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NARODILA SE TROJČATA. Rodičům z Jihlavy - Popic se symbolicky na Mezi-
národní den dětí narodila trojčata Eliška, Štěpán a Vojtěch. „Trojlístek štěstí“ si 
prohlédl primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a rodičům předal praktické dárky - 
tři dětské autosedačky. Pro maminku měl kytici, po tatínkovi poslal domů drobný 
dárek ještě pro staršího, čtvrtého sourozence. 

 „Trojčata - to se opravdu nevidí často. Rodičům jsem popřál nejen hodně štěstí, 
kterého se jim teď dostalo vrchovatě, ale samozřejmě také hodně sil a trpělivosti. 
Čeká je nejen hodně radosti, ale také opravdu hodně starostí a práce,“ řekl primá-
tor pro návštěvě v porodnici Nemocnice Jihlava. S blahopřáním přišel i hejtman 
kraje Vysočina Jiří Běhounek a ředitel Nemocnice Jihlava Josef Čekal. 

 „Děti po narození vážily 2.200, 1.980 a 2.250 gramů, mají se čile k světu, ma-
minka je také v pořádku,“ uvedl primář gynekologicko-porodnického oddělení 
Aleš Roztočil. Na Vysočině se trojčata rodí o něco méně než jednou za dva roky, 
celorepublikový průměr je 15 porodů trojčat ročně. Rodiče si budou moci děti od-
vézt domů za jeden až dva týdny. 

DEFIBRILÁTOR PRO MĚSTSKOU POLICII. V jednom z vozidel městské policie 
v Jihlavě mají od konce června k akci připravený defi brilátor. Zařízení v hodnotě 
téměř více než šedesát tisíc korun, napomáhající zachraňovat životy v případech 
srdečních zástav, věnovala městské policii společnost ICOM. Strážníci za poslední 
rok a půl podávali první pomoc při záchraně života osmdesátkrát, defi brilátor ješ-
tě rozšíří jejich možnosti zajišťovat pomoc do příjezdu záchranky. Městská policie 
v Jihlavě je nyní jedinou na Vysočině a jednou z mála v zemi, která tímto zaříze-
ním disponuje. Defi brilátor předal Zdeněk Kratochvíl z Icomu.

KRONOSPAN DAROVAL 250 000. Symbolicky dřevotřískový šek s částkou 250 
tisíc korun, určenou na sport dětí a mládeže, věnoval tradiční partner jihlavského 
hokeje, společnost Kronospan. Šek předal zástupce společnosti Michal Diviš pro-
střednictvím primátora Jaroslava Vymazala do rukou jednatele HC Dukla Jihla-
va Bedřicha Ščerbana. 

REGION SLAVIL OSMÉ NAROZENINY. Český rozhlas Region, jihlavská redak-
ce veřejnoprávního média, slavila osm let své existence Dnem otevřených dveří. 
Mezi hosty byl i primátor Jaroslav Vymazal, který se zde se dostal do společnosti 
zpěvačky a moderátorky Nadi Urbánkové a herečky Nadi Konvalinkové. Prostory 
je provedl ředitel stanice Ondřej Nováček.  Foto: Český rozhlas Region

JIHLAVA PRVNÍ VE FOTBALU. Jihlava skončila na prvním místě fotbalového 
turnaje měst. Vítězný tým (zleva nahoře) Bedřich Ščerban, Miroslav Veselý, Fran-
tišek Obrdlík, Petr Kuchta, Martin Tůma, (zleva dole) Jan Diviš, Martin Málek, 
Tomáš Koukal a Martin Štoll.  Foto: archiv MMJ

DELEGACE Z UŽHORODU. Nejvyšší zastoupení ukrajinského města Užho-
rod navštívilo Jihlavu. Primátor Serhey Ratushnyak, jeho první náměstek Myko-
la Adamovskyy a vedoucí právnického odboru Oleksandr Dryuchenko přijeli na 
zdvořilostní návštěvu, která by mohla přiblížit uzavření partnerství obou měst. 
Delegaci na jihlavské radnici přivítalo celé vedení města v čele s primátorem Jaro-
slavem Vymazalem. Formou prezentace a diskuse se ukrajinští hosté seznámili s 
historií a současností Jihlavy, kterou si v následujících dvou dnech  mohli prohléd-
nout. Zástupci Užhorodu přijeli do Jihlavy na pozvání vedení města, které navští-
vilo Užhorod na konci dubna. 
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