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 Stránku připravil -lm-
HORKA TRÁPÍ ČR. Rekordní teplé dny donutily Služby města Jihlavy kropit 
centrum města proudy vody. Jen tak se dalo na náměstí jakž takž pohybovat.

ŽENSKÁ PÁKA NA VODNÍM RÁJI. Minulou sobotu ve venkovní části Vodní-
ho ráje poměřovali sílu zájemci s medailistkou z mistrovství světa v armwrestlingu 
Monikou Slovákovou, která je velmi úspěšnou reprezentantkou ČR. Tréninkovou 
partnerku jí dělala dvojnásobná juniorská mistryně Evropy a reprezentantka SR 
Rebeka Martinkovičová.                                                     Foto: Monika Nahálková

PREMIÉROVÝ VYSOČINA FEST USPĚL. Kolem osmi tisíc lidí se sešlo od 11. 
do 13. července v údolí jihlavského Heulosu na prvním ročníku Vysočina festu. 
Megafestival byl úspěšnou zatěžkávací zkouškou pro rekonstruovaný amfi teátr. 
Pořadatelé akce přivezli současnou špičku české poprockové, taneční či funky scé-
ny. Na snímku si Michael Kocáb diriguje publikum při unikátním koncertu Praž-
ského Výběru.                                                                                        Foto: Jiří Varhaník 

JIHLAVU NAVŠTÍVIL MINISTR. Ministr průmyslu a inovací Nižněnovgorodské 
oblasti Ruské federace Vladimir Valentinovič Nefedov navštívil Jihlavu. Na radni-
ci jej přivítal náměstek primátora Petr Pospíchal. Kromě představení obou regio-
nů se diskutovalo o možné spolupráci zejména v oblasti průmyslu. 
Ministr Nefedov na návštěvu Vysočiny dorazil v doprovodu zástupců průmyslo-
vých fi rem, kteří zde hledají případné partnery pro spolupráci. 
Nižnij Novgorod je čtvrtým největším městem Ruské federace, je jedním z před-
ních průmyslových a vědeckých center Ruska. Nižněnovgorodskou oblastí prochá-
zí Transsibiřská magistrála spojující Moskvu a Vladivostok, dopravními tepnami 
jsou také řeky Volha a Oka. Ve město Nižnij Novgorod žije 1,3 milionu obyvatel, 
v celé oblasti pak 3,4 milionu obyvatel.

SILNÁ BOUŘKA NA KONCI ČERVENCE ZPŮSOBILA MNOHO ŠKOD. Kro-
mě stovek vyvrácených a polámaných stromů a rozsáhlých výpadků elektrické 
energie byly poškozeny i budovy. Ulomená větev shodila ze střechy kina Dukla ně-
kolik tašek, voda se dostala až do promítací kabiny, kde ze stropu kapala několik 
centimetrů vedle nové promítací technologie. Tu se podařilo rychle zakrýt a za-
bránit tak statisícovým škodám. Na snímku programový pracovník kina Dukla 
Ondřej Široký.                                                                                      Foto: Radek Tulis

BOUŘKA SE PODEPSALA NEJVÍCE NA ZELENI. Ve městě padlo několik sto-
vek stromů, a to i v centru města, snímek je z ulice Jana Masaryka. V lesoparku 
Heulos byly vyvráceny a zlomeny asi  čtyři desítky stromů, stav dalších posuzova-
li odborníci a rozhodovali o jejich osudu. K některým stromům byl zamezen pří-
stup. V době uzávěrky NJR nebyly oznámeny větší škody spojené s pádem větví a 
stromů.                                                                                                   Foto: Radek Tulis


