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Konečně je tu možnost vytvořit 
si stát podle svých představ! Ná-
hoda tomu přála, a letošní Urban 
Game se shoduje s termínem ko-
munálních voleb. 

Autoři letošního třetího ročníku 
městské hry se proto inspirovali sa-
motným T. G. Masarykem, a nabíd-
li účastníkům možnost vytvořit si 
vlastní stát. 

„Přidejte se, a přijďte 6. října, třeba 
cestou z volební místnosti. Začátek hry 
je v budově kina Dukla, a úkoly, při 
kterých zauvažujete o podobě vlastní 
země, pak čekají v dalších kulturních 
zařízeních,“ vyzvala Ivana Jelínková 
z městského odboru školství, kultu-
ry a tělovýchovy. 

„Hra je vytvořena pro týmy i jed-
notlivce, bez rozdílu věku. Zájemci 
se účastní zcela zdarma. V kině Duk-
la dostanou herní plán, a na různých 
stanovištích se formou her a zážitků 
seznámí s možnými formami státních 
zřízení. Mohou se pak pro svůj stát 
rozhodovat mezi odměnami a tresty, 
určovat zákony a pravidla, a volit mezi 

bojem a spoluprací. Hra pak bude kon-
čit společným parlamentem v DIODu,“ 
doplnila Ivana Jelínková.

Organizátoři Urban Game očeká-
vají, že se zájemci předem registrují. 
Start je totiž plánován ve třech sku-
pinách v 13.00, 13.30 a 14.00 hodin, 
aby se během hry předešlo dlouhým 
čekáním. Registraci je možné vyřídit 
přes facebookový pro� l Urgan Game 
Jihlava, nebo odkazem na webu jih-
lava.cz/urbangame. 

Vyřízením registrace si zájemci 
také zajistí místo v sále při závěreč-
ném parlamentu. 

Do minulého ročníku zážitko-
vé hry Urban Game, s podtitulem 
„Možnosti jihlavské totožnosti“, byla 
zapojena více než desítka kulturních 
spolků a organizací. A svůj názor na 
to, jaký je vlastně „Jihlavák“, vyjádři-
lo na čtyři stovky účastníků. I letos 
se do pořadatelství zapojí desítka 
kulturních zařízení. Zážitkovou hru 
za necelých 100 tisíc korun město 
zaplatí z rozpočtu odboru školství, 
kultury a tělovýchovy. -tz-

Urban Game: Založte si nový 
stát podle vlastních představ

Quick

    slyším
v dáli masa

     Ryk!stát!
Konečně možnost vytvořit si stát podle svých představ! 
Záleží na vás, zda mu bude vládnout prezident, král 
nebo náčelník. Hra pro týmy i jednotlivce bez rozdílu věku. 
Startujeme za každého počasí. Akce je zdarma. 
POZOR! Letos startujeme v kině Dukla a končíme 
přibližně v 18 hodin v DIODu. Z důvodu omezené kapacity 
si online rezervujte svůj čas startu ve 13.00, 13.30, 14.00.

facebook.com/urbangameJihlava  |  www.jihlava.cz/urbangame

Akci pořádá Statutární město Jihlava
ve spolupráci s jihlavskými kulturními
organizacemi a občanskými spolky. Akci pořádá Statutární město Jihlava ve spolupráci 

s jihlavskými kulturními organizacemi a občanskými spolky.
Akci pořádá Statutární město Jihlava ve spolupráci 
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Po dvouměsíčních prázdninách se 
do školních lavic opět vrátili žáci a 
studenti. Prvňáčky ve školách přiví-
tal i primátor města Rudolf Chlou-
pek, který popřál hodně štěstí žákům 
prvních tříd na základní škole T. G. 
Masaryka. Do jihlavských základních 
škol se 3. září poprvé vydalo 590 dětí, 
celkově má Jihlava 5 223 žáků.

„Všechny prvňáčky ve školách vítám, 
a přeji jim, aby to těch devět let vydr-
želi. Zároveň přeji pevné nervy rodi-
čům i učitelkám,“ vzkázal při setkání 
s prvňáčky primátor města Rudolf 
Chloupek.

Přivítání žáků na základní škole T. 
G. Masaryka se zúčastnila také nová 

ředitelka školy Andrea Frolíková. Ta 
na místo nastoupila letos po býva-
lém řediteli Petrovi Mourycovi, kte-
rý byl ve své funkci 27 let.

„Děti jsou od narození velmi zvídavé, 
a pokud jsou správně motivovány k zís-
kávání informací, věřím, že učení pro ně 
bude zábava,“ sdělila Andrea Frolíko-
vá.

Pro tento školní rok se také navýší 
kapacita ve školních družinách, a to 
celkem o 255 míst. „Kapacita základ-
ních škol je dostatečná, jsme schopni plně 
zjistit požadavky vyplývající z demogra-
� ckého vývoje v Jihlavě,“ sdělil vedoucí 
městského odboru školství, kultury a 
tělovýchovy Tomáš Koukal. -tz-

Primátor Jihlavy zahájil školní 
rok na ZŠ T. G. Masaryka

PRIMÁTOR města Rudolf Chloupek popřál hodně štěstí žákům prvních tříd na 
základní škole T. G. Masaryka. Foto: archiv MMJ

Do kampaně Evropského týdne 
mobility se letos zapojila i Jihlava, a 
to v celé šíři. V týdnu od 16. do 22. 
září se mohli Jihlavané zapojit do 
sportovních aktivit, zjistit informace 
o svém zdravotním stavu, nebo vyu-
žít MHD zdarma.

„Jihlava byla jedním z 29 měst České 
republiky a více než dvou a půl tisíce měst 
z celého světa, která se do Evropského 
týdne mobility zapojila. Jihlava zvolila 
cestu úplného splnění kampaně,“  sděli-
la koordinátorka akce, Soňa Krátká, ze 
Zdravého města Jihlava.  -tz-

Evropský týden mobility


