PANORAMATICKÝ pohled z věže tobogánu ve Vodním ráji. Parných dnů, kdy se koupaliště zcela zaplnilo lidmi, zatím
nebylo mnoho.
Foto: Lubomír Maštera

Město Jihlava spolupořádá
11. ročník Mistrovství ČR
ve stromolezení
21. srpna ve Smetanových sadech.
(Více na str. 8)

Dále zveme milovníky dechových
hudeb na
Promenádní koncerty
dechových hudeb
Na Masarykovo náměstí Jihlava

Vedení města zve zájemce o
Ježkovy pohádkové neděle
na Parkánu Brány M. Boží v Jihlavě
31. července
POHÁDKY PRO VÁS
Divadlo Pohádka – Praha
7. srpna
SNĚHURKA
Divadlo Koráb – Brno
14. srpna
BAJAJA
Divadýlko KUBA – Plzeň
21. srpna
O ŠEVCI KUBOVI
Divadélko Mrak – Havlíčkův Brod
28. srpna
O JEŽIBABÁKOVI
Divadelní společnost
Josefa Dvořáka – Praha

4. srpna
MALÁ LESANKA
FRANTIŠKA KARAFIÁTA
Dechová hudba z Humpolce
11. srpna
BRŤOVSKÁ ŠESTKA
Dechová hudba
z Brťova u Černé Hory
18.srpna
VENKOVSKÁ KAPELA
Dechová hudba
ze Žďáru nad Sázavou
25. srpna
VYSOČANKA
Dechová hudba z Brtnice
1. září
VESELÁ SEDMA
Populární dechová hudba
z Nového Města na Moravě

Jihlava získala dotaci
na rozvoj zoo a opravu ZUŠ
Jihlava může rozšiřovat zoologickou zahradu a zrekonstruovat základní uměleckou školu. Město totiž
bylo úspěšné s žádostmi o dotace na
projekt Zoo pěti kontinentů, na který ze zdrojů EU dostane až 100 milionů korun, na ZUŠ je připraveno
téměř 60 milionů korun.
Do roku 2015 se zoo rozroste o šest
nových pavilonů a výběhů, „lidušce“
se navrátí vzhled z roku 1875, přibudou nové učebny, sály a přístavba.
V zoo je nejblíže výstavbě výběh
pro žirafy (Afrika), který budou mít
návštěvníci na očích hned u vchodu
do areálu. Navazovat bude expozice
Austrálie pro klokany, emu, papoušky či kasuáry – povahou sice nepříliš
přátelské, ale divácky velmi atraktivní australské ptáky. Ve třetí části projektu se nové expozice dočkají afričtí
primáti (mangabejové, kočkodani,
guerézy) a přibude pavilon s babi-

rusami, gibony, jeřáby a případně i
orangutany (pavilon Asie, rok 20122013).
V závěrečné etapě bude stávající
exotárium přestavěno na novou expozici plazů, což bude největší a nejnákladnější pavilon. Vnitřní uspořádání bude v návštěvnících vyvolávat
dojem pralesa, plášť budovy z mosazných plátů bude evokovat kůži plazů.
„Tato stavba a také výběh pro hyeny
budou v ideálním případě otevřeny pro
veřejnost v roce 2015. Tím by byla historicky největší investice do zoologické zahrady u konce,“ nastínil časový
průběh rozsáhlého projektu primátor Jaroslav Vymazal.
K velkému projektu bude patřit i
vybudování nových sociálních zařízení, objeví se také automaty, v nichž
si návštěvníci budou moci koupit krmivo pro některá zvířata.
(Pokračování na str. 2)

