nebaví. A taky mi 
vadí lidi, jsou to z 98 procent 
dospělí, kteří ty mobily v di-
vadle prostě nevypnou. 

Vaší domovskou scénou je 
Divadlo Josefa Kajetána Tyla 
v Plzni, kde také žijete. Jak jste 
se tam ocitl?
Ve čtvrtém ročníku na DAMU 
jsem se dozvěděl, že shánějí 
nějakého kluka, tak jsem jim 
napsal, pozval je na předsta-
vení do Disku, v únoru jsem 
podepsal smlouvu a v září 
jsem nastoupil. V Praze jsem 
zůstat nechtěl. Protože se po-
dle mě na oblastním divadle 
člověk naučí víc.

Plzeň versus Jihlava. Dají se 
tato dvě města srovnávat?
Přiznám se, že teď už u mě 
vede asi Plzeň. Jihlava bude 
do smrti moje rodné město. 
Město, kde jsem vyrůstal. 
Srdeční začíná být ale Plzeň. 

Kromě divadla vás diváci ví-
dají nebo slýchávají i v televizi. 
A vypadá to, že vás „okouz-

lilo“ nemocniční prostředí. 
Mimo jiných dabujete Dr. Hou-
se, Dr. Ludského a hrajete 
v Ordinaci v růžové zahradě…
Odjakživa mají herci blízko 
k doktorům. Ani nevím proč, 
možná náročností té práce. 
Vždycky to tak bylo, herci 
kamarádili s doktory a na-
opak. To, že hraju a dabuju 
doktory, je náhoda, prostě se 
to stalo. Ordinaci jsem dva-
krát nebo třikrát z časových 
důvodů odmítl, ale nakonec 
jsem tam stejně skončil. 

A radí vám vaši přátelé lékaři?

Do dalšího čísla chystáme rozhovor 

s rosničkou Janou Adámkovou. 

Pokud se chcete na něco zeptat, 

zasílejte otázky do 23. prosince

na e-mailovou adresu 

edita.palkovicova@ceskydomov.cz.

CO ZAJÍMALO NAŠE ČTENÁŘE

Chtěl byste, aby vás léčil 
nebo spíše diagnostikoval 
doktor House?
Určitě. Vzhledem k tomu, 
že mám pocit, že máme 
podobný humor a přístup 
k životu, bylo by určitě zají-
mavé se s ním potkat.

Jak budete trávit letos Štědrý 
den?
Ještě vůbec nevím, kde 
budu. Týden před Vánocemi 
mám jediný volno, to poje-
du s přítelkyní na hory. Pak 
asi pojedeme k ní na Moravu 
do Karlovic. 

Musel jste kvůli svému pra-
covnímu vytížení odmítnout 
nějaké zajímavé role?
Odmítnout asi ani ne. 
Zkoušel jsem to jednou v di-
vadle a to se mi nepovedlo. 
Ukecali mě.

Ne, to ne. Ale někdy ko-
mentují věci, které hrajeme. 
Spousta z nich je nereálných 
a jsou točené s nadsázkou. 
Na druhou stranu je doktor-
ské prostředí strašně vděčné. 
Proto se točí tolik seriálů 
s touhle tematikou. Ať je to 

Nemocnice, Ordinace, i ta 
blbá Stefanie…     

Máte dvě Ceny Františka Fili-
povského za dabing. Jak jste se 
k němu vlastně dostal?
Náhodou. Úplně první fi lm 
jsem daboval ještě na škole 
v Praze, to byla fakt čurda. 
Byl to voják, který vyběhl 
z buše a hned dostal kulku, 
tam jsem měl jednu větu 
(smích). Pak jsem daboval 
až v Plzni, kde se to doce-
la rozjelo, začali jsme dělat 
nějaké věci pro Primu, pak 
jsem se vrátil dabovat zpátky 
do Prahy.  

Hrajete v divadle, v seriálu 
a také dabujete. Jak vypadá 
váš pracovní den? 
Strašně. Před zkouškou 
ještě natočím v Plzni ně-
jaké reklamy, po zkoušce 
jedu do Prahy, kde dabuju, 
skočím do auta a jedu zpátky 
na představení do Plzně, 
a když to je dobrý den, tak 
si po představení jdu zahrát 
hokej, abych ze sebe všechno 
vymlátil.

Jaké jsou vaše koníčky?
Hokej a fotbal. I když fotbal 
teď málo, protože na ten ne-
mám čas a navíc se mi u něj 
vždycky něco stane. Poslední 
dobou ještě hrajeme s kama-
rády squash. Sport je výbor-
nej relax.

PRO MARTIN STRÁNSKÉHO je domovskou scénou Divadlo Josefa Kajetána Tyla 
v Plzni, ale hostuje například i v pražském divadle Pod Palmovkou. 
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Další tipy na www.nasejihlava.czzima a vy

INZERCE

Taxi Tichý – spolehlivě a v čas
Bezplatná linka nonstop tel.: 800 888 504

Smluvní ceny na dálkové trasy 
www.ti-tom.webpark.cz

TOMÁŠ TICHÝ

SC-311623/2

ANKETA

Změnila se vyhláška
ohledně přezutí zimních 
pneumatik. Máte už přezuto, 
nebo čekáte na první sníh?

Mirek Blecha, Dolní Cerekev

Mám pře-
zuto. Hned 
jak mělo být 
přezuto, tak 
jsem gumy 
vyměnil. 
Stejně je to 
na hraně. 
V listopadu už začínají mrazy 
a pak pneumatika začíná 
tvrdnout a není to dobré. Ne-
čekal jsem, protože policisté 
stejně nevědí, protože jim dali 
do ruky něco, co nemá pevně 
dané hranice. Radši jsem to 
neriskoval. 

Petr Veselka, Jihlava

Přezout jsem 
jel v pondělí 
dopoled-
ne, protože 
už začínají 
mrazy. Tak 
už déle čekat 
nebudu a ne-
budu ani riskovat nějakou 
pokutu nebo dohady. Nová 
vyhláška není úplně ideální, 
nikdo vlastně přesně neví, co 
je špatně a co ne. 

Petr Palovčík, Jihlava

Už dávno 
mám pře-
zuto. Měnil 
jsem pneu-
matiky už 
v polovině 
října. Radši 
jsem neris-
koval. Navíc jsem z Vysočiny 
a vím, co dokáže. 

Zákon o zimních pneumatikách se dá obcházet
 Nikdo pořádně neví, jak si novelu o zimních pneumatikách vyklá-

dat. Dokonce ani samotní strážci zákona.

