
STRANA 6 Událo se / Aktuality NJR – KVĚTEN 2017

DEN UČITELŮ. Jihlavská radnice pozvala vybrané pracovníky z oblasti vzdělává-
ní k slavnostnímu setkání. Bezmála čtyři desítky účastníků převzaly od náměstkyně 
primátora pro oblast školství Jany Mayerové květiny, pamětní list a drobné dárky, 
k poděkování se připojil i náměstek primátora Radek Popelka. 

PIETA. Náměstci primátora Vratislav Výborný(vpravo) a Radek Popelka na Masa-
rykově náměstí položili květiny k pamětní desce Evžena Plocka. Ten se 4. dubna 
1969 zapálil na protest proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. 

DEN ZEMĚ. Kulichy a rukavice. Ani skutečně nepříznivé počasí neodradilo dvě 
desítky lidí k účasti na cyklojízdě městem, která se uskutečnila u příležitosti Dne 
Země. Účastníci se zařídili podle názoru, že neexistuje špatné počasí, ale existuje 
špatné oblečení.   Připravil -lm-

FOTBALOVÉ KLÁNÍ. Populární herci, zpěváci, moderátoři, baviči i sportovci si 
8. dubna poměřili v hale na jihlavském bazénu fotbalové síly v „přáteláku“ s osob-
nostmi Města Jihlavy. Šlo o zápas benefi ční série Československého lva. Vrcholným 
momentem programu byla dražba dresu další legendy, mistra Evropy z Bělehradu z 
roku 1976 a člena prestižního Klubu ligových kanonýrů Antonína Panenky.

 Foto: Jiří Varhaník

 www.jihlava.cz  
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 2. 5. 2017   stavění májky 

 6. 5. 2017 

Den růžových vín  |  pořadatel Fabes s.r.o. 
 od 11.00 degustace růžových vín, občerstvení, dětský koutek
od 17.00 doprovodný hudební program, divadlo

Zaplétání máje  |  pořadatel: statutární město Jihlava, 
spolupořadatel Horácké folklorní sdružení, z.s.

 15.00 vystoupení dětských folklorních souborů Dřeváček  
a Šípek Jihlava, Vysočánek Hlinsko

 15.30 zaplétání máje – účinkují soubory Pramínek Jihlava, HSPT 
Vysočan Jihlava, Studánka a Kamínek Žďár  
nad Sázavou, Kalamajka Havlíčkův Brod

 15.45 vystoupení folklorních souborů Pramínek Jihlava, HSPT 
Vysočan Jihlava, Studánka Žďár nad Sázavou, Kalamajka 
Havlíčkův Brod a Vysočan Hlinsko

 8.–18. 5. 2016 

V rámci Týdne pro rodinu bude na náměstí umístěna  
Senová rodina  |  pořadatel: Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.

 A
 10. 5. 2017 

Po celý den akce Spolu proti melanomu  |  pořadatel:  
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 19. 5. 2017 

Májový jarmark  |  pořadatel: statutární město Jihlava
 od 9.00  řemeslno-farmářský jarmark, občerstvení
 14.00–16.00 promenádní koncert dechové hudby
14.30–16.30  vožení dětí na ponících (ZOO)
 16.30–17.00 ukázka sportovní kynologie a Dog Dancing   
  (Kynologický spolek FM-dog)
17.00–20.00  koncert JCS Salavice

 20. 5. 2017 

Jihlavská 24 MTB  |  pořadatel: SLIBY-CHYBY, z.s.
11.00–12.00   slavnostní start závodu MTB

 21. 5. 2017 

Veselý průvod rodin  |  pořadatel: Centrum pro rodinu Vysočina. z.s.
v 16.00 sraz v horní části náměstí, průvod bude zakončen 
kejklířským vystoupením Dr. Kuželka a Aduši

 22. 5. 2017   kácení májky

 27. 5. 2017 

60. Festival sborového umění  |  pořadatel: Společnost pro FSU, z.s.
 15.00–16.00  II. festivalový koncert  
    – JSPS Melodie Jihlava, PS Slunko Třebíč

 místo konání: Masarykovo náměstí v Jihlavě 


