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MAHLEROVSKÝ DEN. V parku Gustava Mahlera se uskutečnil tradiční pietní 
akt za účasti představitelů města a dalších hostů. I přes nepřízeň počasí krátce 
vystoupili členové orchestru Tutt i ZUŠ Jihlava za řízení Jana Noska. Mahle-
rovský den pokračoval akcemi v Domě Gustava Mahlera, kde byla představena 
publikace ,,Nikdy zcela neodešli - jihlavští Němci“ ve spolupráci se SOkA Jihlava 
a spolkem Dům Gustava Mahlera za velkého zájmu diskutující veřejnosti. 
 Foto: Jiří Varhaník

JIHLAVA SI PŘIPOMNĚLA OBĚTI VÁLKY. Na ústředním hřbitově v Jih-
lavě proběhla vzpomínková akce u příležitosti 69. výročí konce II. světové 
války. Přítomní uctili památku padlých u sousoší Zaváté šlépěje, hlavní část 
piety pak proběhla u památníku a hrobů padlých sovětských vojáků. 

TRH ŘEMESLNÉ VÝROBY. V horní části Masarykova náměstí v Jihlavě proběhl 
již devatenáctý „Trh řemeslné výroby“. Návštěvníci se mohli opět potěšit pohledem 
na tradiční řemesla. Někteří trhovci měli i dobové kostýmy a stánky s ukázkou ře-
mesel.

SVĚTLO PRO AIDS 2014. Třetí květnovou neděli si připomněl celý svět obě-
ti AIDS, vyjádřil solidaritu s HIV pozitivními a připomenul také varování pro 
nás ostatní, abychom se nestali příštími oběťmi. V rámci akce „Světlo pro AIDS“ 
v odpoledních hodinách pracovnice Státního zdravotního ústavu testovala na pro-
tilátky HIV v sanitě organizace ROZKOŠE bez RIZIKA  u CITY Parku Jihlava. 
Zájem o testování předčil očekávání. Celkem bylo otestováno 32 lidí.

JIHLAVSKÁ 24 MTB. Na start vytrvalostního cyklistického závodu se postavilo 
464 mužů a žen v několika kategoriích. Svůj osmičlenný tým postavilo i město 
Jihlava. Během dne a hlavně noci se podmínky na trati postupně zhoršovaly, pořa-
datelé nakonec v neděli v 0.45 hodin ráno závod ukončili.  Stránku připravil -lm-

V DOMOVĚ PRO SENIORY SE SLAVILO. Oslavu čarodějnic si nenechali ujít 
senioři Na Lesnově. Hodovalo se, tančilo a hrálo pěkně zvesela a o čarodějnice ne-
byla nouze. Foto: Vlastimil Václavek