Petra Ďurčíková

Průzkum prokázal, že nově 
uzákoněnou povinnost po-
užívat od listopadu do března 
zimní pneumatiky ignoruje 
42 procent řidičů. Zimní pne-
umatiky nazují až při prvním 
sněhu. „Novela zákona o sil-
ničním provozu trpí několika 
nedostatky,“ upozornil Jan 
Vych z advokátní kanceláře 
Vych&Partners.

Zákon například říká, že 
v případě, že se v zimním ob-
dobí na komunikaci nenachá-
zí souvislá vrstva sněhu, led 
nebo námraza nebo to během 
jízdy vzhledem k povětr-
nostním podmínkám nelze 
předpokládat, nemá řidič mo-
torového vozidla povinnost 
používat zimní pneumatiky. 
Jenže. „Už ale nedefi nuje, co 
je myšleno pojmem souvislá 
vrstva sněhu,“ dodal Vych. 

„Doporučujeme všem ři-
dičům, kteří usedají za vo-
lant často, aby své vozidlo 
na zimu přezuli automaticky. 
Vyhnou se tak nepředvída-

ným situacím, které může 
počasí přinést, a následným 
komplikacím,“ doporučila 
řidičům Veronika Hodačo-
vá z krajského ředitelství 
Policie ČR.

Pro řidiče tak vzniká ne-
bezpečí, že v případě náhlé 
změny počasí se rozhod-
ně nebudou moci odvolat 
na předpovědi počasí. „Po-
kud se počasí prudce mění 
a řidič nemá na svém voze 
zimní pneumatiky,doporučil 
bych raději nevyjíždět,“ řekl 
Jan Vych.

Policisté mohou na za tento 
přestupek uložit blokovou 
pokutu. „Maximální výše 
je 2 000 korun,“ potvrdila 
Veronika Hodačová.

ODBORNÍK RADÍ... CO MOŽNÁ NEVÍTE O ZIMNÍM PŘEZUTÍ

Před zimou se všichni řidiči 
hromadně okupují pneuservi-
sy, aby přezuli své vozy. O pár 
rad jsme požádali majitele 
pneuservisu Vladimíra Mácu.

Jak dlouho vydrží průměrně 
zimní pneumatika u auta běž-
ného řidiče?
Jestli je to běžný řidič, který 
nemá auto jako fi remní, tak 
v průměru čtyři až pět sezon. 

Může řidič nějakým způsobem 
ovlivnit její životnost?
Řekl bych, že když si koupí 
kvalitní pneumatiku, tak se 
životností nemusí trápit. Tyto 
pneumatiky mají pevnější 

kostru než my dva dohroma-
dy. Levnější gumy mají totiž 
přírodní kaučuk nahrazený 
syntetickým a ten o poznání 
rychleji stárne.

Jaké pneumatiky doporuču-
jete?
V Česku rozhodně Continen-
tal, Barum a Michellin. Když 
se vám něco v jakémkoli 
městě, tak můžete problém 
vyřešit hned, protože většina 
prodejců má tyto značky 
skladem. 

Kdy by se mělo přezout, při 
jakém počasí?
Mělo by se přezout tak v po-

lovině desátého měsíce. 
Po 1. listopadu, když se 
něco stane a nebudete mít 
přezuto, budete riskovat 
problémy s pojišťovnou. 
Navíc když už jsou teploty 
pod sedm stupňů Celsia, 
letní běhounová směs ztrácí 
ty jízdní vlastnosti, na které 
jsme zvyklí. 

Co mají řidiči dělat se zimními 
pneumatikami ojetými pod 
čtyři milimetry?
Ty už sice nejsou vhodné 
na zimu, ale řidiči je ne-
musí sundávat. Mohou si je 
nechat a dojezdit je přes léto 
do dezénu 1,6 milimetru. 

Kdy nevyjíždět s letními 
pneumatikami:

- venkovní teplota klesne pod +4° C

- sněží

-  mrholí či prší při nízkých teplotách

-  je musíte jet přes mosty při 0° C (na 
mostě již může být námraza)

- silnice je posypaná solí

- je nepříznivá předpověď počasí

SC
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•  Prodej a servis autobaterií do osobních i nákladních automobilů  

značek VARTA, BANNER, GALAXY již od 1.230,- Kč 
• Výměny olejů, maziv a chladících kapalin 

• PRODEJ MOTOCYKLOVÝCH BATERIÍ VARTA 

• Autokosmetika AGRIMEX, COYOTE, SONAX   

LIKVIDACE AUTOVRAKŮ 
Nabízíme výkup autovraků a ekologická likvidace.
Odvoz v kraji Vysočina ZDARMA, odtah automobilů v celé ČR a EU 
za smluvní ceny. Po dohodě i v čase dle vaší potřeby na čísle:  732 367 510
Potvrzení o likvidaci vozu hned na místě.       
Odhlášení z registru vozidel  ZDARMA.

VÝKUP ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ    
Pávovská 14a, Jihlava, tel./fax: 567 564 461; 567 564 470      

AKUSERVIS Cakl, s.r.o. 
autobaterie – oleje – autochemie                 ISO:9001-2000

SLEVOVÝ KUPON 

-10%  N
A AUTOBATERII

Have a fun
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- Vyšší odborná škola zdravotnická 
  a Střední odborná škola, s.r.o.

Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední odborná škola, s.r.o.

Znojemská 76, 586 01 Jihlava
tel.: 567 306 261, 567 307 003, gms: 724 563 980
www.farmeko.cz
farmeko@farmeko.cz

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

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

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

 53-43-N/11 DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT

 pro zájemce z řad veřejnosti nabízíme rekvalifikační kurzy kosmetiky:

 KOSMETICKÉ SLUŽBY
 (akreditováno MŠMT, možnost samostatného podnikání)

Prohlídku školy umožníme kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

Další tipy na www.nasejihlava.cz zima a vy

INZERCE
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SC-311630/02

Vám nabízí studium strojírenských a elektrotechnických oborů, o které je mezi 

podnikatelskými subjekty regionu stále větší zájem. Hledáte-li prosperitu - jistotu 

zaměstnání po ukončení studia - zvolte si jeden z nabízených oborů.

