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U NÁS DOMA na Jihlavsku

NA VYSOKÉ ŠKOLE MĚLI
VÁNOCE S PŘEDSTIHEM
TOMÁŠ KUCEJ

Každý týden pro vás zjišťuji, co se
děje u nás doma. Máte zajímavý tip
na událost ve vašem okolí? Chcete
se podělit se čtenáři o zajímavé
fotografie? Neváhejte mi napsat
na e-mail: tomas.kucej@denik.cz.
Vybrané příspěvky zveřejníme.

Štědrý den v kině

VÁNOCE NA ŠKOLE. Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě ovládla vánoční atmosféra již nyní.
Ve středu 12. prosince se zde totiž konala tradiční charitativní akce Vánoce na VŠPJ. Lidé si mohli během dne zazpívat koledy, vyrobit vánoční ozdoby nebo se přesunout do pohádky o Popelce a vyzkoušet si přebírání Luštěnin. Došlo také na předání dárků od studentů a zaměstnanců školy zástupcům
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč při Oblastní charitě Jihlava. Foto: VŠPJ

Jihlava – Pokud ještě nemáte
program na Štědrý den, můžete zavítat do jihlavského
kina Dukla, kde bude připraven již od rána program v podobě tří vybraných filmů. Od
desíti hodin ráno zde promítnou novou českou pohádku
Čertí brko, o půl jedenácté začne film Fantastická zvířata –
Grindelwaldovy zločiny a od
jedné hodiny odpoledne vánoční atmosféru vykouzlí
druhý díl filmu Anděl páně,
na který je vstupné zdarma.

Dům kultury v Jihlavě láká
na známé tváře

Jihlavská zoo připravuje
vánoční večerní prohlídky

Jihlava – Známé tváře nejen
z televize, filharmonie i Petr
Spálený vystoupí během ledna příštího roku v jihlavském
domě kultury (DKO). Vstupenky na jednotlivé tituly
jsou již v prodeji.
Jako první program zahájí
ve čtvrtek 17. ledna od sedmi
hodin večer divadelní představení Petra Abrahama Moje
hra, kde v hlavní roli vystoupí
herec Jiří Bartoška, Nina Divíšková či herečka Zuzana
Bydžovská.
Hned v neděli 20. ledna se
do divadelního sálu DKO přesune jihlavská Filharmonie
Gustava Mahlera s tradičním
Novoročním koncertem složeným ze slavných valčíků,

Jihlava – Zoologická zahrada
v Jihlavě opět po roce ožije
vánočními večerními prohlídkami. Zájem o tento druh
prohlídek je každoročně velký,
proto je všech deset termínů
již nyní plně obsazeno.
„Večerní prohlídky se uskuteční ve čtvrtek 27. a pátek
28. prosince. Děláme je hlavně
pro rodiny s dětmi a program
bude takový, že od dolní pokladny půjdou s průvodcem
přes zoo až do vzdělávacího
centra. Tématem v letošním
roce je pohádka Jak pejsek
s kočičkou dělali dort,“ sdělila
vedoucí úseku vzdělávání Zoo
Jihlava Pavla Jarošová.
Návštěvníci se na akci dozví,
jaká jsou oblíbená jídla jed-

polek, operetních a operních
předeher. Na koncert zbývají
poslední volná místa.
HUDBA I PŘEDNÁŠKA
Ve druhé části ledna do domu
kultury zavítá také zpěvák
Petr Spálený. „V Jihlavě za doprovodu kapely Apollo Band
zazpívá největší hity své kariéry. Návštěvníci se mohou těšit na nádherné písně, jako
beze sporu jsou Až mě andělé,
Plakalo baby či Kdybych já byl
kovářem,“ přiblížila program
koncertu Jarmila Hlávková z
předprodeje vstupenek DKO.
V úterý 29. ledna v krajském
městě Vysočiny vystoupí také
cestovatel Jiří Kolbaba s přednáškou o Islandu.

notlivých zvířat, a společně se
pokusí symbolicky vytvořit
pro zvířata dort. Pro menší
návštěvníky budou připraveny lehké úkoly, za které dostanou drobné odměny.
PŘIJDOU STOVKY ZÁJEMCŮ
Na akci dorazí během dvou
dnů několik stovek zájemců,
kteří si mohli vybírat na internetových stránkách jihlavské zoo z desíti různých termínů. „Každý den projde zahradou pět skupin s přibližně
třiceti lidmi. Skupiny za sebou
půjdou v půlhodinových intervalech a délku vánočních
prohlídek odhadujeme na dvě
hodiny,“ dodala závěrem Pavla Jarošová.

