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Šetření vodou se vyplatí... 
Sprcha místo vany – sprchování vyžaduje významně menší množství 

vody než koupání ve vaně. Po roce určitě potěší znatelně nižší účet za vodu 
i za energie. Zkraťte sprchování, teplá voda je sice příjemná, na samotné 
umytí ale ve skutečnosti potřebujete jen chvilku. A ještě ušetříte vodu i 
peníze. -tz-

Z právě opravované zastávky Jiřího 
z Poděbrad do centra města denně 
vyrazí v průměru 350 cestujících. 
Proto na Havlíčkově ulici do konce 
roku vznikne i protější, „staronová“ 
zastávka, ve směru na hlavní vlakové 
nádraží.

A proč „staronová“? Někteří oby-
vatelé okolních ulic si ještě mohou 
pamatovat zastávku, která byla do 
roku 1997 umístěna nevhodně o 
pár metrů níž, za viaduktem, v kři-
žovatce s ulicí U Skály. 
 Zdroj: facebook.com/mesto.jihlava

Z ofi ciálního facebooku Jihlavy

NA HAVLÍČKOVĚ ulici probíhá rekonstrukce zastávky MHD Foto: archiv MMJ

Reakce veřejnosti:
Dobrozlák Zlodobrák Jako jsem zastánce MHD, jelikož to k modernímu fun-

gujícímu městu patří. Ale takhle hustá síť zastávek, to nemají ani v Praze ne? :-D
Tady to je na pěkně blbým místě. Důchodci a děti bydlí všude, to bychom mohli 
mít zastávky i mezi Kosovem a Dolinou aspoň dvě nové. A po celých Březinkách 
aspoň čtyři další. Tohle je teda nesmysl. Já být řidič trolejbusu, tak tam na protest 
nezastavuji. :-D

Kateřina Klimentová Dobrý den,dle mého názoru je to velmi dobrý nápad.
Pokud nebydlite v okolí těchto dvou zastávek,tak chápu,ze se vám to zda jako bl-
bost.Ale bydlí tady mnoho důchodců i mladých lidi,kteří danou zastávku uvítají. 
Čekáme na ni poměrně dlouho.

Pete Vala Pojďme udělat zastávky každých sto metrů, bude z nás národ balíků. :-D

Tom Kocourek Dnes jsem tam jel kolem, v pracovní době asi 10-11 hodin? A 
prace vypadala presne jako na te fotografi i :-D

Napište nám…
Máte připomínku k současným událostem ve městě? Chcete veřejně 

vyjádřit svůj názor k aktuální situaci, radnici či obyvatelům něco vzkázat, 
poděkovat, postěžovat si? Napište nám. Příspěvky můžete posílat na adresu 
redakce@jihlava-city.cz. -ah-

Po více než ročním snažení se 
zoologům jihlavské zoo podařilo 
dopárovat samici aligátora čínského 
vhodným samcem. Šestiletý aligátor 
dorazil z japonské zoo v Shizuoka, 
kde byl chován. Vyklubal se v zá-
chranném centru pro čínské aligáto-
ry v Číně. 

Do ČR přiletěl v pátek 23. listopa-
du, poté putoval do Jihlavy. Mladý 
aligátor zvládl přibližně jednodenní 
cestu ve speciální transportní bedně 
zcela bez problémů. Při přesunu do 
expozice uvnitř tropického pavilo-
nu Zoo Jihlava byl samec změřen a 
byly mu odebrány vzorky z kloaky k 
bakteriologickému vyšetření. Nyní 
ho čeká minimálně třicetidenní ka-
ranténa.

„Se samicí, pocházející původně z 
nizozemského Emmenu, se samec 
setká nejdříve v dubnu příštího roku. 
Do té doby se budou seznamovat přes 
kontaktní bariéru, aby si případně ne-

mohli ublížit.” Vysvětluje ředitel Zoo 
Jihlava Jan Vašák.

„Sehnat čínského aligátora je extrém-
ně těžký úkol. Jde totiž o jednoho z nej-
vzácnějších zástupců řádu krokodýlů, 
kam kromě nich patří právě aligátoři, 
kajmani a gaviálové. Tím, že v sou-
časnosti máme pár aligátorů čínských, 
jsme však v našem snažení vlastně stále 
na začátku. Nejtěžším úkolem totiž 
bude snaha o jejich rozmnožení, což je 
stále oříšek i pro ty nejzkušenější cho-
vatele,” dodal Vašák.

Aligátoři čínští jsou, spolu se zná-
mějšími a většími aligátory severo-
americkými, jedním ze dvou druhů 
aligátorů. V Číně žijí v subtropickém 
pásmu, takže jsou relativně chladno-
milní, a ke svému rozmnožování do-
konce potřebují zimní odpočinek při 
teplotách kolem 12 – 15°C. Živí se 
bezobratlými živočichy, jakými jsou 
třeba korýši, dále rybami a dalšími 
drobnými obratlovci. -ah-

Nový samec aligátora 
čínského v jihlavské zoo

Šestiletý aligátor čínský  dorazil do jihlavské zoo z japonské zoo v Shizuoka.
 Foto: archiv MMJ

1948–2018: 70 let trolejbusů v Jihlavě 

Provoz trolejbusové dopravy byl v Jihlavě zahájen 
v prosinci 1948. V roce 2018 Dopravní podnik města 
Jihlavy oslavil 70 let od této události, a při té příleži-
tosti vydalo statutární město Jihlava publikaci, která 
popisuje vývoj drážní dopravy ve městě.
K vydání připravil: Karel Trojan 
Grafi cká úprava: Jana Petrůjová
Rok vydání: 2018
Cena: 50 Kč

Drobné nemovité památky

… a jiné architektonické zajímavosti města Jihlavy. 
Publikace mapuje drobné nemovité památky na úze-
mí Velké Jihlavy. Je rozdělena do 8 kapitol, a každá se 
věnuje konkrétnímu typu památek. V jednotlivých 
kapitolách jsou památky následně zpracovány do hesel 
v abecedním sledu podle uvedených katastrů.
Autoři: PhDr. Zdeněk Jaroš a Bc. Ondřej Stránský
Grafi cká úprava: Eva Bystrianská, Veronika Bracková
Rok vydání: 2017
Cena: 550 Kč

Patriot – Jihlava ve fotografi i Johanna Haupta

Johann Haupt – významný jihlavský fotograf a zakla-
datel pravidelných havířských průvodů. Katalog vyda-
ný statutárním městem Jihlava k výstavě Patriot - Jih-
lava ve fotografi i Johanna Haupta, která se uskutečnila 
v létě roku 2018 v podzemních prostorech jihlavské 
radnice.
Autoři textové části: Jana Petrůjová a Jakub Koumar

 Grafi cká úprava: Eva Bystrianská
 Fotografi e z fotoarchivu Muzea Vysočiny Jihlava
 Rok vydání: 2018
 Cena: 70 Kč

Trojice nových knih

ZAPLNĚNO DÁRKY. Turistické informační centrum bylo před Vánoci jedním 
ze sběrných míst charitativní akce Strom splněných přání. Jihlavští Ježíškové zapl-
nili dárky celou místnost, teď už je jenom předat dětem v Dětských domovech, aby 
dělaly radost dál.  Foto: archiv MMJ

Splněná přání na radnici