Bližší informace Vám rádi poskytnou:
Mgr. Josef Váca – ředitel školy:  567 210 241, vaca@sstji.cz

Mgr. Stanislav Toman – zástupce pro OV, nábor žáků: 567 584 323, toman@sstji.cz 
Nebo na tel.: 567 584 307 a www.sstji.cz 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 

10. 12. 2011 a 14. 1. 2012 od 8:00 do 13:00 hodin

Čtyřleté studijní obory:

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
23-45-L/01 Mechanik seřizovač
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
Nástavbové studium (dálkově):

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
26-43-L/51 Provozní technika
Čtyřleté večerní studium:                    23-56-H/01    Obráběč kovů

Tříleté učební obory:
23-51-H/01 Strojní mech. (Zámečník)
23-52-H/01 Nástrojař
26-51-H/01 Elektrikář
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
23-56-H/01 Obráběč kovů
23-57-H/01  Kovář

Nejlevnější jízda za devět korun 
 Ve všech areálech v Jihlavě 

a okolí najdou lyžaři občerstvení, 
ubytování a také lyžařskou školu. 
Edita Palkovičová

Všichni provozovatelé 
sjezdovek v okolí se shodují, 
že ceny zůstávají stejné jako 
v minulé sezoně. Nikdo z pro-
vozovatelů se nemusel uchýlit 
ke zdražování. V areálu na Če-
řínku mají bodový systém, 
kdy jedna jízda na 600metro-
vém vleku vyjde na deset bodů 
a na 400metrovém na osm 
bodů. „Dvě stě bodů tak vyjde 
na 220 korun,“ prozradil 
správce Miroslav Navrátil. 
Čeřínek nabízí i další služby 
pro své zákazníky. 

K dispozici je nejen uby-
tování, ale občerstvení 
v hospůdce U vleku. Navíc tu 
každou sezonu můžete využít 
služeb učitele lyžování a také 
si amatéři mohou zasoutěžit 
ve slalomu a děti si užít karne-
val na lyžích. Další možností 
si zalyžovat mají Jihlavané 
na Šacberku u Zborné. Zde se 
jeden bod rovná jedné koruně. 
Ceny jízdného záleží na dni, 
ve kterém sjezdovku navští-

víte. V týdnu je to devět bodů, 
kdežto o víkendu stoupne na 12 
bodů. Stejně jako na Čeřínku 
je i zde k dispozici občerstve-
ní, ubytování, lyžařské škola 
a navíc i běžecké tratě v celko-
vé délce 10 kilometrů. 

Chybí už jen Luka nad 
Jihlavou, kde lyžaře čeká 600 
metrová sjezdovka. Kromě ní 
tu najdu i zázemí jako je místo 
k doplnění energie, ubyto-
vání a samozřejmě i lyžařská 
škola. Cenově vychází 100 
bodů na 120 korun, přičemž 
jízda na dlouhém vleku vyjde 
na deset bodů. 

SJEZDOVKY 
V JIHLAVĚ A OKOLÍ
Lyžařský areál Čeřínek u Jihlavy
www.cerinek.webrex.cz
Infolinka: 720 395 658
e-mail : autonot@ji.cz 

Ski areál Šacberk
www.sacberk.cz
Infolinka: 731 491 758
E-mail: info@sacberk.cz

Ski Luka
www.skiluka.cz
Infolinka: 732 921 877

PORADNA 

Poradíme vám, jak se postarat 
o své lyžařské náčiní. Zepta-
li jsme se proto odborníka, 
servismana Petra Konečného. 
 
Zima se blíží. Kdy je potřeba 
přijít s lyžemi nebo se snow-
boardem do servisu?
Je lepší přijít ještě předtím, 
než poprvé vyrazíte na svah. 
Záleží na stavu lyží. Pokud se 
o ně celkem pravidelně sta-
ráte, tak servis zvolte až poté, 
co zjistíte, že nejsou v poža-
dovaném stavu. Z hlediska 
bezpečnosti však doporuču-
jeme lyže před zimní sezonou 
řádně připravit. A to nejen 
hrany, ale také skluznici, 
která může být vysušená. 

Co všechno profesionál-
ní servis lyží a snowboardů 
obnáší? 
Profesionální servis lyží zahr-
nuje ošetření hran a skluznice, 
v případě potřeby také seří-
zení vázání. Cena se pak liší 
v závislosti na počtu úkonů, 
které se na lyži dělají. Ceník je 
také odlišný pro dětské lyže, 
snowboardy či běžky, které 
rovněž servisujeme. Nejvy-
užívanější je takzvaný malý 

a velký servis. Malý zahrnuje 
broušení skluznice kamenem, 
čímž docílíme optické roviny, 
rýsování fi nální struktury, 
komplexní úpravu hran a im-
pregnaci voskem. Při velkém 
servisu ještě k tomu navrch 
opravujeme rýhy ve skluznici 
natavením nové hmoty. 

Ski servisy v Jihlavě
SKI SERVIS Jihlava
Brněnská 37
Tel.: 737 55 11 33
www.skiservis-jihlava.cz

Servis Jiří Paulíček
Palackého 1232/11
Tel.: 567 307 552 , 567 301 813 

SPORT 2000 JIHLAVA 
Masarykovo nám. 1212/49
tel.: 739 034 265, 564 109 958  
e-mail: info@sport2000jihlava.cz

Lyžařský ski servis – Pavel 
Škvarda
Brněnská 15/37
Tel.: 567 333 178, 724 359 805  
e-mail: servisski@seznam.cz
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DEJTE DĚTI NA... JUDO

INZERCE

Silvestrovský běh slaví dvacítku
Tradiční akce – Silvestrovský 
běh, který pořádá sdružení 
Běžec Vysočiny, se už po-
jedenácté koná v prostorách 
Horáckého zimního stadionu, 
v přilehlých Smetanových 
sadech a okolních ulicích. 
Letos se běží již podvacáté. 
Start je v 10:45 poslední den 
letošního roku.  (pal)

Děti změří síly
ve fl orbalu
Dům dětí a mládeže připravil 
předvánoční turnaj trojic ve 
fl orbalu. Klání se koná 
23. prosince v hale DDM od 
9:00 hodin a je určeno dětem 
ve dvou kategoriích: do 11 let 
a 12 až 15 let. Zájemci se musí 
přihlásit nejpozději 
20. prosince na e-mail ry-
chetsky@ddm.ji.cz. Star-
tovné je 30 korun. (pal) 

Přihlásit se mohou 
děti od čtyř do šes-
ti let. Ty se pak učí 
základním pohybo-
vým dovednostem 
formou her. Tréninky 
jsou jednou týdně, a to 
v pondělí od 15 do 16 
hodin. Děti od šesti let 
už mají na programu 
výuku pádů, chvatů 
judo, obratnost, bojové hry, 
posilování, gymnastiku, 
etiku juda, sebeobranu, 
turnaje doma i v zahraničí. 

