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Výstava na Bráně Matky Boží

Od června do září 2015 se na Bránu Matky Boží v Jihlavě nastěhují panenky 
Barbie, Monster High, autíčka, motorky a modely slavných staveb z Puzzle.
Mezi panenkami se najdou i slavné osobnosti jako královna Elizabeth, 
císařovna Josefína, dále pak také filmové a hudební hvězdy např. Lady 
Gaga.
Pro děti bude připraven zajímavý kvíz, nebude chybět ani hrací koutek  
s Barbie domem, prostor pro autíčka a malování.
Výstava bude určena jak pro holčičky, tak i kluky! 
Srdečně Vás všechny zveme!

Výstava zapůjčena z Galerie panenek DollsLand v Praze, www.dollsland.eu

Více informací na  www.visitjihlava.eu

ÚŘEDNÍCI MAGISTRÁTU ČISTILI JIHLAVU. Čistá Jihlava je už tradiční akce, 
při které se dobrovolníci zapojují do úklidu města. Letos se v Jihlavě zapojilo 
2.642 osob, z toho bezmála šest desítek bylo pracovníků Magistrátu města Jihla-
vy,  kteří uklízeli na Heulose, kolem Staré plovárny a na Lesnově. Letos se z celé-
ho města tímto způsobem podařilo shromáždit bezmála čtyři tuny odpadu. Úklid 
probíhá opakovaně už několik let, přesto dobrovolníci znovu a znovu z lesů a par-
ků vynášejí věci, které mohou se stejnou námahou a možná i levněji dopravit do 
sběrných dvorů, kde se odpad odevzdává zdarma a kde se  s nimi dál odborně 
nakládá.  Foto: archiv MMJ

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ V HEIDENHEIMU. Partnerské město Heidenheim vyhlá-
silo u příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války literární soutěž na téma 
„Mám rád mír, protože…“, které se zúčastnili i žáci a studenti základních a 
středních škol z Jihlavy. Žáci a studenti měli zaslat úvahu na výše dané téma. Ze 
zaslaných prací byla porotou jako nejlepší vybrána práce studentky Gymnázia 
Jihlava Kateřiny Břízové, které se spolu s delegací z Jihlavy zúčastnila slavnostní-
ho setkání v partnerském městě Heidenheim. Na fotce první zleva primátor Hei-
dennheimu Bernhard Ilg , třetí zleva Kateřina Břízová. Práce všech studentů bu-
dou představeny na jihlavské radnici od 6. – 31. 5. 2015.  Foto: archiv MMJ


