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CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ. V gotickém sále jihlavské historické 
radnice proběhla tradiční Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v myslivec-
kém roce 2013/2014. Výstava představila činnosti mysliveckých sdružení z mno-
ha pohledů, kromě „běžných“ trofejí byly k vidění i trofeje výjimečné. Přehlídku 
každoročně navštíví až osm stovek návštěvníků. 

MEZINÁRODNÍ ROMSKÝ DEN. Počátkem dubna žáci a pedagogové ZŠ Jung-
mannova 6 pořádali v tělocvičně školy kulturní akci k Mezinárodnímu romskému 
dni. V dvouhodinovém programu se představili zpěvem, tancem, recitací a hrou 
na drumbeny žáci školy.

JIHLAVA OSLAVILA DEN ZEMĚ. Jihlava se už tradičně zapojuje do aktivit spo-
jených s oslavami Dne Země. Na Masarykově náměstí v Jihlavě byly pro širokou 
veřejnost připraveny aktivity spojené s informacemi a výchovou v oblasti nakládá-
ní s odpady, životního prostředí a také územního plánování. Pracovníci magistrá-
tu města mimo jiné připravili anketu, ve které zjišťovali informovanost veřejnosti 
v oblasti odpadů a aktivním účastníkům ankety dávali tašky na třídění odpadu. 

KVĚTINY EVŽENU PLOCKOVI. Vedení města Jihlavy položilo květiny k pamět-
ní desce Evžena Plocka, který se 4. dubna 1969 pokusil v centru města upálit na 
protest proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy. E. Plocek o pět dní později zemřel. 

VELVYSLANEC NIZOZEMSKA A BÝVALÝ CYKLISTICKÝ ZÁVODNÍK EDUARD 
HOEKS NAVŠTÍVIL JIHLAVU. Ed Hoeks v Jihlavě podpořil aktivity Dne Země a od-
poledne se zúčastnil také cyklojízdy městem, ač jej projel ve společenském oděvu a na 
elektrokole. Přijel podpořit kampaň Do práce na kole, její hlavní část proběhne v květ-
nu. Velvyslanec se při setkání na radnici zajímal také o současnost i poválečnou minu-
lost Jihlavy.  Stránku připravil -lm-

RAŽBA MINCÍ V PODZEMÍ. V jihlavském podzemí ofi ciálně začala turistická 
sezona. Novinkou jednoho nejvyhledávanějších turistických cílů města je ražba 
jihlavské pamětní mince, pražských grošů a moravských denárů. Práci na novém 
lisu si mohou vyzkoušet samotní návštěvníci, jedním z prvních byl náměstek pri-
mátora Rudolf Chloupek. Na snímku u lisu s Davidem Kočkou, předsedou občan-
ského sdružení Georgii Agricola, které podzemí provozuje.  -tz-