Ty už trénují dvakrát 
týdně, v úterý a čtvrtek 
od 15:00 do 16:30. Chlapci 

i dívky, kteří mají chuť se 
naučit tomuto bojovému 
umění, se mohou jít i nezá-
vazně podívat a vyzkoušet 
si trénink. Více informací 
získáte na www.skjudojih-
lava.estranky.cz.

VÝSLEDKY

Golf

Dětská Relax golf tour (první turnaj): 
1. Richard Kvapil 50 bodů, 2. Filip Lanč 40, 
3. Denisa Černo 30, 4. Denis Nováček 20, 
5. Jára Dobrovolný 10, 6. Danek Bulička 
5, 7. Martin Krpálek 1, 8. Matěj Hlávka 0. 

Tanec

Vánoční cena Jihlavy – krajská soutěž 
v latinskoamer. a standard. tancích: 

JUN I – Hobby, latinskoamerické tance: 
1. Vojtěch Novotný, Denisa Bláhová (TK 
Chrisstar Jihlava), 2. Tomáš Tecl, Anežka 
Pavlasová (ATK Havlíčkův Brod), 3. Vít Cupl, 
Veronika (TS Smyk Žďár nad Sázavou). 

JUN I - registrované páry výkonnostní 
třídy D,C a B, latinskoamerické tance: 
1. Richard Gardlo, Adéla Dubová (TK 
Chrisstar Jihlava), 2. Vojtěch Pospíšil, 
Karolína Trutnová (TK Chrisstar Jihlava). 
JUN II – Hobby, latinskoamerické tance: 
1. Vojtěch Novotný, Denisa Bláhová 
(TK Chrisstar Jihlava), 2. Tomáš Tecl, 
Veronika Pavlasová (ATK Havlíčkův 
Brod), 3. Jindřich Doležal, Kristýna 
Bukáčková (TS Smyk Žďár nad Sázavou).
JUN II - registrované páry výkonnostní 
třídy D,C a B, latinskoamerické tance: 
1. Richard Gardlo, Adéla Dubová (TK 
Chrisstar Jihlava), 2. Vojtěch Pospíšil, 
Karolína Trutnová (TK Chrisstar Jihlava), 
3. Kamil Talpa, Martina Dvořáková (TS 
Smyk Žďár nad Sázavou).
více výsledků na www.nasejihlava.cz

VÝKON MĚSÍCE

Mistryně republiky
Martina 
Huďová 
a Jorika 
Kejnovská 
z Gloxi clu-
bu Bedři-
chov se na 
mistrov-
ství České 
republiky 
v akroba-
tické gym-
nastice v Praze staly českými 
mistryněmi v kategorii Age 
Group. (pal)

SC
 3

11
81

7/
01
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INZERCE

Ponořte se do pravěku a dobrodružství
Od čtvrtka 24. listopadu běží 
v Oblastní galerii Vysočiny 
v Komenského ulici výstava 
s názvem Zdeněk Burian. 
K vidění jsou díla znázor-
ňující prehistorickou faunu 
a fl óru, zobrazení předchůdce 
člověka a ilustrace k dobro-
družným románům. 

Talent se u Zdeňka Buriana 
projevil již na základní škole.
Objevili ho ilustrátor Jan 
Goth a malíř Max Švabinský. 
Ti ho také doporučili na stu-
dium Akademie výtvarných 
umění přímo do druhého 
ročníku. Nastoupil tam v 
pouhých čtrnácti letech. 
O dva roky později však stu-

dium ukončil a v šestnácti se 
začal živit jako ilustrátor. 

Věnoval se hlavně ilustro-

vání dobrodružných románů 
Jaroslava Foglara, Eduarda 
Štorcha, Alberta Vojtěcha Fri-
če nebo Julesa Vernea, Karla 
Maye a řady dalších. „Ilu-
stroval přibližně 500 titulů 
v českém vydání a vytvořil i 
600 návrhů na knižní obálky. 
Byl ovšem také autorem ně-
kolika set děl z volné tvorby,“ 
přiblížil jeho práci kurátor 
výstavy Hynek Rulíšek.

Celosvětový věhlas Buria-
novi přinesly rekonstrukce 
pravěké fl óry a fauny vzniklé 
ve spolupráci s paleontolo-
gem Josefem Augustou. 

Výstava potrvá do 5. února 
2012. (pal)

VÝSTAVA provede návštěvníky 
tvorbou věhlasného ilustrátora Zdeňka 
Buriana.

Co vám přinese vzdělání
Kvalitní vzdělání je klíčem 
k úspěchu, a kdo z nás by 
nechtěl být úspěšný? A i když 
už úspěšní jste, tak sami 
víte, že nemůžete usnout 
na vavřínech. Každý má své 
sny, které si chce v životě 
splnit. Na cestě za těmito sny 
potřebuje něco umět a znát. 
Ať chceme nebo ne, žijeme 
v době globalizace a díky 
technice máme téměř celý 
svět na dosah ruky. To ovšem 
vyžaduje čím dál tím větší 
znalosti a vědomosti. Jed-
ním z hlavních požadavků 
je znalost cizí řeči, kterou by 
se dalo komunikovat s celým 
světem. Cizím jazykem č. 1 

je bezesporu angličtina. Pro 
mnohé je právě toto překážka 
na cestě k jejich snu. V dnešní 
době ale není těžké se anglic-
ky naučit a zvládne to oprav-
du snad každý. KAŽDÝ, KDO 
CHCE. Jen musí mít naprosto 
jasné, proč to chce. Často se 
stává, že naše cíle jsou někde 
hluboko v naší mysli a jsou 
pod velkým nánosem prachu. 
Hlavní však je, že tam ty sny 
jsou, a stačí je jen oprášit. 
Sedněte si na chvíli a zamys-
lete se nad tím, co by kon-
krétně vám mohla znalost 
angličtiny přinést. Zavřete 
oči a chvíli si představujte, 
jako byste už vlastně ang-

licky uměli. Jaký je to pocit? 
Co vám to přinese? Novou 
pozici ve fi rmě, nové za-
městnání, možná, že chcete 
cestovat, ale bojíte se, že se 
nedomluvíte. To jsou všech-

no sny, kvůli kterým má 
cenu zatnout zuby a anglič-
tinu se naučit. Někteří z vás 
na to mohou říct: „Už jsem 
se zkoušel cizí řeč učit, ale 
nejsem schopen se ji naučit.“ 
A tak se postupně vzdáváte 
svých snů a cílů. V České 
republice existují tisíce lidí, 
kteří mají špatnou zkušenost 
s učením angličtiny. Naštěstí 
vedle jazykových škol, které 
učí své studenty klasickými 
metodami, existuje v České 
republice síť škol vyučujících 
moderními metodami, s kte-
rými dosahují výborných 
výsledků. Hlavním cílem 
těchto škol je, aby si lidé 
prostřednictvím angličtiny 
splnili své sny a měli možnost 
žít lepší život. (PR)

