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PŘEDÁNÍ CENY RADY MĚSTA. Před adventním koncertem v Gotickém sále jih-
lavské radnice byli za přínos městu oceněni Petr Píša, Jana Valentová a Zapsaný 
spolek Mokřady – ochrana a management. Foto: archiv MMJ 

ADVENTNÍ NEDĚLE. Vánočním stromem, který letos zdobí Masarykovo náměs-
tí, se stal jedenáct a půl metru vysoký smrk ztepilý ze Zimní ulice v Horním Koso-
vě. Primátorka města Karolína Koubová jej společně s výzdobou města rozsvítila 
při první adventní neděli 2. prosince.

Začátek Vánoc v Jihlavě doprovodil koncert zpěvačky Ewy Farne, na Masarykově 
náměstí vystoupil také Milan Řezníček s představením pro děti, nebo zpěvák, skla-
datel a hudebník Miloš Fiala. Mezi diváky byli i náměstci primátorky Petr Laštovič-
ka, Vít Zeman a Jaromír Kalina, společně s uvolněným radním Danielem Škarkou.
 Foto: archiv MMJ 

STRAŠIDELNÁ VÝSTAVA. Jihlavské podzemí ovládli o prvním prosincovém ví-
kendu pekelní čerti. Čtrnáctý ročník strašidelné výstavy v temných chodbách pod 
Masarykovým náměstím navštívilo během tří dnů přes tisíc odvážlivců.

 Foto: archiv MMJ 

MLHA, MRÁZ. Mrazivé počasí na konci minulého roku sice nebylo příjemné, a 
štípalo do kůže, pro šikovné fotografy však mohlo být příležitostí k jedinečné foto-
grafii. Takto zachytil v mlžném dni věže radnice a kostelů kolem Masarykova ná-
městí fotograf města Jihlavy Jakub Koumar z okna Hrádku v lesoparku Heulos.
 Foto: archiv MMJ

POHÁDKA A POUČENÍ. Do gotické síně jihlavské radnice si děti z jihlavských 
mateřských škol přišly poslechnout pohádku O víle Zuběnce. Jak si správně čistit 
zuby předvedly dětem v rámci praxe studentky ze Soukromé vyšší odborné školy 
sociální v Jihlavě. Foto: archiv MMJ

ŽIJÍ SPOLU DODNES. V gotické síni jihlavské radnice slavili zlatou svatbu man-
želé Pešoutovi. Svatebním dnem manželů Pešoutových byla sobota 14. prosince 
1968. O padesát let déle prožili, s celou rodinou, v gotické síni jihlavské radnice 
zlatou svatbu, a jejich oddávajícím se stal náměstek primátorky Petr Laštovička.
 Foto: archiv MMJ

Pekelní čerti ovládli jihlavské 
podzemí k radosti dětí

Primátorka rozsvítila vánoční 
strom na Masarykově náměstí

Rada města udělila své ceny Nevšední Jihlava ve fotografii

Vzali se v roce pražského jara

Pohádka s lékařskou prevencí


