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   Masarykovo nám stí 1196/40, Jihlava
   +420 561 208 000
   jihlava@caraplasma.cz

Darujte
krevní 

plazmu 

700,- Kc 
jako náhrada 

za odber 

Prvodárce s tímto výst ižkem inzerce 
po úsp šném odb ru obdrží krom  

nan ní náhrady i láhev vína.

Bohatý
 v rnostní 
program 

P ive te nového 
dárce a získáte 
500,- K

Po dobu odb ru 
placené parkování 

na nám stí

vchod z ulice Židovská

Opravou hodin na věžičce střechy 
jihlavské radnice přišli lidé o mož-
nost lehce zjistit, kolik je hodin. 
Vždyť na horním náměstí stačilo jen 
pohlédnout k radnici. 

Pokud nemáte hodinky a nech-
ce se vám vytahovat mobil, i tak na 
Masarykově náměstí lehce zjistí-
te, zda jdete včas. Na dolní polovi-
ně náměstí se stačí podívat na věžní 
hodiny kostela sv. Jakuba. Průzorem 
v uličce jsou viditelné opravdu zda-
leka. 

Stejně tak na horní části náměstí 
lze pohlédnout do uličky Matky Boží 
a uvidíte hodiny na bráně. 

Horní část náměstí však skýtá kro-
mě nyní rekonstruovaných radnič-
ních hodin ještě jeden ukazatel času. 
Málokterý z Jihlavanů však o něm ví, 
ačkoliv stále chodí okolo něho. Neví-
te kde? Nikdy jste si nevšimli hodin 
na kostele sv. Ignáce? Ne? Nemu-
síte se vinit z nevšímavosti, nejste 
sami, kdo o nich neví. Zjistili jsme to 
malou anketou na náměstí. 

„Hodin na kostele jsem si nikdy 
nevšimla,“ přiznala JN Tereza K. 
„Většinou se koukám na telefon, když 
potřebuju znát čas. Případně na tabu-
li s jízdními řády, kde čas svítí,“ řekla 
nám první z oslovených. 

Ani další, Marie B., o hodinách na 
kostele sv. Ignáce nevěděla. „Na hodi-
ny na radnici občas kouknu, když se mi 
nechce hledat v tašce mobil. Nahoru na 
kostel mě nikdy nenapadlo se podívat, 
ani nevím, že tam hodiny jsou.“

Stejně tak František T. „Kromě rad-
nice se dá podívat na Bránu Matky 

Boží, ale většinou mám svoje hodinky. 
Hodin na kostele jsem si nevšiml, je to 
zajímavé, ale dost špatně čitelné.“

Důvodem, proč se o těchto hodi-
nách moc neví, může být právě 
jejich zdobnost a menší a úzké rafič-
ky. Ostatně úzké rafičky měly původ-
ně i radniční hodiny. Aby byly zdálky 
lépe viditelné, byly v devadesátých 
letech minulého století nahrazeny 
výraznými a širokými. Nyní se však, 
po rekonstrukci hodin, na radnici 
vrátí ty původní úzké. 

Až tedy půjdete příště po náměstí, 
zvedněte zrak a objevte hodiny na 
kostele sv. Ignáce.  -pk-

Zvedněte hlavu! Hodiny jsou i na Ignáci

BRÁNA Matky Boží s hodinami. 

KOSTEL sv. Ignáce s hodinami, kte-
ré jsou mezi věžemi. Detail hodin na 
snímku vlevo nahoře.

Z RADNIČNÍCH hodin byly nejdříve 
odstraněny rafiky, až poté ciferník, pod 
kterým se objevil původní. 
 Foto na stránce Petr Klukan, 

Šimon Nevrkla

HODINY na věži chrámu sv. Jakuba. 