Vánočky nejen pro kočky
Akce s názvem Vánočky nejen pro kočky je zaměřená 
na opuštěná zvířata z útulků. Věnovat můžete granule, 
konzervy, pamlsky i hračky pro psy i kočky v originál-
ních neporušených obalech. A kam je nosit? Do pokladny 
zoo nebo do Českého rozhlasu region. Sbírka trvá až do 31. 
prosince.  (pal)

Den otců v Soulu
Na jednom pódiu se sejdou v 
jeden večer otcové skupiny 
PIO SQUAD a dalších jihlav-
ských hudebníků. Chtějí fa-
nouškům ukázat, že rozhodně 
nepatří do starého železa a umí 

to pořádně rozbalit. K vidění 
bude Jarda Hypochondr a Div-
ná parta, Jada Band, DJ Václav 
K a další hosté. Koncert nejen 
pro starší a pokročilé odstar-
tuje 16. prosince ve 21 hodin 
v music clubu Soul. Kdo přijde 
s otcem, má vstup zdarma. (pal)

Co mi kurz dal – Mohu slyšet jak mluví ostatní a různé výslov-
nosti. Když mluvím, mohu si uvědomit, kde dělá chyby. Úkoly 
jsou super na zapamatování a zopakování gramatiky. Bezva 
lektor, má snahu získat si pozornost a umí učit. Určitě všem 
doporučuji jít na ukázkovou hodinu, stojí to za to. A když se sejde 
parta lidí, kteří jsou pohodáři, což se mi stalo – učí se angličtina 
jednodušeji.   Děkuji a přeji hodně žáků. 
J.V. Kurz B4

Kladně hodnotím letní kurz angličtiny. Nevěřila jsem tomu, že 
by to mohlo ještě v mém věku mít nějaký efekt, ale sama jsem 
mile překvapena výsledkem. Nastartovalo mě to do nové etapy. 
Ta energie, která je tady pozitivně předávaná, ten optimismus 
a povzbuzování, ta soudržnost celého kolektivu- nemohu jinak, 
než se hluboce poklonit před pedagogickým umem vyučující. 
Její trpělivost, umění látku vysvětlit a stmelit různorodý kolektiv 
si zaslouží obrovské díky. Přestože jsem v důchodu- teprve teď 
mám čas- myslím se, že nové vědomosti ještě zúročím. Th ank 
you.“  J.P. Kurz B2 

www.ceskydomov.cz
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TIP NA VÝLET:

SC-311573/05

PŘEDSTAVUJEME… JAZYKOVOU ŠKOLU HONZÍK

Učení jazyků nemusí být nudné. Záleží na tom, kdo vás učí
Jaká je vaše nabídka kurzů?
V nabídce máme kurzy pro 
veřejnost, individuální, 
fi remní a na míru, kdy si 
zájemci sami stanoví čas, 
zaměření a tempo výuky. 
Nabízíme i přípravu na různé 
jazykové zkoušky, ať už na 
maturitní, státní nebo mezi-
národní. 

Jak u vás probíhá výuka?
Naším cílem je poskytovat 
výuku v malých skupinách 
(4–6 studentů), které vede 
kvalifi kovaný lektor. Ten 
musí mít dostatek zkušenos-
tí, znalostí a také energie, aby 
studenty jazyk naučil a mo-
tivoval je k dalšímu zlepšo-

vání. Studenti v jednotlivých 
kurzech jsou přibližně 
na stejné úrovni, 
takže mohou reagovat 
nejen na podněty ze 
strany lektora, ale i vzá-
jemně na sebe. Výuka 
je tímto zajímavější a 
dynamičtější.

Jak probíhá klasická 
hodina?
Hodina je rozdělena 
tak, že na začátku se 
opakuje formou drilu 
nebo studenti hovoří o textu, 
který dostali za domácí úkol. 
Následně se probírá nová 
látka a na konci je opět opa-
kování. Dostatek poslechů a 

aktivit zaměřených na rozvoj 
aktivního zvládnutí jazyka 

je důležitou součástí 
výuky. 

Poraďte nám, jak 
často bychom měli 
navštěvovat jazy-
kový kurz? 
Říkám, že je lepší 

začít spíše méně 
často a následně výu-
ku postupně zinten-
zivnit. Je jednodušší 
dosáhnout zlepšení, 

pokud je výuka častěji, ale 
i tak je domácí příprava 
studentů velmi důležitá. Z 
mého pohledu je lepší, když 
se studenti na výuku připra-

vují kratší dobu, např. čtvrt 
hodiny, každý den.

Co byste na závěr řekl našim 
čtenářům?
Cizí jazyk se určitě můžete 
naučit. Nezáleží na věku nebo 
vzdělání. Je to opravdu pouze 
o vůli a o čase, který tomu 
věnujete. Na úplný závěr bych 
rád všem popřál příjemné 
svátky vánoční a hodně štěstí 
a zdraví v novém roce. (pal)

Kontakt
www.jshonzik.cz
Telefon: 561 116 191, 774 994 754
E-mail: jihlava@jshonzik.cz

Informace
www.slunceweb.cz/blesak
nebo na tel: 733 332 616.

Turnaj v hollywoodu
Domov dětí a mládeže pořádá 
turnaj v karetní hře holly-
wood. Přeneste se před Váno-
cemi do role hollywoodského 
producenta a pomocí scénářů 
a fi lmových hvězd vydělejte 
velké peníze, tak láká po-
zvánka domova dětí. Zábavný 
turnaj se koná v úterý 13. pro-
since od 15 hodin. Startovné 
činí 30 korun. (pal) 

Vystoupejte na 
Štědrý den do věže

Na Štědrý večer můžete zhléd-
nout noční Jihlavu z ptačí per-
spektivy. Ve 21:30 odstartuje již 
29. ročník akce Štědrovečerní 
věž, kdy se otevřou dveře vy-
hlídkové věže sv. Jakuba. Celý 
program potrvá až do půlnoci. 
Během něj budou trubači trou-
bit vánoční koledy z místnosti 
hlásného, které budou občas 
proloženy čestnými výstřely 
z replik středověkých ručních 
zbraní. Na každého návštěvní-
ka čeká svařené víno. Vstupné 
činní 30 korun. (pal)

