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V ZOO JE HOTOVÝ DALŠÍ PAVILON. Město pokračuje v projektu Zoo pěti 
kontinentů. Poslední dokončenou částí je pavilon primátů.

Také expozice Asie jde do fi nále. Dřevěný domek vyrůstá na rozvalinách khmér-
ského chrámu Angkorwat v severním Laosu. 

Zatím v základech je poslední, nejnáročnější stavba „exotária“, velkého tropické-
ho pavilonu především pro plazy, ve stylu džungle s bujnou vegetací, vodopádem 
a řekou s krokodýly. Expozice bude dokončena příští rok.

JAKÉ I/Y? Novináři a primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal přiskočili na 
pomoc s českým pravopisem při zápisu do pamětní knihy. Jihlavu, město 
svého dětství, navštívil pan Dov Strauss, který zde vyrůstal, ale v roce 
1939 musel opustit republiku v transportu židovských dětí. Dnes žije s 
velkou rodinou v Izraeli. Host i po dlouhých letech v cizině mluví plynu-
lou češtinou. O osudech dětí z transportu, včetně těch jihlavských, nyní 
vychází kniha Přátelství navzdory Hitlerovi.

ZUŠ OCENĚNÁ. Letos dokončená rekonstrukce Základní umělecké školy Jihlava 
získala několik ocenění v soutěži Stavba roku 2013. Kromě nominace na titul se 
pyšní Cenou předsedy Senátu Parlamentu ČR a Cenou časopisu Stavitel. Škola je 
nově účelněji upořádána, zvýšila se její kapacita, budovám se vrátil vzhled z roku 
1875. Město do rekonstrukce investovalo s podporou ROP Jihovýchod 80 milionů 
korun, architektem rekonstrukce byl Jaroslav Huňáček, dodavatelem fi rma Podzi-
mek a synové.

MFDF JIHLAVA SVÁTKEM. Letošní sklizeň dokumentárního fi lmu v Jihlavě by-
la ofi ciálně zahájena. Ve velkém sále Domu kultury uváděli herci Jiří Havelka a 
Ondřej Cihlář z Divadla Vosto5. Tentokrát se celý zahajovací večer nesl v duchu 
zahrádkářství, další dny byly ve znamení festivalového dění.

OSLAVA 95.VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA.  U  sochy TGM se kona-
lo tradiční setkání k 95. výročí vzniku Československa. K přítomným promluvili 
představitelé města Jihlavy, Kraje Vysočina, Senátu ČR a Českého svazu bojovní-
ků za svobodu, květiny položili i zástupci dalších organizací včetně Policie a Ar-
mády ČR. Čestnou stráž držel Sokol Jihlava.

ŠEDESÁT LET SPOLU. Manželé Milada Svobodová a Milan Svoboda oslavili 
šedesátileté výročí společného soužití diamantovou svatbou na magistrátu. Svatebča-
nům poblahopřál oddávající Martin Málek.
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