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Gospelové Vánoce zněly po sedmnácté
Tradiční vánoční koncert
Gospelové Vánoce, který
pořádají Jihlavské listy, rozezpíval plný chrám sv. Ignáce
již po sedmnácté.

V letošním roce Jihlavské listy do Jihlavy pozvaly americký gospelový soubor The Soulful Gospel Singers, pod
vedením Justina Blaira. Výkon zpěváků a zpěvaček byl v průběhu koncertu
odměňován bouřlivým potleskem.
Justin Blair, který se v Jihlavě již
před několika lety představil, pak
rozpohyboval a rozezpíval všechny
přítomné v chrámu.

Koncert navštívila i paní Vilma,
jihlavská rodačka, která dlouhou
dobu pobývala v USA. „Přivezli sem
ten svůj kostelní styl, a pak se tu cítili
jako doma,“ zhodnotila vystoupení,
které se jí velmi líbilo. V superlativech o koncertě hovořili i další přítomní.
Zpestřením koncertu bylo neplánované poděkování souboru. To když
jedna z divaček, paní Jitka Zámková
z Malého Beranova, k pódiu přinesla
upečený koláč ve tvaru srdce, který
překvapenému sboru předala.
Partnerem koncertu bylo statutární
město Jihlava.
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Justin Blair se svým souborem The Soulful Gospel Singers Jihlavu již jednou navštívil. I tentokrát sklidil velké ovace.
Foto: Petr Klukan

Ke 100. výročí vzniku republiky
vysadily Jihlavské listy lípu
Výročí 100 let od
založení republiky oslavily stovky obcí na
Vysočině. Řada z nich,
v upomínce na vznik
Československa, vysadila český národní strom,
lípu.
Také Jihlavské listy se
k oslavám výročí přidaly a „svou“ lípu vysadili
v prostoru Velkého Heulosu v Jihlavě. Malou
lipovou alej tvoří celkem
11 lip, které zde vysadily
různé instituce, firmy či
neziskovky.
„Doufám, že lípu čeká,
stejně jako noviny, mnoho set let plodného života,“ řekla Eva Krpálková, ředitelka Jihlavských
listů, které mají oproti
lípě náskok. V roce 2019
totiž oslaví již 127 let.
-lmLÍPU ke 100. výročí
vzniku republiky vysadili na Velkém Heulose
ředitelka Jihlavských listů Eva Krpálková a šéfredaktor novin Petr Klukan.
Foto: Radka Sadecká

Český národní strom: lípa
� Proč se stala lípa národním stromem? Pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídný stín
je symbolem ochrany, pomoci a lásky. Lidé věřili, že dokáže odehnat zlé duchy a svou
energií zbavit člověka chmurných myšlenek. Oficiálně se stala národním stromem Slovanů na Všeslovanském sjezdu v Praze roku 1848. Od té doby ji za svůj národní strom
považují i Češi.
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