Víte, jak vypadaly horácké Vánoce?
Pohled do historie vám zpro-
středkuje představení folklor-
ních souborů Pramínek, 
Šípek a Vrabčátka s názvem 
Horácké Vánoce 2011. Uvidíte 
náves plnou štědrovečerních 
koledníků, ukázky řemesel, 
průvod do Betléma a samo-
zřejmě zazní i horácké koledy 
a písničky. Celá akce je naplá-
novaná na 17. prosince na 17. 
a 19. hodinu v divadle DIOD. 
Vstupné činí 70 Kč, pro děti 
a důchodce je ještě o dvacet 
korun levnější. (pal)

Dům kultury 
ovládnou sběratelé
Klub fi latelistů Vysočina 
pořádá celostátní setkání sbě-
ratelů. K vidění bude fi latelie, 
numizmatika, odznaky, po-
hlednice, fi gurky z čokoládo-
vých vajíček, telefonní karty, 
starožitnosti, pivovarské 
suvenýry a další. Akce se koná 
10. prosince v Domě kultury 
a odborů od 8 do 12 hodin. (pal)

Zpívání koled 
se Sokolem
Smíšený sbor Foerster Sokol 
Jihlava si připravil večer 
s vánočními písněmi. Zazní 
skladby od B. Říhovského, 
Adama Michny z Otradovic, 
vánoční mše od E. Marhuly, 
koledy, spirituály a na závěr 
si budou moci koledy zazpí-
vat s účinkujícími i návštěv-
níci. Vstupné je 50 korun, 
děti ho mají zdarma. Koncert 
se uskuteční v divadle DIOD 
15. prosince od 18 hodin. (pal)

Předvánoční shon uklidní Petr Bende
Zpěvák Petr Bende zavítá 
se svým vánočním koncer-
tem i do Jihlavy. Na pódium 
Domu kultury se postaví 
se svou kapelou v úterý 13. 
prosince v 19 hodin. Spolu 
s ním se představí i jeho hosté 
– Helena Zeťová, Cimbálo-
vá muzika Grajcar a Dětský 
pěvecký sbor Resonance 
z Třebíče. Cena vstupenky 
je v předprodeji 229 korun 
a na místě o 40 Kč dražší. (pal)

Javory na radnici
Velkou gotickou síní jihlavské 
radnice se rozezní vánoční 
písně v podání Hany a Petra 
Ulrychových a skupiny Javo-
ry. Koncert se uskuteční 18. 
prosince od 18 hodin. Vstu-
penka stojí 250 korun. (pal)

Tanečníci 
ukážou, co umí

Taneční klub Street Busters 
Jihlava před Vánocemi před-
staví všechny svoje tanečníky, 
kterých je v současné době 
téměř 300, a to od těch čtyřle-
tých až po dospělé. To nejlepší 
ze svého umění předvedou 17. 
prosince od 15 a od 18 hodin 
v Domě kultury a odborů. 
Vstupné je 80-120 korun. (pal)

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ZVYK pouštění 
lodiček ze skořápek ořechů se dochoval 
dodnes.

Předvánoční bleší trh
Ve foyer Domu kultury a odborů 
se 18. prosince mezi 14. a 18. 
hodinou bude konat bleší trh, 
kde můžete buď nepotřebné 
věci prodat, anebo třeba koupit 
originální vánoční dárek. 
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INZERCE

Přehled kulturních pořadů v prosinci

DIVADLA

Horácké divadlo 
Komenského 22, Jihlava

Velká scéna
Lucerna 
 12. a 20. 12. 10.00, 15. a 17. 12. 17.00

Hello, Dolly!  3. 1. 17.00

Mam‘Zelle Nitouche 
 6. 1. 17.00

Malá scéna

Čarodějka  14. 12. 19.30

Vzdálené vraždy 
 16. a 27. 12. 19.30

Bůh masakru  4. 1. 19.30

Divadelní klub

Prezentace nakladatelství 
Perplex  13. 12. 19.00

BOBO divadlo
Brněnská 49, Jihlava

Dva sněhuláci a vánoční dová-
dění  10. 12. 10.00

Divadlo na kopečku
Brněnská 54, Jihlava

Bohumil Klepl  12. 12. 19.00
Hotch-Potch  13. 12. 17.00
Zimní příhody včelích medvíd-
ků  14. 12. 8.30
Vánoční vystoupení DDM 
 16. 12. 17.00
Vánoce tří sněhuláků 
 18. 12. 15.00

DIOD
Tyršova 12, Jihlava

Koncert PS Foerster 
 15. 12. 18.00

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

A zase ty Vánoce  17. 12. 10.00

Vánoční pohlazení  25. 12. 15.00

DKO
Tolstého 2, Jihlava

Celostátní setkání sběratelů 
 10. 12. 8.00

Janek Ledecký  10. 12. 19.30

Petr Bende – vánoční koncert 
 13. 12. 19.00

Street Busters promo show
 17. 12. 15.00 a 18.00

HUDBA

DKO
Tolstého 2, Jihlava

Vánoční koncert Filharmonie 
G. Mahlera  11. 12. 19.00

Radnice
Masarykovo náměstí 1, Jihlava

Vánoční melodie dětem 
 12. 12. 18.00

Cimbal classic  13. 12. 18.00

Hana a Petr Ulrychovi – Javory 
 18. 12. 18.00

Patrik Žiga  19. 12. 18.00

Setkání před betlémem 
 20. 12. 18.00

Jakub Pustina  21. 12. 18.00

Hotel Gustav Mahler
Křížová 4, Jihlava

Vánoční koncert DPS 
Zvoneček 13. 12. 17.00

Kostel sv. Ignáce z Loyoly

Gospelové Vánoce – Oscar 
Williams & Band of life 
 14. 12. 19.00

Půlnoční koncert  24. 12. 23.59

Pěvecké sdružení Campanula 
Jihlava  26. 12. 17.00 

Kostel Povýšení sv. Kříže

Nezmaři a Symfonický orche-
str LŠU Uničov  17. 12. 18.00

Štědrovečerní oslavování 
 24. 12. 22.00

Novoroční koncert vokálních 
souborů  1. 1. 18.00

Novoroční koncert  1. 1. 19.00

KLUBY

Rockový klub JEŽEK
Mostecká 2220/10, Jihlava

LADY KATE a MARKÝZ JOHN – 
Vánoční koncert  10. 12. 

Dymytry – koncert  17. 12.

Morava – koncert  23. 12. 

Silvestr v klubu Ježek  31. 12. 

