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100LETÉ VÝROČÍ. V domově pro seniory na Lesnově poblahopřál náměstek pri-
mátora Jaroslav Vymazal za účasti ředitele Vladimíra Maštery paní Josefě No-
váčkové ke krásnému životnímu jubileu. Z rodiny se zúčastnil syn,  o víkendu pro-
běhla oslava v rodinném kruhu.  

REFLEXNÍ PÁSKY. Refl exní pásky s motivy Jihlavy jsou k mání v Turistickém 
informačním centru. Za symbolickou cenu si lze pořídit jednoduchou pohotovou 
pomůcku zejména pro chodce na cesty po méně osvětlených nebo vůbec neosvět-
lených komunikacích. „Odborníci doporučují refl exní prvky nejen mimo obce, jak 
ukládá zákon, ale i do ulic obcí a měst s veřejným osvětlením. Pro přežití v příro-
dě je důležité být nenápadný, v dopravě je to přesně naopak,“ uvádí koordinátor 
mobility Michal Procházka a apeluje především na používání refl exních prvků na 
oděvu dětí.  

VLAJKA PRO TIBET. U příležitosti 57. výročí tibetského povstání proti čínské 
okupaci se Jihlava připojila k mezinárodní kampani na podporu ochrany lidských 
práv nejen Tibeťanů. 
V loňském roce se k akci připojilo 697 obcí, měst, městských částí nebo krajů. 
Stovky vlajek vlají každoročně např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. 
Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě různých orga-
nizací také spontánně mnoho občanů ČR. Jihlava pravidelně vyvěšuje vlajku Ti-
betu od roku 2007.

NOVÁ SAMICE MARGAYE. Jihlavská zoo se dočkala nového vzácného zvířecí-
ho obyvatele. Stala se jím tříletá samice margaye jménem Hervée ze zoologické 
zahrady Calviac ve Francii. Pro zoo je to významná událost, protože se konečně 
podařilo dopárovat sedmiletého samce jménem Yoro, který do Jihlavy přišel v roce 
2010 také z Francie.

DOTISK KNIHY. Město Jihlava nechalo dotisknout úspěšné knihy Ladislava Vi-
límka I domy umírají vstoje. První z knih vyšla v roce 2014, dvojka následovala 
o rok později. Obě vydání rychle zmizela z pultu Turistického informačního cen-
tra v Jihlavě. Nyní jsou opět k dispozici, k prodeji je 250 kusů první knihy a 200 
kusů pokračování.

POHÁR U PRIMÁTORA. Kapitán Dukly Jihlava Jiří Dobrovolný představil pri-
mátorovi Jihlavy Rudolfu Chloupkovi a jeho náměstkovi Vratislavu Výbornému 
pohár pro vítěze WSM Ligy. Následovala diskuze představitelů radnice a vítězné-
ho týmu o baráži, hodnotil se průběh sezony, řeč přišla i na plánovanou výstavbu 
nového stadionu. Pohár bude během měsíce dubna k vidění na vlastní oči v radni-
ci ve vitríně v prostoru před sekretariátem primátora.


