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VÝSTAVA KE DNI AUTISMU. V souvislosti se Dnem autismuse v prostorách his-
torické radnice konala výstava výtvarných prací, které vytvořily děti s poruchou 
autistického spektra. Byly zde zastoupeny práce dětí od předškolního věku až po 
adolescenty. V závěru výstavy bylo oceněno 20 dětí, které nominovali zástupci ma-
gistrátu města a pracovníci Speciálně pedagogického centra. Nominovaným předal 
dárky primátor města Rudolf Chloupek a radní Kraje Vysočina Martin Hyský. 

DEN UČITELŮ NA RADNICI. Jihlavská radnice si připomněla Den učitelů. Pri-
mátor Rudolf Chloupek a náměstci primátora Milan Kolář a Jaromír Kalina pře-
dali ocenění bezmála čtyřem desítkám pedagogům i nepedagogickým pracovníkům 
z jihlavských škol. Oceněné vybrali ředitelé jednotlivých škol. Oslavu Dne učitelů v 
jihlavské radnici doprovodil kulturní program, vystoupilo trio Infl agranti. 

DEN ZDRAVÍ. Změřit tlak, hladinu krevního cukru, cholesterolu či množství tuku 
v těle si mohli nechat návštěvníci tradičního Dne zdraví, který proběhl za účasti 
Zdravého města Jihlavy v Nemocnici Jihlava. Zástupkyně Zdravého města Jihla-
va propagovaly Síť nekuřáckých restaurací, rozdaly mnoho brožurek propagujících 
jihlavské naučné stezky Hornickou, Hudebních osobností Jihlavy, Pivovarskou a 
Jihlavské pevnosti a propagovaly osvětové akce ke zdravému životnímu stylu, které 
v průběhu roku pořádají. 

NOC S ANDERSENEM V ZOO. V Zoo Jihlava proběhla  „Noc s Andersenem“. 
Této akce se zúčastnilo celkem 30 dětí. Ty měly zcela jedinečnou možnost prohléd-
nout si zoo po setmění a blízce se seznámit s jejími nočními a často tajemnými oby-
vateli.  Po prohlídce se celá skupina odebrala zpět do centra PodpoVRCH  na au-
torské čtení cestovatele a dobrodruha Martina Šíla. Dále se děti dozvěděly i spoustu 
zajímavostí o různých zvířatech, která si nakonec mohly pohladit, nebo pochovat. 
Nakonec děti přespaly v zoo ve spacáku a ráno si ji prohlédly ještě jednou za světla.

PŘIPOMÍNKA EVŽENA PLOCKA. Náměstci primátora Jihlavy Milan Kolář 
(vpravo) a Jaroslav Vymazal  na Masarykově náměstí položili květiny k pamětní 
desce Evžena Plocka. Ten se 4. dubna 1969 zapálil nedaleko od tohoto místa na 
protest proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa a proti normaliza-
ci v režii totalitního komunistického režimu. Evžen Plocek pak 9. dubna zemřel. 

NOČNÍ LINKA N. Od 1. dubna jsou ujednoceny dříve nepřehledné noční trolejbu-
sové spoje do nové linky s označením N. První vůz vyjel na novou trasu 1. dubna 
krátce po půlnoci. Od začátku dubna jsou také upraveny jízdní řády trolejbusů a 
několika autobusových linek. Další změny se připravují na podzim, začnou jezdit 
například expresní spoje z velkých sídlišť do průmyslové zóny. Foto: Karel Trojan