Soul Music Club 
Žižkova 15, Jihlava

Tribute night: Th e Beatles 
 10. 12. 21.00

Den otců  16. 12. 21.00

Caribbean Connection 
 17. 12. 21.00

Release party k CD Oliver 
Lowe&Talpas  21. 12. 21.00

Soultrain special  23. 12. 21.00

Tradiční vánoční narozeniny 
 24. 12. 21.00

18. ročník vánočního koncertu 
 25. 12. 21.00

JERU THE DAMAJA live + PIO 
SQUAD  28. 12. 21.00

Ticho před bouří  30. 12. 21.00

Soulvestr feat. Th e Residents 
 31. 12. 21.00

Ultima club
Žižkova 98, Jihlava

Mashinery sound systém 
 16. 12. 20.00

Povánoční nakládačka 
 25. 12. 21.00

Masarykovo náměstí

Kaštánci (koncert)  12. 12. 16.00

Ginevra (koncert)  13. 12. 16.00

Vánoce s kamarády (předsta-
vení)  14. 12. 16.00

Vánoce s Vysočankou 
 15. 12. 16.00

Vánoční mazec  17. 12. 14.00

Epy de mye (koncert) 
 18. 12. 16.00

Poslední kovboj  19. 12. 16.00

Vyhlášení soutěží O nejhezčí 
vánoční stromeček a Nejhezčí 
maska čerta, Mikuláše a 
anděla a divadelní představení 
Vánoční kouzlo 
 20. 12. 16.00

Heidi Janků  22. 12. 16.00

Slavnostní novoroční ohňo-
stroj  1. 1. 17.30

PŘEDNÁŠKY

Centrum pro rodinu a sociální 
péči
Chlumova 3, Jihlava

Jak snadné je zadlužit se
 12. 12. 17.00

Městská knihovna
Hluboká 1, Jihlava

Holandsko na lidi!  15. 12. 17.00

VÝSTAVY

Muzeum Vysočiny
Masarykovo náměstí 58

Z Pamíru  do 1. 1.

Ohrožení památky Vysočiny  
 do 15. 1. 

Oblastní galerie Vysočiny
Masarykovo náměstí 24

Odlesk perly  do 12. 2.

Zoo Jihlava

Odvrácená tvář Keni  do 31. 12.

Cukrárna a penzion Dena
Fibichova 28, Jihlava

Petr Soukop: Rumunsko – 
Banát - tam, kde se zastavil 
čas  do 31. 12.

Galerie Jána Šmoka
Dvořákova 12

Práce studentů ateliéru volné 
grafi ky  od 14. 12.

OSTATNÍ

Klub Zacheus
Komenského 20, Jihlava

Setkání rodin s adventním 
divadýlkem  11. 12. 10.00
Adventní zpívání, čtení a poví-
dání  19. 12. 18.00

Dělnický dům
Žižkova 15, Jihlava

Vánoční show pro děti 
 11. 12. 13.00

Knihkupectví a čajovna Kuba 
a Pořízek
Masarykovo náměstí 21, 
Jihlava

Čertovské pohádky 
 11. 12. 14.00

Vysoká škola polytechnická
Tolstého 16, Jihlava

Bahia, perla Brazílie 
 14. 12. 18.00

Pivovar Jihlava
Vrchlického 2, Jihlava

Vánoce v pivovaru  16. 12. 11.00

Dům dětí a mládeže
Brněnská 29, Jihlava

Vánoce v domečku 
 22. 12. 15.00

Vyhlídková věž kostela 
sv. Jakuba Většího

Štědrovečerní věž  24. 12. 21.30

Parkán u brány Matky Boží

Živé jesličky  25. 12. 16.00
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Jak nenaletět na falešnou sbírku
Od začátku roku bylo v kraji 
Vysočina 22 legálních veřej-
ných sbírek. Z toho byly dvě 
v Jihlavě. „Pořádat sbírku 
mohou pouze právnické 
osoby, občanská sdružení 
a obce,“ vysvětluje Marie 
Vostálová z krajského úřadu, 
kde se sbírky nahlašují. 

Zejména v předvánoč-
ním období se počet sbírek 
zvyšuje, dejte si proto pozor 
na podvodníky. 

Základním poznávacím 
znakem legálních sbírek je 
kasička, která musí být vždy 
zapečetěná. V opačném pří-

padě do ní peníze rozhodně 
neházejte. Zároveň člověk, 
který je vybírá, musí mít 
u sebe plnou moc, obsahu-
jící údaje nejen o něm, ale 
i o organizaci, která sbírku 
uspořádala. Sbírku může 
pořádat pouze právnická 
osoba. Součástí je osvěd-
čení příslušného krajského 
úřadu o účelu sbírky včetně 
uvedení města, ve kterém 
se bude vybírat. Pokud toto 
vybírající u sebe nemá, měli 
byste okamžitě upozornit 
městskou či republikovou 
policii. (pet)

Jak správně vybrat pojištění vozidla
Edita Palkovičová

Motoristé se ke konci roku 
obvykle zabývají pojiš-
těním svého plechového 
„miláčka“.  Této činnosti 
se vyplatí věnovat chvilku 
času. V případě nehody pak 
totiž můžete být nepříjemně 
překvapeni. Jak tedy postu-
povat:
Vyberte si pojištění,
které opravdu využijete  
Nabídka pojišťoven je jak 
v povinném ručení, tak 
havarijním pojištění velmi 
pestrá. Nabízejí zpravidla 
více cenových úrovní pojiš-
tění, a to většinou v různých 
balíčcích. Někdy je ovšem 

výhodnější „stavebnicový“ 
produkt. V něm si motoris-
ta zvolí jen rizika, kterých 
se opravdu obává. Tím si 
také určí, kolik za pojištění 
zaplatí, a to jak v povin-
ném ručení, tak havarijním 
pojištění. 

To potvrzuje i Milan Káňa 
z pojišťovny Kooperativa: 
„Zjistili jsme, že zhruba 80 
procent všech škod uplat-
ňovaných z havarijního 
pojištění jsou škody způso-
bené havárií a poškozením 
čelního skla. Proto klientům 
nabízíme možnost pojištění 
těchto rizik zvlášť, aniž by si 
museli platit zbytečná rizika 
obsažená v balíčku pojiště-
ní.“    

Nerozhodujte se 
jen podle ceny
Ceny povinného ručení jsou 
na nejnižší úrovni za posled-
ních pět let. Proto by měl 
zájemce spíše zvážit, jaký 
komfort a rozsah připojiště-
ní pojišťovna za danou cenu 
nabízí. Rozhodovat se podle 
ceny nebo zbytečných dárků, 
které pojišťovna rozdává, se 
mu nemusí vyplatit. Důležitý 
je spíše servis, který pojiš-
ťovna v případě nehody zajis-
tí. „Na trhu najdete produkty 
povinného ručení, které se 
o vás kompletně postarají, 
byť jste poškozený,“ potvrdil 
Káňa.

