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Jihlavská zoo je trvale nejoblí-
benější turistický cíl na Vysočině. 
Důkazem je další nárůst počtu ná-
vštěvníků během roku 2016, kdy je-
jími branami prošlo více jak 330 tisíc 
obdivovatelů zvířat a přírody. Výraz-
ný nárůst zájmu způsobily nové dru-
hy zvířat, nové expozice, zkvalitnění 
služeb v zoo i příznivé počasí.

Zoo Jihlava navštívilo během roku 
2016 celkem 334.543 lidí. To je té-
měř o 60.000 návštěvníků více, než v 
předloňském roce, což je nárůst sko-
ro o 22 %.

Dosavadní rekord v návštěvnosti, 
285.558 lidí, byl z roku 2014, a jih-
lavská zoo ho překonala již na začát-
ku měsíce září 2016, a ještě koncem 
září překročila i magickou hranici 
300.000 návštěvníků. Loňské nejsil-
nější měsíce byly tradičně červenec 
se 74.357 lidmi a srpen se 77.589 
lidmi. Zároveň byly tyto dva měsíce 

nejnavštěvovanějšími v celé historii 
jihlavské zoo.

„V letošním roce čeká Zoologickou 
zahradu Jihlava významné jubileum, 
kdy uplyne 60 let od jejího založení. 
Proto na tento rok chystáme celou řadu 
akcí, jako součást ofi ciálních oslav. Na-
ším hlavním letošním cílem je spolu s 
návštěvníky oslavit tyto kulaté naro-
zeniny jihlavské zoo,“ řekla ředitelka 
zoo Jihlava Eliška Kubíková. 

„Zároveň chceme návštěvníkům tou-
to formou poděkovat za jejich přízeň, 
které si nesmírně vážíme. Také bychom 
rádi otevřeli novou expozici pro nové 
druhy zvířat na australské farmě, i nové 
návštěvnické toalety, které v této části 
zoo dosud chyběly. To by mělo být sou-
částí dalšího zkvalitnění služeb v zoo, a 
přinejmenším udržení podobně vysoké 
návštěvnosti v tomto roce i v dalších le-
tech,“ doplnila ředitelka Kubíková.
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Zoo Jihlava se raduje 
z rekordní návštěvnosti

PŘES 330 tisíc návštěvníků přivítala v roce 2016 jihlavská zoo. A letos se opět 
očekává nový rekord, protože zoo oslaví 60 let od svého založení.

 Foto: Lubomír Maštera

Od 9. února do začátku dubna se v Hotelu Gustav Mahler uskuteční výsta-
va k výročí 670 let od korunovace Karla IV. českým králem. Výstava připo-
mene nejen samotnou korunovaci našeho nejvýznamnějšího panovníka, ale 
především fenomén Českých korunovačních klenotů ve formě mistrovské 
repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – budou na dosah, a bez mnoha-
hodinových front. 

Exponáty ve speciální vitríně doplní zajímavosti a perličky z jejich mno-
hasetleté historie, opředené různými legendami. 
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Výstava českých 
korunovačních klenotů

AUTOREM znamenitých replik korunovačních klenotů je jeden z nejlepších čes-
kých a evropských zlatníků, legenda mezi šperkaři – Jiří Urban, který realizoval 
šperky např. pro anglickou královnu Alžbětu II., pro papeže Jana Pavla II., nebo 
repliku císařské koruny Svaté říše římské, aktuálně také repliku cášské koruny. 
 Foto: archiv MMJ

Vodní ráj Jihlava vyhlásil vítěze 
prosincové soutěžní akce Vánoce s 
mývalem, založené na kreativním 
zpracování symbolu aquaparku a 
Služeb města Jihlavy - medvídka mý-
vala.

Všech sedmačtyřicet autorů přede-
vším předškolního a školního věku 
bylo odměněno malým dárkem a 
okamžitou slevou na vstupném pro 
celou rodinu. Porota složená ze za-
městnanců Vodního ráje vybrala pět 
nejzajímavějších mývalů a vítěze od-
měnila několika bezplatnými rodin-
nými vstupy do bazénů aquaparku.

„Vloni proběhla tato akce poprvé, a 
protože se setkala s úspěchem, rozhod-

li jsme se ji zopakovat i letos. Všechny 
mývaly si ve Vodním ráji schováváme, 
abychom jednou mohli udělat velkou 
výstavu,” uvedl Martin Málek, mluv-
čí Služeb města Jihlavy.

Výherci:
1. místo - Veronika Habánová, 10 

let, Jihlava - vyhrává 10 hodinových 
vstupů do Vodního ráje pro celou 
rodinu, vyrytý obrázek mývala na 
dřevě z břízy.

Na 2. místě skončil pětiletý Maty-
áš Grim z Jihlavy, 3. místo patří osm-
náctileté Kateřině Tišlové z Dobro-
nína. 
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Vodní ráj odměnil výherce 
soutěže Vánoce s mývalem

VERONIKA  Habánová z Jihlavy zvítězila v soutěži Vodního ráje a z rukou ve-
doucího Miroslava Veselého převzala ceny.

 Foto: Lubomír Maštera  

Zájemci o výpočet svého důcho-
du mohou využít služeb studentek  
Soukromé vyšší odborné školy so-
ciální v Jihlavě. 

Ve čtvrtek 16. února se od 12 do 
15 hodin uskuteční v prostorách 
Senior Pointu v Jihlavě bezplat-
ná Poradna výpočtu starobního 
důchodu. Orientační výpočet dů-
chodu a související poradenství 
budou poskytovat Kateřina Mac-
ková a Tereza Švecová, studentky 

III. ročníku.
„Poradna tradičně nabízí výpo-

čet starobního důchodu a kontrolní 
výpočet již přiznaného starobního 
důchodu. Součástí služby je také 
poskytnutí sociálního poradenství,
např. vhodného termínu odchodu do 
starobního důchodu z hlediska in-
dividuální situace klientů poradny,“ 
řekla Kateřina Macková. 

K výpočtu starobního důcho-
du klienti potřebují Informativní 
osobní list důchodového pojiště-
ní, o který si mohou požádat pro-
střednictvím písemné žádosti na 
České správě sociálního zabezpe-
čení v Praze. 

Vzor žádosti je veřejně dostupný 
na webových stránkách poradny 
www.duchodyporadna.websnad-
no.cz, nebo si klienti mohou podat 
žádost přímo v poradně.

Studentky svou pomocí naváza-
ly v letošním školním roce na čin-
nost projektové skupiny (NAD)
STANDARD, která se zabývala 
poradenstvím v oblasti důchodo-
vého pojištění v předchozích čty-
řech letech.
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Víte, jaká bude vaše penze?

STUDENTKY VOŠ sociální v Jihlavě 
navázaly na tradici projektové skupiny 
(NAD)STANDARD a poskytují po-
moc zájemcům o výpočet výše starob-
ního důchodu.

 Foto: archiv MMJ


