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120 KOL PRO AFRIKU. S velkým zájmem se v Jihlavě setkala sbírka Kola pro 
Afr iku. V loňském roce se podařilo shromáždit více než 300 kol, letos už jihlavský 
magistrát předal iniciátorům akce dalších 120 bicyklů. Do sbírky bylo možné dávat 
kola funkční i nepojízdná, která se opraví, nebo se z nich složí provozuschopné kusy. 
Ty pak poputují do Afr iky, kde poslouží především dětem k dopravě za vzděláním. 
(Více na www.kolaproafr iku.cz).

ZÁCHRÁNIT LIDSKÝ ŽIVOT. Sportovní akademie Elitavers, s podporou Zdravého 
města Jihlava, uspořádala veřejně přístupný kurz první pomoci, s názvem Zachraň 
život s městem Jihlavou, kterého se zúčastnilo několik desítek dětí i s rodiči. Pořa-
datelé spojili v kurzu výuku, videoukázky, vyprávění zkušeností z vlastní praxe i 
nácvik, který byl atraktivní pro děti i dospělé.

NOVÉ ABSOLVENTKY. Vysoká škola polytechnická Jihlava má první absolventky 
magisterského studijního programu Komunitní péče v porodní asistenci. Absolventky 
oboru získaly způsobilost k výkonu specializované ošetřovatelské péče o ženu, rodič-
ku i novorozence. Jsou připraveny poskytovat péči ženě během těhotenství, při poro-
du, po porodu, i během celého jejího života. Vedení města Jihlavy blahopřálo vede-
ní školy k završení dlouhodobé snahy o magisterský obor, zvyšuje to význam školy i 
města.

NÁVŠTĚVA Z VELVYSLANECTVÍ. Zástupkyně velvyslanectví Německa, paní 
Christiana Markert, navštívila Jihlavu. Na radnici ji přijal primátor města Rudolf 
Chloupek a náměstek primátora Radek Popelka. Reprezentantka velvyslanectví se 
zajímala o současnost Jihlavy, ocenila aktivity jihlavské radnice na poli českoněmec-
kých vztahů a zajímala se o aktuální výstavu „Pomalu začalo být zase dobře“, která 
probíhá v přízemí radnice. Výstava vypráví příběhy Němců, kteří byli po roce 1945 
odsunuti z tehdejšího Československa. 

VÝHERCI PŘEVZALI CENY PŘED PRÁZDNINAMI. Městská policie i letos před 
prázdninami vyhlásila výsledky výtvarné soutěže pro mateřské školky, zaměřené na 
bezpečnostní tematiku dopravy školáčků.

ZAHÁJENÍ VYSOČINA FESTU. Podvečerním koncertem den před zahájením nej-
většího hudebního letního festivalu VysočinaFest na jihlavském Masarykově náměs-
tí začal co do navštívenosti nejsledovanější festival na Vysočině. Pro ty, kteří si včas 
nezajistili vstupenky na hlavní program, byla návštěva jedinou možností ochutnat 
festivalovou atmosféru. 


