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DEN POROZUMĚNÍ. Jihlavská radnice se v noci z 2. na 3. dubna rozzářila mod-
rou barvou v rámci Celosvětového dne porozumění autismu. Kromě jihlavské rad-
nice se modře rozsvítil také krajský úřad, Dům kultury a odborů, administrativní 
budova ICS na Telečské ulici nebo Vysoká škola polytechnická. Modrá barva je 
barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají osoby 
s autismem největší potíže. Foto: archiv MMJ

25 KOL A 90 BRÝLÍ. Letošní Den Země odvál vítr na jihlavskou radnici. I přes 
nepřízeň počasí se takřka stovka malých i velkých návštěvníků naučila více o světě 
odpadů a ekologickém myšlení. Opět se také sbíraly brýle a kola pro Afriku, letos 
se malým africkým školákům z Jihlavy pošle 25 kol a 90 brýlí. Jedny sluneční brý-
le darovala i primátorka města Karolína Koubová. Foto: archiv MMJ

TEST NAUČNÉ STEZKY. Na kilometrové naučné stezce na Staré Plovárně se 
můžete dozvědět více o funkci lučních i rybníkových biotopů, včelách a zvířectvu, 
se kterým se při štěstí lze na plovárně setkat. Stezku hned vyzkoušely děti primá-
torky Jihlavy Karolíny Koubové a test vyšel úspěšně! Děti si hrály si s cedulemi, 
lezly na pařezy a krmily kačery. Foto: archiv MMJ

KŘEST KNIHY. I domy umírají vstoje společně s autorem Ladislavem Vilímkem 
pokřtila primátorka Jihlavy Karolína Koubová, náměstek Jaromír Kalina i Petr 
Laštovička, ke slavnostnímu přípitku se zapojil i uvolněný zastupitel Martin Laš-
tovička. Úspěch publikace o historii jihlavských domů potvrdila vysoká účast na 
včerejším křtu již pátého dílu. Foto: archiv MMJ

DĚLOSTŘELCI V SENÁTU. Spolek přátel dělostřelby, který pro Jihla-
vu vykonává městskou gardu královského horního města, dostal oficiál-
ní pozvánku od předsedy senátu Jaroslava Kubery. V delegaci byli přítomni 
dělmistr David Kočka, desátník Radek Popelka, ceremoniář Jaromír Kalina a 
střelci Libor Homolka a Petr Barák. Foto: archiv MMJ

PIETNÍ AKT. Vnuk Evžena Plocka promlouvá při pietní vzpomínce k 50. výročí 
jeho sebeupálení. Květiny k památníku Evžena Plocka, který stojí vedle Marián-
ského sloupu, položili zástupci statutárního města Jihlava, Kraje Vysočina i ob-
čanské iniciativy Odkaz Evžena Plocka, kteří dnešní událost uspořádali.

 Foto: archiv MMJNaučná stezka je kompletní
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