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PŘEDNÁŠKA. Vedoucí ekonomického odboru magistrátu města Jihlavy Jan Ja-
roš přednesl studentům Vysoké školy polytechnické přednášku na téma Problema-
tika rozpočtování obcí a krajů, rozpočtové určení daní. Několik desítek studentů 
tak mohlo díky spolupráci města a vysoké školy nahlédnout do problematiky roz-
počtového procesu měst a krajů, a rozpočtového určení daní, i složitých operací, 
které každoročně předcházejí jejich zpracování.  Foto: archiv MMJ

HOKEJ. V malé hale na Horáckém zimním stadionu se poměřily v přátelském 
hokejovém utkání týmy statutárního města Jihlavy a Kraje Vysočina. Po napí-
navém začátku bez branek se vstřelení prvního gólu dočkalo město, které nako-
nec nad krajem vyhrálo 3:0. Slavnostní buly vhodila primátorka města Karolína 
Koubová, společně s hejtmanem kraje Jiřím Běhounkem a hokejovou legendou Ji-
řím Holíkem. Foto: archiv MMJ

HUDEBNÍ FESTIVAL. Mezinárodní festival Hudba tisíců Mahler Jihlava byl v po-
lovině května zahájen pod sochou Gustava Mahlera ve stejnojmenném parku u Ma-
sarykova náměstí. Při zahájení zahrál dechový orchestr Tutti pod vedením dirigen-
tů Jana Noska a Petra Píši, vystoupily také mažoretky z Domu dětí a mládeže. Po 
slavnostní události následoval první koncert v kostele Povýšení svatého kříže. Více se 
dozvíte na oficiálním webu festivalu: www.mahler2000.cz Foto: Jakub Koumar

FESTIVAL V DIODU. Tanec, divadlo, hudba, obrazy i básně. V jihlavském diva-
dle DIOD se uskutečnil již druhý ročník festivalu Svoboda umění, na kterém se 
prezentují převážně mladí umělci z mnoha žánrů. Festival pochází z myslí naděj-
ných umělců Jakuba Kose a Vojtěcha Šouly, jejichž nápad byl finančně podpořen 
statutárním městem Jihlava. Foto: Jakub Koumar

SLAVNOSTI. Když v sobotu 4. května lilo jako z konve a foukal silný vítr, špat-
né počasí neodradilo folklorní soubory v zaplétání májky na Masarykově náměstí 
v Jihlavě. Vítr nerozfoukal ani stánky řemeslníků, naopak to vypadalo, že dobrou 
náladu nezkazí ani tmavá mračna. Májka doprovázela jarní slavnosti až do 20. 
května. Foto: archiv MMJ

REKORDNÍ SALVA. Spolek přátel dělostřelby Jihlava se dnes zapsal do České kni-
hy rekordů! Start cyklistického závodu Jihlavská 24 MTB doprovodila v polovině 
května na Masarykově náměstí rekordní salva 64 slavnostních výstřelů z funkčních 
originálů a replik historických palných zbraní, které tvoří největší funkční sbírku pal-
ných zbraní z období gotiky a renesance na Vysočině. Foto: Jakub Koumar
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