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UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY. Jihlava si připomněla 
66. výročí konce II. světové války. Na ústředním hřbitově proběhl pietní akt, které-
ho se účastnilo vedení města Jihlavy, zástupci kraje Vysočina, Krajského vojenské-
ho velitelství v Jihlavě a veřejnost. Nechyběli rovněž zástupci Konfederace politic-
kých vězňů, Českého svazu bojovníků za svobodu a někdejší členové pomocných 
technických praporů. Účastníci piety položili květiny k sousoší Zaváté šlépěje, k 
památníku sovětských vojáků a k hrobům českých vojáků padlých ve válce.

PRIMÁTOR BLAHOPŘÁL HOKEJOVÉ LEGENDĚ. Stanislav Neveselý, hoke-
jový útočník a trenér, který s jihlavskou Duklou získal jedenáct ze dvanácti jejích 
mistrovských titulů, slavil pětasedmdesátku. K dlouhému zástupu gratulantů se 
připojilo i město Jihlava, blahopřání a poděkování za práci ve sportovní oblasti 
a propagaci města vyslovil a drobné dárky předal primátor Jaroslav Vymazal. I 
během krátkého setkání v pracovně primátora hokejová legenda trpělivě a s úsmě-
vem přijímala další a další blahopřejné telefonáty a textové zprávy. Stanislav Ne-
veselý si nyní rád zahraje nohejbal a tenis, jedním z dárků od primátora tak bylo i 
bílé „tenisové“ tričko s logem města Jihlavy. 

HAPPENING ZA HIV POZITIVNÍ. Počtvrté Jihlava hostila happening na podpo-
ru HIV pozitivních a AIDS nemocných, žijících v České republice. Jihlavští stu-
denti vypustili 1.557 červených balonků, které symbolizují počet známých HIV 
pozitivních osob v České republice. Happening se konal u příležitosti celosvětové 
vzpomínkové akce na oběti AIDS „Světlo pro AIDS“ a město Jihlava se stalo jeho 
hostitelem a spoluorganizátorem. 

V ZOO VZNIKLY ZVÍŘECÍ SOCHY. ZOO ART je název sochařského plenéru 
Střední umělecké školy grafi cké z Jihlavy, který koncem května proběhl v areálu 
Zoo Jihlava. Návštěvníci jihlavské zoo mohli sledovat, jak se kmeny stromů mění 
v rukou mladých umělců ve zvířecí sochy. ZOO ART se v jihlavské zoo konal již 
potřetí, zvířecí sochy z  minulých ročníků jsou vystaveny v areálu zoologické za-
hrady.  Foto: Kateřina Kosová

KVĚTINY NA HROB GUSTAVA MAHLERA. Primátor města Jaroslav Vymazal 
spolu s hejtmanem kraje Vysočina Jiřím Běhounkem, starostou obce Kaliště Pav-
lem Kutišem a zástupci Občanského sdružení Mahler 2000 - společnost Gustava 
Mahlera se zúčastnil dne 14. května 2011 pietního aktu u hrobu Gustava Ma-
hlera v Grinzingu ve Vídni. Položením květin a oblázku z Vysočiny si připomněli 
100. výročí narození tohoto hudebního skladatele a dirigenta. 


