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HELENÍN PŘEDSTAVIL MODELY I ZMĚNY. Oděvní návrháři ze školy SUPŠ 
Helenín  vytvořili a v únoru odprezentovali kolekci modelů na téma Recyklovaná 
móda. Tou na jaře doprovodí krajskou akci na téma recyklování. Škola představi-
la i nové logo  a stavební úpravy. Na všech změnách se podílejí i studenti.
  Foto: Jiří Varhaník 

VYSOČAN TANČIL A BAVIL SE. V únoru uvedl Horácký soubor písní a tanců 
Vysočan Jihlava v pořadí 44. Horácký bál. Po dvouleté pauze byl bál obnoven loni 
ve Velkém Beranově, letos se vrátil do Jihlavy, a to do Dělnického domu. O půlnoci 
spolek Vysočan uvedl tradiční parodickou scénu. V ní letos tančili také hippies – 
jednoho z nich si střihl i vedoucí souboru Jaroslav Dřevo ml.  Foto: Jiří Varhaník

V HLEDÁČKU SENIOR. To je název výstavy, která je k vidění v přízemí historic-
ké radnice na Masarykově náměstí. Autorkou kolekce je Adéla Tomášů, studentka 
třetího ročníku denní formy studia na Soukromé vyšší odborné škole sociální. Na 
třinácti fotografi ích jsou zachyceni klienti Domova Ždírec při vybraných aktivi-
tách - např. olympiádě, vinobraní, canisterapii, zdobení perníčků, oslavách svaté-
ho Martina a Vánoc. Fotografi e vznikly od srpna minulého roku do 24. prosince. 

FRANZ JOSEF. MARIE TEREZIE. ANNA LÍZA. Vedoucí správního oddělení 
Magistrátu města Jihlavy Kateřina Škarková byla hostem Českého rozhlasu Re-
gion, kde odpovídala na otázky spojené se jmény a příjmeními, jejich kombina-
cemi, spojováním, přechylováním či změnou. Řeč byla i o jménech neobvyklých 
až kuriózních, nebo o těch nejpoužívanějších. V loňském roce dostávala narozená 
děvčata nejčastěji jméno Eliška, Tereza a Anna, chlapci Jan, Adam a Jakub. Do 
obliby se vrátila i jména používaná spíše v minulosti jako Josefína, Dorota, Josef 
nebo František. Rodiče se také nechávají inspirovat známými osobnostmi sportu, 
hudby a fi lmu, takže se v určitém období rodilo hodně Dominiků a Anet, v ČR žijí 
také osoby s křestním jménem Rambo, Vinett ou nebo Esmeralda.

ÚNOROVÉ ZASTUPITELSTVO. Ne každé jednání městských zastupitelů je 
v hledáčku veřejnosti, která se do jednacího sálu ani nevejde. Program únorového 
zastupitelstva lákal jednak schvalováním územního plánu města, tak i schvalová-
ním grantů pro oblast kultury na rok 2016.

DŘEVĚNÁ STAVBA ROKU 2016. Herní koutek v areálu Zoo Jihlava u expozice 
Australská farma se zapojil do ankety Dřevění stavba roku 2016. Je součástí nej-
větší relaxační zóny zahrady, kde v letním období nachází odpočinek mnoho ná-
vštěvníků jednak v sedě na lavičkách, ale i v leže v houpacích sítích a na lehátkách. 
Dřevěné prolézačky s laminátovou klouzačkou jsou ve tvaru traktůrku a žebřiňá-
ku a pěkně zapadají do atmosféry farmy. Podklad hřiště je pískový, součástí zóny 
je i zdroj pitné vody. Celé místo je situováno do sadu ovocných stromů, které v 
horkých letních dnech poskytují unaveným návštěvníkům stín. Své soukromí zde 
najdou i kojící maminky, pro které je k dispozici atypická lavička se zastíněním. 
Svým hlasem můžete přispět na htt p://1url.cz/0tLxq.


