
červen

ZÁVOD EVROPSKÉ 
SOUTĚŽE EUROJACK

Víkend 11. a 12. června 
v Malém Heulose

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ KE 
STRATEGII KULTURY

ve středu 22. června v DIODu od 
16 hodin.

(Více na str. 19 až 22 tohoto 
vydání)

23. 6.   16.00

 OSLAVY 580. VÝROČÍ 
VYHLÁŠENÍ 

BASILEJSKÝCH 
KOMPAKTÁT 

A 590. VÝROČÍ JIHLAVSKÉ 
RADNICE

ve čtvrtek 23. června v 16. hodin
Živý obraz, koncert ZUŠ Jihlava a 

Campanula Jihlava 
Park Gustava Mahlera

MUSIC FESTIVAL
MAHLER JIHLAVA 

pokračuje v červnu 
bohatým programem.

(Kompletní přehled na str. 31)

ZAPOJTE SE 
DO ANKETY

Forum Zdravého města
o problémech, které vás trápí. 

Anketní lístek najdete na str. 12

Gotický sál jihlavské historické 
radnice byl dějištěm jedné z nejvý-
znamnějších událostí města, pře-
dávaly se zde ceny města včetně té 
nejvyšší – čestného občanství. Jih-
lavští zastupitelé jej u příležitosti 
90. výročí uvedení do funkce udělili 
prvnímu českému starostovi Jihlavy 
Rudolfu Veverkovi – in memoriam. 
Ocenění převzal z rukou primátora 
města Rudolfa Chloupka vnuk Ru-
dolf Veverka. 

Následovalo předávání Cen města 
Jihlavy, které převzal významný ma-
líř, sochař a grafi k Jan Koblasa, bý-
valý hokejový útočník a trenér Jiří 
Holík a někdejší ředitel jihlavské zoo- 
logické zahrady Vladislav Jiroušek. 
O udělení Ceny města Jihlavy roz-
hoduje zastupitelstvo města. 

Předávaly se i Ceny Rady města 
Jihlavy. Radní ocenili aktivitu Ale-
še Urbana spojenou se vznikem 
workoutového hřiště ve Sportovně 
relaxačním centru Český mlýn, ju-
niorskou reprezentantku ve vodním 

lyžování za úspěch na mistrovství 
Evropy Kateřinu Švecovou, a jihlav-
skou kulturistku a trenérku Věru Mi-
kulcovou za medailové ocenění ve 
světové soutěži profesionálů. 

Slavnostní atmosféře přispěla skvě-
lá vystoupení hudebníků, předního 
českého hobojisty Viléma Veverky, 
pravnuka prvního českého starosty 
Jihlavy Rudolfa Veverky, a Violoncel-
lového kvarteta ZUŠ Jihlava pod ve-
dením Martiny Charvátové. 

Slavnost předávání cen je tradičně 
spojena se zahájením festivalu Ma-
hler Jihlava – Hudba tisíců.

Čestné občanství města Jihlavy 
-  je nejvyšší pocta, kterou může 
město Jihlava udělit. Čestné ob-
čanství uděluje Zastupitelstvo 
města Jihlavy za zcela mimořádné 
zásluhy ve všech oblastech lidské-
ho působení. 
Čestné občanství lze udělit fy-
zické osobě, a to nejen občanovi 

ČR, ale i cizímu státnímu přísluš-
níku nebo osobě bez státní pří-
slušnosti. Čestné občanství lze 
udělit za života nebo in memo-
riam. 
Cenu města Jihlavy uděluje 
Zastupitelstvo města Jihlavy fy-
zickým a právnickým osobám za 
dlouhodobě významný přínos 
pro město Jihlava. Cenou města 
může být oceněna jakákoli čin-
nost ve všech oblastech lidské-
ho působení.
Cena Rady města Jihlavy -  
uděluje rada města fyzickým a 
právnickým osobám za význam-
ný přínos pro město Jihlava 
spočívající zejména v činnosti 
vedoucí k rozvoji města Jihlavy 
nebo jeho propagaci, za eko-
nomický přínos, za aktivity v 
mezinárodním měřítku, za vý-
znamné ovlivnění veřejného 
dění, za výrazný počin v daném 
roce, a dále u příležitosti život-
ního jubilea. -tz-

Jihlava předávala ceny. Uctila 
osobnosti za celoživotní dílo, 

ocenila i mladé talenty

KVĚTNEM ZAČAL FESTIVAL HUDBA TISÍCŮ – Mahler Jihlava 2016. Moravská fi lharmonie Olomouc na úvod provedla Mahlerovu symfonii Titan v kostele 
Povýšení sv. Kříže. Festival bude špičkovou hudbu i další dění do Jihlavy přinášet až do července. Z jihlavských účastníků se v jeho programu představuje např. Pěvecké 
sdružení Campanula.  Foto: Jiří Varhaník


