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V dubnu přibyli mezi čestný-
mi občany další dvě osobnosti 
Jihlavy. Vyzkoušejte si náš kvíz 
a zjistěte, kteří lidé jim před-
cházeli.

1. Kdy bylo uděleno první čestné 
občanství?

a) 1825
b) 1870
c) 1920

2. Na čem měl zásluhu Franz 
Nádherný, který získal čestné 
občanství v roce 1826?

a) oprava radničních hodin
b) vybudování lesoparku na stráni 

pod sv. Jakubem (Malý Heulos)
c) podílel se na stavbě kostela sv. 

Jakuba

3. Kterému z prezidentů bylo 
čestné občanství zrušeno v roce 
2001?

a) T.G. Masaryk
b) Edvard Beneš
c) Klement Gottwald

4. Čím byl vyučen akademický 
malíř Gustav Krum, který se stal 
čestným občanem v roce 2000?

a) studoval dvouletou obchodní 
školu

b) měl pouze základní vzdělání
c) vyučil se zedníkem

5. Dar kolekce 78 obrazů a 1 
sochy byl impulzem založení obra-
zové galerie města Jihlavy otevře-
né roku 1948, jež se zároveň stala 
základem sbírek budoucí Oblastní 
galerie Vysočiny. Která později oce-
něná žena tato díla darovala?

a) Terezie Magdalena Novotná
b) Marie Anna Kovaříková
c) Julie Božena Kováčová

6. Antonín Štěpánek byl v roce 
1948 zatčen a odsouzen za pro-
tistátní činnost v prvním politickém 
procesu po únoru 1948 v Jihlavě k 7 

rokům vězení, většinu trestu strávil 
v Jáchymově. Ve kterém roce se stal 
čestným občanem?

a) 2004
b) 1999
c) 2000

7. Který hudební skladatel se stal 
čestným občanem v roce 2009?

a) Bedřich Smetana
b) Gustav Mahler
c) J.K. Tyl

8. Evžen Plocek získal čestné 
občanství za?

a) „Vyšší princip“, který projevil svým 
sebeupálením

b) přínos veřejnosti ve školství
c) rozvoj vědy a vzdělávání

9. Čím si především vysloužil čest-
né občanství in memoriam Franti-
šek Dohnal?

a) rozvoj vědy a vzdělávání
b) zasloužil se o to, že je Jihlava kraj-

ským městem
c) zkvalitnil dostupnost MHD 

10. Ve kterém roce bylo čestné 
občanství uděleno naposledy? 

a) 2020
b) 2021
c) 2019

11. Které osobnosti se staly 
posledními čestnými občany?

a) Zdeněk Laštovička a Evžen Plo-
cek

b) Alois Janáček a Pavel Novák
c) T.G. Masaryk a Edvard Beneš 

Hodnocení:
Dnešní kvíz nebude na body. Proč? 

Protože tyto otázky jsou opravdu z vět-
ší části celkem těžké. Úkolem tohoto 
kvízu bylo především připomenout si 
alespoň některé významné osobnosti 
naší historie, aby na ně nebylo zapo-
menuto.

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3c, 4a, 
5b, 6c, 7b, 8a, 9b, 10b, 11b

Kvíz pro všechny: Znáte čestné 
občany Jihlavy a jejich zásluhy?

 Ilustrační foto: archiv JN


