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Zoo změnila ředitele a těšila se
Ilona Zelníčková
redaktorka MF DNES
JIHLAVA Bohatý rok plný změn zažila
jihlavská zoologická zahrada. Nejenom že se v ní narodila spousta exotických a vzácných mláďat, ale přišly i některé nové druhy.
Největší změna se ovšem udála ve vedení zoo – a rovnou na ředitelském
postu. Od 1. července vystřídal na tomto místě Elišku Kubíkovou, která se po
třinácti letech ve funkci rozhodla odejít, dlouholetý zoolog zahrady Jan Vašák.
„Ale žádnou revoluci v zoo neočekávejte. Nejsem revolucionář, jsem evolucionář,“ řekl Vašák krátce po svém
jmenování v rozhovoru pro MF DNES.
Představil i svou vizi ohledně rozvoje tovární haly Modety, kterou magistrát pro zoo koupil. „Mohl by tam

vzniknout samostatný soběstačný
a nezávislý pavilon ve stylu Akvária
Berlín – Zoo Berlín. Nám by pomohl
zvýšit návštěvnost v zimních měsících, která nám lehce pokulhává. Lidé
by v teple mohli strávit celý den, dívat
se na zvířata ve vnitřních expozicích,
zajít si do restaurace a využít dalších
služeb. Budova by jim nabízela kompletní servis. V první vlně by zde mohla vzniknout samoobslužná restaurace, která nám velmi chybí a je po ní velká poptávka. Areál by byl oboustranně přístupný, lidé by měli na výběr,
zda navštíví jen tento areál, zoo, či
obojí,“ nastínil svou představu.
Letošní rok v jihlavské zoo by se
mohl bez nadsázky označit také jako
rok šelem. Na svět totiž přišla celá
řada vzácných koček. Nejvíc a nejčastěji se mluvilo o dvojčatech tygrů sumaterských, která se narodila 28. března.

Ze zoologa je šéf Novým ředitelem jihlavské zoologické zahrady se v polovině letošního roku stal zoolog Vašák. Na postu šéfa vystřídal Elišku Kubíkovou, která ředitelské křeslo opustila po třinácti letech. 2x foto: Petr Lemberk, MAFRA

Nová posluchárna pojme 330 studentů
Ilona Zelníčková
redaktorka MF DNES
JIHLAVA Rokem novinek a velkého
budování byl letopočet 2018 pro jihlavskou Vysokou školu polytechnickou.
V letošním roce totiž byla podepsána smlouva na výstavbu nového výukového centra za 166 milionů korun.
Pro jihlavskou vysokou školu je to největší investice v její historii a zároveň
se jedná o jednu z největších stavebních investic do vzdělávacích zařízení
v Kraji Vysočina.
Nová posluchárna nahradí hospodářskou budovu a již nefunkční kotelnu
ve směru k autobusovému nádraží
a parčíku.
Moderní budova ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku se zaoblenými
rohy bude přiléhat ke stávající stavbě.
Napojí se na ni podél celé jedné stěny
jakýmsi krčkem.
Zásadním přínosem stavby nové posluchárny je především její kapacita.
„Určena bude pro 330 studentů. Nyní
mají totiž největší posluchárny v budově školy kapacitu 134 a 132 osob,“ uvedl mluvčí školy Tomáš Obruba.
Na přednášky už tak studenti nebudou muset cestovat po Jihlavě. Škola
k nim využívala například sály kina
Dukla a DKO, které si pronajímala.
Nový sál posluchárny bude mít stup-

Přednášky v moderním prostředí Posluchárna bude mít stupňovité uspořádání
a povede přes dvě patra nové budovy. Vizualizace: Vysoká škola polytechnická

„Skutečnost, že byl
znovu zvolen současný
rektor, je zárukou
kontinuity započatých
aktivit a stability školy.“

ňovité uspořádání – podobně jako hlediště – a povede přes dvě patra budovy.
Pozici rektora Vysoké školy polytechnické v letošních volbách obhájil Václav Báča. Rektorem tak zůstává i pro
další čtyřleté období.
„Docentu Báčovi vyjádřila v tajné volbě svým hlasem podporu většina senátorů. Proti nehlasoval nikdo a jen jeden člen senátu se zdržel hlasování.
Skutečnost, že byl znovu zvolen současný rektor, je zárukou kontinuity započatých aktivit a stability školy,“ konstatoval Otruba.

Rektor Báča si v tomto roce připsal
i další profesní úspěch. V červnu převzal dekret k jmenování profesorem.
Své druhé funkční období tak zahájil
už jako profesor oboru anatomie, histologie a embryologie.
Vysoká škola polytechnická Jihlava
je jedinou veřejnou vysokou školou
v kraji. Nabízí tříleté studijní bakalářské obory zaměřené na aplikovanou
techniku pro průmyslovou praxi, finance a řízení, informatiku a počítačové systémy, cestovní ruch. Má rovněž
obory porodní asistentka, všeobecná
sestra a zdravotně sociální pracovník
a navazující magisterské studium.
Jako jediná vysoká škola v republice
provozuje i vlastní cestovní kancelář.
Letos se škole podařilo získat akreditaci a otevřít studijní program aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
v kombinované formě studia. Dosud
bylo možné studium pouze prezenční. Novou akreditací si tak mohou doplnit vzdělání lidé i přímo z praxe.
Škola mívá v průměru 2 200 studentů. Velkou důvěru si vybudovala i u seniorů, kteří v hojném počtu navštěvují
přednášky Univerzity třetího věku.
Letos podpořila také různé dobročinné akce. Například na reprezentačním
plese vybrala formou tiché aukce přes
35 tisíc korun pro společnost Sdílení
Telč, která poskytuje domácí hospicovou péči.

