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Aktuality / Kvíz

Znáte slavné jihlavské vily?
Kvíz – kvíz – kvíz - kvíz – kvíz – kvíz – kvíz – kvíz - kvíz - kvíz - kvíz
slav Horn?
A) Ředitel továrny známé pod
názvem „Tabačka“.
B) Primář chirurgického oddělení
nemocnice.
C) Ředitel Gymnázia Jihlava, který
vyučoval latinu, řečtinu, němčinu a
francouzštinu.

Krajské město má mnoho pozoruhodných vil. Nakolik je známe?
1. Stavitel Vinzenz Zeizinger si
k vlastnímu bydlení vybral osamocený pozemek a v roce 1910 zde
postavil ojedinělou stavbu s věží a
vyhlídkou. Kde se dům nachází?
A) V zastavěné části Henčova
s výhledem na letiště.
B) Na okraji Sasova.
C) Osamoceně v poli před Lesnovem.

6. V původní vile Otto Adama,
ředitele pletařské firmy, ve Vrchlického ulici dnes působí jedna
z politických stran. Jedná se o
A) KSČM.
B) ČSSD.
C) KDU-ČSL.

2. Ve vile Anny a Louise Seidlerových na ulici Legionářů dnes
sídlí
A) restaurace B2B.
B) restaurace Buena Vista.
C) Smíchovská restaurace.
3. V Jiráskově ulici se nachází
několik významných vil. Například vlastní vila architekta Arthura Corazzy s číslem popisným 7
naproti autobusovému nádraží.
Nedaleko ní na rohu Jiráskovy
a Zborovské ulice s číslem 13 se
nachází dům, který
A) pro přednostu kanceláře Krajského soudu v Jihlavě Bedřicha Zvacha postavila firma Bratří Petrášové.
B) pro primáře Bedřicha Zvacha
postavila firma Podzimek a synové.
C) pro starostu Jihlavy Josefa Kou-

VILA v ulici Jiráskova č. 13 u frekventované křižovatky Jiráskova - Fritzova prošla po dlouhých letech rekonstrukcí a stal se z ní skvost.
Foto: Petr Klukan
sala nechal v roce 1924 postavit
architekt Josef Gočár.

C) budovu pošty a spořitelny na
Masarykově náměstí.

4. Architekt Arthur Corazza
mimo jiné navrhl
A) budovu městského nádraží.
B) objekt jihlavské radnice na
Masarykově náměstí.

5. V Jiráskově ulici č. 65 se
nachází vila Anny a Vítězslava
Hornových, kterou ve 30. letech
minulého století postavil Bohumír F. A. Čermák. Kdo byl Vítěz-

7. Ve Fibichově ulici č. 20 a 22 se
nachází dvě shodné rodinné vily
z roku 1929. Obě vznikly dle projektu architekta a stavitele Richarda Goldreicha. Postavil je pro
Bedřicha Klinenbergera a Rudolfa Poppera. Jaký byl vztah těchto
dvou osob?
A) Byli to bratranci, kteří vlastnili rozsáhlé pozemky u Koželužského
potoka.
B) Vztah mezi nimi nebyl žádný.
C) Byli to firemní společníci, vlastníci továrny na pletené zboží.
-pkSprávné odpovědi: 1c, 2b, 3a, 4c,
5b, 6b, 7c.

Třetí místo a cena poroty
pro studenty SUPŠ Jihlava-Helenín
Studenti oboru Design oděvu a
módních doplňků na SUPŠ JihlavaHelenín se na konci dubna zúčastnili 19. ročníku celostátní soutěže mladých oděvních designérů
AVANTGARDA v Lysé nad Labem.
„Pro studenty to byla po dlouhé „covidové“ době příležitost představit vlastní
tvorbu v konkurenci 17 středních škol
z celé ČR, a to před odbornou porotou
zastoupenou např. návrhářkami Janou

Berg nebo Jaroslavou Procházkovou,“
uvedla Miloslava Svobodová, zástupce ředitele pro praktické vyučování
SUPŠ Jihlava-Helenín.
V hlavní kategorii Oděvní materiál si výborně vedla studentka třetího
ročníku Anna Rozmarínová s kolekcí Večerní róba, která obsadila 3. místo. Modely zhotovila z pravého hedvábí a ukázala sofistikovanou variantu
večerních šatů inspirovanou dámským

KOLEKCE Anny Rozmarínové (foto nahoře) a práce Šárky Zejdové (foto vpravo).

domácím oděvem či noční košilí.
„Odbornou porotu nadchla také práce Šárky Zejdové, letošní maturantky,“
sdělila Svobodová. Maturantka si ze
soutěže odvezla Speciální cenu poroty za svou kolekci Křišťálová noc.
Na pozadí dokonale zvládnutého
řemesla a originálně zpracovaného
materiálu vyzněl především výtvarný
záměr zaznamenat události z 9. na 10.
listopadu 1938, kdy v celém Němec-

ku vypukl protižidovský pogrom.
Autorka měla toto téma uchopit velmi citlivě, pracovala se symbolikou
Davidovy hvězdy, s výraznými potisky, strukturami a siluetami.
„Do soutěže jsme přihlásili celkem 15
oděvních kolekcí od studentů všech ročníků oboru Design oděvu a módních
doplňků,“ doplnila Míla Svobodová.
-tz,pkFoto: archiv SUPŠ

