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PŘIPOMÍNKA OBĚTÍ JUSTIČNÍCH VRAŽD. U památníku Smírčí kameny pro-
běhla tradiční vzpomínka na oběti komunistického režimu. Květiny k pomníku 
položili zástupci města Jihlavy, Kraje Vysočina, Senátu, Konfederace politických 
vězňů i veřejnost. Akci pořádalo město Jihlava a Konfederace politických vězňů 
ČR. Květinu k pomníku za město Jihlavu položil primátor Rudolf Chloupek. 

ROBINSON JAKO OSTROV ZÁBAVY. V srpnu se veřejnosti otevřel Rodinný 
park Robinson - největší indoorový zábavní park v Kraji Vysočina. Návštěvníci, 
především děti, se mohou bez ohledu na rozmary počasí dosytnosti vydovádět na 
desítkách originálních atrakcí, které jsou rozprostřeny na ploše 2.300 m2, jejich 
dospělý doprovod se může dosytnosti občerstvovat v menu nové restaurace. 

MISTROVSTVÍ ČR V PLÁŽOVÉM VOLEJBALE. Vodní ráj v srpnu na svých 
hřištích přivítal 16 nejlepších ženských dvojic v boji o titul mistryň České repub-
liky do 22 let. Zvítězila nasazené dvojice Dostálová s Valkovou. Všechny hráčky 
měly během celého turnaje v rámci startovného zajištěnou regeneraci ve vnitřním i 
venkovním areálu jihlavského aquaparku včetně sauny, páry a whirlpoolu. 

ZKOUŠKY REGULOVČÍKŮ. Řidiči, projíždějící křižovatkou u City Parku, byli 
překvapeni příslušníkem PČR, který řídil průjezd křižovatkou ručně. Adepti 
z řad PČR zde v srpnu soutěžili v regulovčických dovednostech a největší problé-
my zažívali jihlavští chodci, kteří jen málokdy věděli, kdy mohou přejít. 

SILÁCI V HEULOSE. Evropská soutěž dřevorubců EUROJACK již neomylně 
patři k Jihlavě. Početné publikum fandilo šikovným silákům a jejich silným stro-
jům a své fanoušky si získal i jihlavský zástupce Radek Šerý z Pávova. (Více na 
str. 4).

FESTIVALOVÝ TROLEJBUS VYJEL. Koncem října přivítá Jihlava opět hosty 
Mezinárodního festivalu dokumentárních fi lmů Ji.hlava 2015. Tématem byla loni 
továrna (jak ukazuje ředitel festivalu Marek Hovorka), letos je to Věčnost/Věc-
nost. Akreditovaní účastníci festivalu budou mít letos městskou hromadnou do-
pravu zdarma, navíc budou pro jejich svoz zřízeny dvě speciální linky. 


