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KNIHA ČESTNÝCH OBČANŮ. Dlouhé večery trávila úřednice magistrátu města 
Jihlavy Kateřina Škarková nad novou Knihou čestných občanů města Jihlavy. Ač 
je vedoucí oddělení, které vydává občanské průkazy a cestovní pasy, k výtvarnu 
má blízko a písmo do knihy doslova namalovala. 

V masivní červené vazbě je celkem 27 zápisů, a to jak udělených, tak odňatých 
čestných občanství. Ta udělená mají i svoje zdůvodnění, v případě odebraných ob-
čanství je uvedeno pouze jméno a datum odnětí. Podnět ke vzniku knihy dali jih-
lavští radní. 

Kniha je uložena v kanceláři primátora, k vidění bude při výjimečných příleži-
tostech, jako je například Den otevřených dveří, nebo do ní budou moci nahléd-
nout vzácné návštěvy radnice.

INDICKÝ VELVYSLANEC NAVŠTÍVIL JIHLAVU. Velvyslanec Indické republi-
ky Venkatesan Ashok (vlevo) navštívil Jihlavu. Šlo o jeho první setkání s Jihlavou 
a jejím vedením. Vedle témat hospodářství se diskutovalo o propagaci například 
Dnem Indie v Jihlavě a propagaci Jihlavy pro turisty z Indie, společným tématem 
byly rovněž dokumentární fi lmy a možnost jejich promítání v obou zemích. Na 
závěr návštěvy se velvyslanec Indie Venkatesan Ashok podepsal do pamětní knihy 
města a prošel si historickou radnici.

KONCERT DĚTEM. 12. prosince proběhl program Vánoční Melodie dětem. Do-
slova do posledního místečka zaplněná gotická síň si užívala srdečné atmosféry 
koncertu věnovaného dětem ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava. Koncert při-
pravil JSPS Melodie, spoluúčinkovaly děti z DPS Telčísla z Telče a děti ze ZŠ spe-
ciální – skupina Raraši.

V gotické síni jihlavské radnice se v prosinci odehrával bohatý vánoční 
kulturní program. Z akcí uvádíme fotografi ckou vzpomínku:

VÍŤA MARČÍK - TEÁTR. S velkým úspěchem vystoupil Víťa Marčík se svým 
Teátrem v pořadu Setkání před Betlémem. Zaplněný gotický sál sledoval vtipné 
představení kolektivu přátel, kteří zahráli lidový příběh o narození Ježíše, aniž by 
tušili, kolik pravdy o nich samých je v něm skryto. Představení obohatily netradič-
ně zpracované koledy. 

PATRIK ŽIGA. Další večer síň radnice rozezněly tóny populárních melodií v po-
dání mladého nadějného saxofonisty Patrika Žigy, známého z televizní talentové 
soutěže. Večerem provázela moderátorka Alena Veliká. 

ZDOBENÍ STROMEČKŮ. Dlouhý seznam tradičních vánočních koncertů v go-
tickém sále jihlavské radnice otevřela 28. listopadu akce v režii předsedkyně sně-
movny Miroslavy Němcové, která si pozvala čtveřici významných jihlavských žen 
ke společnému zdobení stromků. Návštěvníci přitom vyslechli koncerty žáků Zá-
kladní umělecké školy v Jihlavě a vokální skupiny KrisKrosKvintet. Kromě před-
sedkyně Miroslavy Němcové stromky nazdobily manželka náměstka primátora 
Alena Chloupková, ředitelka ZUŠ Jihlava Dana Fučíková, manželka obchodního 
ředitele Pivovaru Jihlava Radka Šimůnková a manželka majitele Moravských ko-
váren Lenka Penn.


