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Bližší informace získáte na: 

www.zskol.ji.cz

zskollarova@zskol.ji.cz

567 563 571

Zápis do prvních tříd 2019/2020:

Pátek 12. 4. 2019
od 14:00 do 18:00
Sobota 13. 4. 2019 
od 8:00 do 12:00
Nabízíme Vám:
Zápis pro děti zábavnou formou – 

SLUNÍČKOVÝ

Přípravnou třídu s dlouholetou tradicí 
– přednostně pro děti u nás zapsané
Umístění prvních tříd samostatně 

ve vedlejší budově
Možnost zařazení žáků do školní 

družiny až do 5. ročníku (provoz již 
od 5:45 hod.)
Všeobecně zaměřenou výuku 

respektující individualitu dítěte
Vedení třídních stránek na webu 

školy
Péči školní speciální pedagožky – pod-

pora žáků se specifi ckými potřebami
Každoroční nabídku cca 40 zájmo-

vých kroužků
Školní kuchyň nabízející každý den 

dva druhy jídel
Vaření dietní stravy pro děti s ome-

zením lepku či s cukrovkou

Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace

Kalendárium města Jihlavy
Zajímavé historické události z Jihlavy měsíce dubna

Právo na provozování 
vodovodu

22. duben 1389, Brno. Jošt, markra-
bě moravský, uděluje měšťanům jih-
lavským právo, aby užívali příjmu a 
poplatků, které si jednomyslně uloži-
li z vodovodu zřízeného k prospěchu 
svému i celé obce, ke zlepšení města 
podle své úvahy a zavazuje se za sebe 
i své nástupce, že na tyto příjmy ne-
sáhne.

Ďábel zadávil sedláka
3. duben 1554, jihlavská kronika. 

Téhož roku v úterý po neděli Qua-
simodo šli dva rodní bratři, poddaní 
pana Kraustenského z Újezda, v noci 
z pivnice a když viděli letět draka, 
pravil jeden z bratří: „Ďáble, jsi zlý, 
tož pojď sem a zápas se mnou!“ Dru-

hý bratr ho však káral, řka, aby Ďáb-
la nechal na pokoji. V tom se k nim 
Ďábel blíží proměněn v lidskou po-
stavu. 

Tu chtěli dva bratři prchnouti, ale 
Ďábel chytil toho, který jej vyzval 
k zápasu, a na tom místě ho zadávil.

400let od začátku 
velké války v Jihlavě

22. duben 1619. Jihlava obsazena 
stavovskými vojsky hraběte � urna. 
� urn vstoupil do Jihlavy 23. dubna 
roku 1619. Jde o začátek aktivní účas-
ti Jihlavských ve velkém dramatu tři-
cetileté války. 

Nebyla to zajisté jen náhoda, že 
městské brány byly otevřeny velite-
li prvního vojska, které se octlo před 
městskou pevností. Podle Pešiny 

� urn povolal k sobě z města přední 
měšťany, mírně na ně naléhal, slibo-
val, že jim přichází na pomoc a chce 
zajistit svobodu utlačenému nábo-
ženství. Potom prý nebylo nikoho, 
kdo by to nepokládal za hodné přije-
tí. Jihlavští se tak dobrovolně přidá-
vají společně s ostatními moravskými 
stavy k Čechům v odboji proti vlast-
nímu panovníkovi králi Matyášovi a 
jeho nástupci Ferdinandu II.

30. DUBNA 1334 byly urovnány 
spory mezi městskou radou a měšťany 
jihlavskými. Situaci uklidnil Vilém 
z Landštejna, zemský podkomoří v 
Čechách, na rozkaz markraběte Karla.
 FOTO: Karel, markrabě Moravský 

z knihy Jihlava. 
Dějiny moravských měst.

Sestavil Martin Laštovička z Historického kalendáře města Jihlavy od Františka Hoff manna (Jihlava 1957) a z Inventáře sv. 1, Listiny (Městská správa Jihlava) – 
Okresní archiv v Jihlavě, František Hoff man a Karel Křesadlo (1971).

Těsně před nástupem jara uspořá-
dal jihlavský taneční klub Chrisstar 
při TJ Sokol Bedřichov soutěž pod 
hlavičkou Českého svazu tanečního 
sportu.

Soutěže Jihlavský pohár, konané 
dne 17. 3. 2019, se zúčastnilo sedm-
desát čtyři tanečních párů z celé ČR 
ve věkových kategoriích děti, junioři 
a mládež.

Do soutěží promluvily i domácí 
páry TK Chrisstar Jihlava.

Až do fi nále se protančil v kategorii 
Junior I. LAT pár Michalčuk Filip - 
Ryšavá Eva, kde obsadil 5. místo.

Třikrát se do fi nále podíval i pár 
Suchý Filip-Nevosadová Šárka (TJ 
Sokol Bedřichov TK Chrisstar Jih-
lava). 

Ve své věkové kategorii JUN II. 
obsadil 4. místo ve standardu a 6. 
místo v latině. 

Ani v kategorii Mládeže věkově 
starších párů se neztratil a ve stan-
dardu vytančil krásné stříbrné me-
daile.

V Mládeži tančil i pár Pöndl Patrik 
a Morkusová Michaela (TJ Sokol 
Bedřichov TK Chrisstar Jihlava), 

Úspěšná taneční soutěž Jihlavský pohár

PÁR Suchý Filip - Nevosadová Šárka v 
kategorii Mládeže věkově starších párů 
ve standardu vytančil krásné stříbrné 
medaile. Foto: archiv MMJ

VE FINÁLE tančil vítězný pár Novotný Lukáš - Prokůpková Lucie (TJ Sokol 
Bedřichov TK Chrisstar Jihlava). Foto: archiv MMJ

bral 4. místo za předvedené stan-
dardní tance.

V juniorské nejvyšší kategorii tan-
ců, která na soutěži byla vypsaná, 
tančil fi nále čtyřikrát i pár Novotný 

Lukáš-Prokůpková Lucie (TJ Sokol 
Bedřichov TK Chrisstar Jihlava), 
kdy ve standardních tancích zvítě-
zil a vystoupal na stupínek nejvyšší, 
v kategorii věkově starších obsadili 
úžasné 2. místo. 

Do fi nále v latinsko-americké čás-
ti juniorů  promluvili také a obsa-

dili 4. místo, v kategorii starších 
5.místo.

Srdečně Vás zveme i na další ta-
neční soutěž Vánoční cena, která se 
uskuteční 17. 11. 2019 opět ve spor-
tovní hale TJ Sokol Bedřichov.

Bc. Radka Prokůpková,
vedoucí a trenér II. třídy 


