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DEN DOBROVOLNÍKŮ. V jihlavské nemocnici si připomněli Den dobrovol-
níků. Veřejnost se mohla informovat o organizacích a aktivitách dobrovolní-
ků, bylo možné přispět do sbírky na dobročinné účely. V programu také vy-
stoupily děti z MŠ Juliánka ze třídy Korálky (na snímku) a z nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež Erko.

JIHLAVA VZPOMNĚLA NA OBĚTI KOMUNISMU. Jihlava si připomněla 
památku tří nevinných popravených spoluobčanů - Karla Veselého, Františ-
ka Roda a Jana Tučka. Zástupci města Jihlavy, dalších organizací a veřej-
nost položili květiny k soše Zaváté šlépěje a k hrobům popravených v areálu 
ústředního hřbitova. 

JIHLAVŠTÍ BĚŽCI V HEIDENHEIMU. V červnu se v partnerském městě Heidenhe-
im uskutečnil 13. ročník Běhu městem Heidenheim. Na letošním ročníku reprezento-
vali město Jihlavu Jakub Exner (druhý zprava), Martin Buček (vlevo), Zdeněk Vašků 
(vpravo) a Martin Beneš (druhý zleva). Všichni zvolili půlmaraton a dosáhli vynikají-
cích výsledků. Jakub Exner doběhl v konkurenci 360 běžců na 2. místě a svou kategorii 
vyhrál v čase 1:17:38. Martin Buček doběhl celkově na 8. místě a ve své kategorii na 
3. místě. Zdeněk Vašků skončil celkově 19. a ve své kategorii na 5. místě, Martin Beneš 
doběhl celkově na 118. místě a ve své kategorii skončil na 18. místě. 

SVĚTLO PRO AIDS. Celý svět v rámci akce Světlo pro AIDS vzpomenul obě-
ti, které podlehly nemoci. V Jihlavě se tato akce konala již po osmé, tradičně byly 
zorganizovány dvě besedy s HIV pozitivním člověkem v kině Dukla. V rámci akce 
pracovnice Státního zdravotního ústavu testovala na protilátky HIV v sanitě or-
ganizace ROZKOŠ BEZ RIZIKA  u City Parku Jihlava. 

SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU. V rámci této kampaně se v Jihlavě uskutečnila 
tzv. Cesta za čistým vzduchem. Akce v podobě volného vstupu na vyhlídkovou 
věž kostela sv. Jakuba a na Bránu Matky Boží se konala v rámci Projektu Zdra-
vé město a místní Agenda 21. Návštěvníci měli možnost prověřit si své fyzické 
schopnosti a svůj zdravotní stav. Děti byly po výstupu odměněny balónky.

 Stránku připravil -lm-

ROBINSON FINIŠUJE. Ještě během letních prázdnin by se měl rozjet provoz 
nového rodinného parku Robinson, jeho stavba, resp. vybavení se v těchto týd-
nech dokončuje poblíž Pražského mostu. Kromě obřího „hřiště pod střechou“ 
bude centrum nabízet i aktivity a programy, které povedou děti od pasivní zá-
bavy (TV, počítače) k aktivnímu způsobu trávení volného času. Nejen malým 
návštěvníkům i kolemjdoucím a kolemjedoucím pak budou k dispozici dopro-
vodné služby či sortiment občerstvení. Robinson by se měl veřejnosti otevřít v 
srpnu, přesný termín nebyl do uzávěrky NJR znám.


