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Do jihlavských mateřských škol 
se díky společné iniciativě města 
Jihlava a společnosti IBM dostává 
25 počítačových stanic KidSmart 
Young Explorer. 

Výukový program určený pro děti 
ve věku 3 až 7 let si klade za cíl naučit 
děti, rodiče i vyučující zdravému pří-
stupu k informačním technologiím a 
hravou formou podporovat počíta-
čovou gramotnost předškoláků. Spe-
ciální soft warové programy, kterými 
jsou počítače vybaveny, napomáhají 
rozvíjet znalost jazyka, matematiky, 
vědy i humanitních oborů. 

„Město Jihlava jsme oslovili s na-
bídkou spolupráce s ohledem na jeho 
geografi cké umístění, kdy je prvním 
městem v kraji Vysočina, kde jsou po-
čítačové stanice KidSmart umístěny 
ve větším množství. Jihlava je centrem 
tohoto regionu, který má velký roz-
vojový potenciál, a jeho rozšíření tak 
vidíme jako příspěvek k probíhajícím 
změnám ve vzdělávacím systému, kte-
rý podpoří zdravý přístup k informač-
ním technologiím,“ uvedl Vladek Šle-
zingr, generální ředitel IBM Česká 
republika.

„Současný vývoj jde ruku v ruce s 
informačními technologiemi. Naším 
úkolem je ukázat dětem zdravý pří-
stup k užívání počítačů, aby je pou-
žívali správně a k užitečným věcem. 
Umístění sestav také pomáhá držet 
krok těm dětem, které třeba ze soci-
álních důvodů nemají k počítači pří-
stup. Proto projekt dětských počítačo-
vých sestav v jihlavských mateřinkách 
vítám,“ uvedl primátor Jihlavy Jaro-
slav Vymazal. -lm-

Speciální dětské počítače IBM zamířily 
do mateřských škol v Jihlavě

JIHLAVSKÉ DĚTI dostaly nové počítače. Na pohyb třeba na trampolíně se ale nesmí zapomínat.  Foto: Lubomír Maštera

Sdružení Česká zoo vyhlašuje 
každoročně soutěž „Bílý slon“, ve 
které oceňuje práci českých i slo-
venských zoologických zahrad. 
Ceny jsou udělovány ve třech kate-
goriích: „Odchovek roku“, „Stavba 
roku“ a „Přestavba roku“. 

V květnu proběhlo v kulturním 
středisku ve Štramberku slavnostní 
předání výročních cen soutěže Bí-
lý slon 2010 a Zoo Jihlava získala 
ocenění v kategorii „Stavba roku“ 
za expozici MALAY MEDAN – 
výběh pro medvědy malajské, kte-
rý byl slavnostně otevřen v dubnu 
2009. 

Expozice je koncipována jako 
velký výběh s proudící vodou a 
skálami tak, aby vše evokovalo při-
rozené prostředí zvířat. Zásadní 
změnou bylo přemístění ubikace 
pro medvědy do spodní části výbě-
hu, takže návštěvníci mají možnost 
je pozorovat i v zimě. Také výhledy 
do venkovního výběhu jsou možné 
hned z několika stran a úhlů.  -lm-

Městská zoo je opět nejlepší

ŘEDITEL ostravské zoo Petr Čolas předává ocenění v kategorii STAVBA ROKU 
ředitelce Zoo Jihlava Elišce Kubíkové za expozici Malay Medan pro medvědy ma-
lajské. Foto: archiv Zoo Ji

Rada města Jihlavy schválila vý-
zvu k podávání žádostí o dotace 
na rok 2011 v oblasti sportu, a to: 
„Výkonnostní sport – sportovní se-
zóna 2009/2010“.

Výzva je vyvěšena na úřední des-
ce města Jihlavy a zveřejněna na 
webových stránkách města (www.
jihlava.cz), kde žadatelé najdou 
podrobnější informace. Žádosti se 
mohou podávat na magistrát města 
Jihlavy do 15. června 2011 do 17 
hodin. -lm-

Vyhlášení 
sportovního grantu

Jihlava se poslední květnový den připojila ke Světovému dni bez tabáku, 
který připomíná veřejnosti zdravotní rizika spojená s kouřením. 

I letos město organizovalo tzv. Cestu za čistým vzduchem v podobě vol-
ného vstupu na vyhlídkovou věž kostela sv. Jakuba a na Bránu Matky Boží 
zdarma. Cesta za čistým vzduchem symbolizovala myšlenku zdravého ži-
vota bez kouření, kterou se Zdravé město Jihlava rozhodlo podpořit.

V rámci této kampaně se město rozhodlo také propagovat nekuřácké pro-
vozovny a iniciovat tak vznik Sítě nekuřáckých restaurací. Zástupci provo-
zoven, jejichž prostředí je výhradně nekuřácké, případně s oddělenou ne-
kuřáckou místností, se mohou bezplatně zaregistrovat do této sítě pomocí 
on-line formuláře, který je na webu města. -lm- 

Na jihlavské věže zdarma 
a do restaurací bez cigaret


