
Letos se bude konat již 4. ročník soutěže, kte-
rá vyvrcholí výstavou velkoplošných fotografií, 
umístěných na Masarykově náměstí v Jihlavě. Ale 
to bude až v říjnu.

Samotná soutěž bude odstartována 1. června. 
„Jihlaváci budou mít opět možnost zasílat své foto-
grafie na www.milujemejihlavu.cz. 

Na konci září vybere ze zaslaných fotografií po-
rota nejlepší snímky,“ řekl pořadatel Petr Soukop 
Jihlavským novinám.

Ty pak budou zdobit jihlavské náměstí od 7. říj-

na do 7. listopadu. Vystavovat své fotografie na 
náměstí tak může každý účastník soutěže, stačí jen 
zaslat dobrou fotku.

Předchozích ročníků se podle Soukopa zúčast-
nily stovky fotografů, od studentů přes nadšence 
amatéry až po profesionály. 

Díky soutěži se mnozí doposud neznámí tvůrci 
stali fotografickými celebritami a jejich fotografie 
se pravidelně objevují ve vítězném výběru. 

Některé úspěšné fotografy - finalisty před-
chozích ročníků - bychom vám rádi představili 

formou jejich snímků a malého fotografického 
životopisu. -lm-
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Nový ročník fotosoutěže Milujeme Jihlavu

Úspěšný mladý fotograf. Je velmi pracovitý a talen-
tovaný. Fotografování se věnuje teprve šest let, ale za 
tu dobu si dokázal vybudovat svůj osobitý styl focení 
zvířat. 

Uspořádal několik samostatných výstav v ČR, jeho 
fotografie se s úspěchem vystavují v galeriích v Austrá-
lii, Řecku, Španělsku a Belgii, mají je sběratelé v USA. 

Byl oceněn v soutěžích Fotograf roku a Czech Natu-
re Photo, v zahraničních soutěžích, kde se mu poda-
řilo dokonce několikrát zvítězit ve veliké konkurenci 
140 tisíc fotografů. 

Na facebooku má přes 12 tisíc příznivců. Používá fo-
toaparát Nikon D750.

Soutěže Milujeme Jihlavu se zúčastňuje pravidelně a 
jeho fotografie jsou po dobu výstavy ozdobou jihlav-
ského náměstí.

Focení je pro něj velký koníček a nás může těšit, že 
mnoho jeho fotografií pochází z jihlavské ZOO. Přes-
ně v duchu našeho motta – Milujeme Jihlavu.

ONDŘEJ CHVÁTAL: Mateřská láska, Za stromem.
 Foto: archiv autora

Ondřej Chvátal
JN představují fotografy
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Pohotovostní služba zubních lékařů – červen 2020

Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

6. 6. So MDDr. Novotná Jana
Stomatologické centrum Jihlava 
s.r.o., Havlíčkova 5623/34a,  
586 01 Jihlava, 774 874 100  

7. 6. Ne MDDr. Pačutová Michaela
MUDr. Minařík Radovan, Franze 
Kafky 109, 589 01 Třešť,  
567 234 137

13. 6. So MUDr. Pavlasová Alice
Vrchlického 2497/57,  
586 01 Jihlava, 567 574 577

14. 6. Ne MUDr. Pejchalová Renata
DENTIST 3D s.r.o., Palackého 
1222/18, 586 01 Jihlava,  
721 970 188

20. 6. Ne MUDr. Pivničková Taťjana
DENTIST 3D s.r.o., Palackého 
1222/18, 586 01 Jihlava,  
721 970 188

21. 6. So MUDr. Plucarová Vlasta
DENTIST 3D s.r.o., Palackého 
1222/18, 586 01 Jihlava,  
721 970 188

27. 6. Ne MUDr. Policarová Marie
Masarykova 445, Telč-Podolí,  
588 56 Telč, 567 213 173

28. 6. So MUDr. Pollaková Silvia
Kamenice 405, 588 23 Kamenice, 
567 273 380

Pohotovostní služba 
zubních lékařů  
je zajišťována 

SO, NE a svátky  
od 8:00–12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, 
prosím, NUTNĚ ověřte 
na recepci Nemocnice 

Jihlava.

Vrchlického 59, 
586 33 Jihlava

tel. 567 157 211

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Odbor životního prostředí (OŽP) 
magistrátu navrhl zastupitelstvu k 
památníku Klíče, jehož autorem je 
Radomír Dvořák a který symbolizuje 
17. listopad 1989, vybudovat lavičky.

U památníku v lokalitě Český mlýn 
se často zastavují kolemjdoucí a podle 
OŽP jakožto správce pozemku by osa-
zení nových atypických laviček, které 
budou svým charakterem a tvarem ko-
pírovat jeho bezprostřední okolí, vedlo 
k zušlechtění prostoru – stálo ve zdů-
vodnění.

„Podle toho obrázku mi to nepřipadá 
nic moc krásného ani  praktického, mys-

lím si, že za tak velké finanční prostřed-
ky se dá pořídit něco daleko hezčího a v 
této době si asi můžeme odpustit lavičku 
za 70 tisíc,“ řekl zastupitel Radek Po-
pelka (ANO 2011). Dělat smajlíky z 
laviček nenadchlo ani architekta Jaro-
slava Huňáčka (ODS): „Úplně tomu 
nerozumím, jak bude toto místo vypa-
dat osazené takovými lavičkami.“

Radek Popelka požádal předkla-
datele návrhu Martina Laštovičku 
(KDU-ČSL) o stažení návrhu, ale 
ten to odmítl. Pro hlasovalo 10 za-
stupitelů, 14 bylo proti a 2 se zdrželi 
hlasování. - lm -

Lavičky k památníku za 70 tisíc? 

OKOLÍ památníku Klíče mělo být vyzdobeno lavičkami ze segmentových částí, ze 
kterých bylo možné sestavit různé tvary. Jejich pořizovací cena – 70 tisíc korun!
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