„Jedná se o komfort přímé 
likvidace – přesto, že nejste 

viníkem nehody, ale poško-
zeným, můžete se obrátit 
na svoji pojišťovnu a ta s vámi 
vše vyřeší. Velmi praktické 
je také najít nabídku, která 
zajistí, že pojišťovna vše vy-
řeší bez toho, aby poškozený 
v servisu něco doplácel,“ 
dodal. Dalším faktorem pro 
rozhodování může být i kva-
lita a rozsah asistenčních 
služeb či možnost zapůjčení 
náhradního vozidla po celou 
dobu opravy.

Kam s vánočními stromky po Vánocích?
Vánoční stromky budou jako každoročně svážet Služby města 
Jihlavy. Pevné datum však stanovené nemají. „Budeme stav 
monitorovat, a až se jich bude hromadit více, tak je odvezeme,“ 
prozradil mluvčí služeb Martin Málek. „Prosíme občany, aby 
odstrojené stromky nechávali u kontejnerových stání. My je 
poté odvezeme do kompostárny v Henčově,“ dodal Málek. (pal)

Kromě jedné jsou školky přes svátky zavřené
Přes vánoční svátky přeruší mateřské školy v Jihlavě svůj 
provoz. Jediná mateřinka, kam budou moct dát rodiče své 
ratolesti v období od 27. do 30. prosince, bude ta v Resslově 
ulici. (pal)

Rychlík do Pardubic už nejezdí
Od 11. prosince vstoupí v platnost nový jízdní řád vlakových 
spojů. Jedinou zásadní změnou je nakonec zrušení rychlíku 
z Jihlavy do Pardubic. Cestující si tak mohou oddechnout, 
protože se původně počítalo s většími zásahy do vlakové 
dopravy na Vysočině. „Jihlavy se pak ještě týká zásah do trati 
Jihlava – Třebíč – Brno, kde se bude měnit koncepce dopra-
vy,“ řekl Antonín Blažek, náměstek generálního ředitele 
Českých drah. (pal)

Mateřské školy, které mají zavřeno
24. 12.–1. 1. – Mateřská škola Mozaika (pod ni patří Antonínův Důl, 
Březinova 30, Březinova 113, Březinova 114, Dvořákova 11, Erbenova 37, 
Fibichova 20, Hálkova 33, Jarní 22a, Mahenova 3, Nad Plovárnou 5, Resslova 44, 
Riegerova 21, Romana Havelky 25, Seifertova 6, Tylova 6, U Dlouhé stěny 50) 

V týdnu 27. 12.–30. 12. bude v provozu pouze MŠ v Resslově ulici.

Pohřební služba
Jihlava, Žižkova 89 
(Nákupní centrum Krystal )

Provozní doba:                             Tel.: 567 301 772
Po – Pá  7,00 – 17,00                              603 208 285
So         9,00 – 15,00

Stálá služba pro převozy zesnulých
Tel.: 603 208 285, 603 805 066

Pobočka – Třešť – Tel.: 603 240 551
Palackého 429 (Poliklinika)

SC-311627/02

Vaše životopisy zasílejte na emailovou adresu: martina.blahova@ceskydomov.cz

očekáváme:

Do našeho obchodního týmu příjmeme ještě jednoho 
šikovného člena na pozici  
INZERTNÍ PORADCE.
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VYDAVATEL 
ČASOPISU 
JE DRŽITELEM

KŘÍŽOVKA

V tajence dnešní 
křížovky je české 

přísloví 

Autor: 
-kawi- 

Jízdou 
zdolat Popravčí 

Značka 
našich 
letadel 

Mávati  Ženské 
jméno 

Měnová 
jednotka 
Macaa 

Cože Starověký 
Ital  Severský 

bůh 
Naše 

zpěvačka 
Ženské 
jméno 

Výkon 
skokana     Korýši 

 
Rosol     Primáti    

Začátek 
tajenky 

 
Lesní 
porost 

         
Zázrak 

 
Ukazovací 
zájmeno 

   

 Ťukati 
Hod 

 
Kreslit    

Právo 
odporu 

 
Dosna 

    
Husarský 
kabátec 

 
Amisův 

druh 
     

Stařec     
Svatební 
květina 

 
Kývati 

    
Jméno 

Vránové 
 

Mající 1 ar 
     Rýžový 

nápoj 

Obyvatel 
lašského 

kraje    
Druh čaje 

 
Jemný 
nádech 

    
Dusíkatá 

látka 
 

Patřící 
Edovi 

    
Značka 
radia 

 
Odborník 

  

Název 
hlásky L   

Muži 
 

Bezhrbý 
velbloud 

    
Mužské 
jméno 

 
Nádoba u 

studny 
    

Zhoubná 
nemoc 

 
Druh 

ořechů 
   

Glazura       
Ústní voda 

 
Himálajská 

horská 
krajina 

    
Pěnivé 
nápoje 

 
Římských 

3000 
    

Vrh u 
Bělehradu      

Asi 57 litrů 
v Srbsku 

 
Značka 
hliníku 

    
Růžovka 

 
Slovensky 

„se“ 
     

Na tom 
místě    Konec 

tajenky           POMŮCKY: 
 

Akov, atila, 
avo, maté Druh palmy    Slovenské 

město      Jméno 
herce 

Sharífa     

KVÍZ O CENY 
SUDOKU

Odpovědi posílejte na e-mail: edita.palkovicova@ceskydomov.cz 
do 31. prosince 2011. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce,
který získá knihu.

Znáte historii svého města?
1.  V kolikátém století byla 

Jihlava založena?
 a) V 15. století
 b) Ve 12. století
 c) Ve 13. století

2.  Během třicetileté války se 
města zmocnili Švédové, 
kteří město přestavěli na 
barokní pevnost. O jaký 
rok se jedná?

 a) 1652
 b) 1645
 c) 1666

3.  Od kterého krále získala 
Jihlava v roce 1270 sta-
vební řád?

 a) Od Přemysla Otakara II.
 b) Od Václava I.
 c) Od Karla IV.

4.  Jihlava má ve svém znaku 
dvě zvířata, jaká?

 a) Lva a orla
 b) Orla a ježka
 c) Lva a ježka

5.  Město bylo významným 
hornickým městem, jaké 
bohatství se pod jeho 
povrchem ukrývalo?

 a) Zlato
 b) Stříbro
 c) Uhlí

6.  Střed města byl vyhlášen 
městskou památkovou 
rezervací. Ve kterém 
roce?

 a) 1941
 b) 1951
 c) 1961
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