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 Stránku připravil -lm-

MLADÝ ZPĚVÁK VYZPÍVAL PENÍZE. Městská policie zakoupila nový defi brilá-
tor, přenosné zařízení napomáhající zachraňovat životy v případech srdečních 
zástav. Přístroj v hodnotě třiceti tisíc korun byl pořízen z výtěžku benefi čního 
koncertu pěvce klasické hudby Ondřeje Slavičínského, zařízení darovalo město 
Horní Cerekev. Dar převzal na úvod jednání Rady města Jihlavy primátor Rudolf 
Chloupek (vpravo) z rukou starosty Horní Cerekve Jaroslava Anderleho a samot-
ného zpěváka Ondřeje Slavičínského. 

KVĚTINOVÝ JARMARK. Jihlavský Květinový jarmark si nenechali ujít nejen za-
hradkáři a milovníci květin, ale na své si přišli také gurmáni. Stánkaři nabízeli 
široký sortiment domácích pochutin i například domácí medovinu.

VÝROČÍ KONCE VÁLKY. Na ústředním hřbitově proběhla vzpomínková akce u 
příležitosti 71. výročí konce II. světové války. Přítomní uctili památku padlých u 
sousoší Zaváté šlépěje, hlavní část piety pak proběhla u památníku a hrobů pad-
lých sovětských vojáků. 
K přítomným promluvil náměstek primátora města Jihlavy Vratislav Výborný. 
Čestnou stráž u památníku drželi zástupci Sokola a Armády ČR. 

A PAK ŽE NEŽIJÍ! Mimořádně plachého pivoně lesního, nesprávně označované-
ho jako zajíc parohatý, je těžko potkat ve volné přírodě. Schopní lovci z Jihlavska 
však jednu vzácnou trofej mají, a ta byla k vidění na přehlídce trofejí v budově 
jihlavské radnice. Za pozornost stojí mimo jiné potměšilý úsměv tohoto tvora, kte-
rého nejen že studoval Ch. Darwin, ale k výuce ho používal největší z Čechů sám 
Jára da Cimrman!

PROČ BYCHOM SE NEPOTILI. Den plný pohybových aktivit pro širokou veřej-
nost se odehrál v květnu na Masarykově náměstí. Akci s názvem Proč bychom se 
nepotili organizovala Vysoká škola polytechnická ve spolupráci se Zdravým měs-
tem Jihlavou. Pozornost veřejnosti si získal originální velký „stolní“ fotbálek, kde 
dřevěné fi gurky nahradili živí hráči. Snímek zachycuje chvíli před tím, než přihlí-
žející a městskému týmu fandící primátor Rudolf Chloupek odhlavičkoval míč, 
který se vypravil mimo hrací pole. 

ŠVÝCARSKÝ VELVYSLANEC NAVŠTÍVIL JIHLAVU. Velvyslanec Švýcarské kon-
federace J. E. Markus-Alexander Antoniett i strávil pracovní den na Vysočině. Část 
programu si vyčlenil pro jihlavskou radnici, kde jej přivítal primátor města Ru-
dolf Chloupek. Setkání se účastnili také náměstci primátora Vratislav Výborný a 
Milan Kolář, přítomen byl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a krajský radní 
Martin Hyský. Velvyslanec na Vysočině viděl např. road show sportovních aut v 
Pelhřimově, přednášel na Vysoké škole polytechnické Jihlava, prohlédl si náměstí a 
zámek v Telči. Se zástupci kraje a města mluvil o problémech ale také o potenciá-
lu hospodářské spolupráce jeho země a našeho regionu a města.


