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SETKÁNÍ SE SPORTOVCI. Konec roku je již tradičně vyčleněn v kalendáři pri-
mátora na setkání s nejúspěšnějšími sportovci Jihlavska. Na neformálním setkání 
se mohou sportovci pochlubit svými úspěchy, svěřit se svými zážitky a plány do 
budoucna.

GOSPELOVÝ KONCERT. Pro milovníky gospelové hudby připravily Jihlavské 
listy koncert Gospelové Vánoce v kostele sv. Ignáce s černošskými hudebníky v čele 
s Natem Brownem, který rychle roztleskal diváky.

ČTYŘKOLKA NA LYŽAŘSKÉ STOPY. Občanské sdružení Lyžařské Jihlavsko poří-
dilo vlastní techniku pro úpravu lyžařských běžeckých stop. Čtyřkolku je možné postavit 
na pásy do sněhu a zapojit speciální zařízení na tvorbu stop. Sdružení pomohla Nadace 
ČEZ, zbytek je ze sbírky, do které přispěly další soukromí dárci a fi rmy. Zástupci Lyžař-
ského Jihlavska čtyřkolku představili před jihlavskou radnicí, kde zaujala kolemjdoucí.

DÁMY ZDOBILY STROMEČKY. Už tradiční akcí na úvod adventního progra-
mu v jihlavské historické radnici je zdobení stromečků v režii pětice dam. Tento-
krát nechaly nahlédnout do svých domácností Dana Huňáčková, manželka vý-
konného ředitele a vedoucího architekta ateliéru fi rmy Fortis, Eliška Kubíková, 
ředitelka Zoologické zahrady Jihlava, Hana Pospíchalová, manželka náměstka 
primátora Jihlavy, Irena Fila Wagnerová, akademická malířka, manželka ředi-
tele Horáckého divadla Jihlava a Magda Vaňková, spolumajitelka rodinné fi r-
my Dřevocentrum Jihlava.

MIKULÁŠI, ČERTI A ANDĚLÉ. Zatímco z vánočního podia na Masarykově ná-
městí zpívala Petra Černocká koledu, malí čerti, andělé a Mikuláši pózovali pro 
Jihlavské listy, které vyhlásili soutěž O nejhezčí masku Mikuláše, anděla a čerta.

KONCERT PRO VÁCLAVA HAVLA. Jeden z tradičních adventních koncertů v go-
tické síni jihlavské radnice bývá věnován památce prezidenta Václava Havla. Letos u té-
to příležitost v Jihlavě vystoupil BROLN - Brněnský orchestr lidových nástrojů, koncert 
se odehrál v režii Českého rozhlasu Region. Večerem provázela rozhlasová a televizní 
moderátorka Petra Polzerová.

 Stránku připravil -lm-

HASIČI DOSTALI AUTO. Velitel hasičů Milan Mirek v prosinci převzal z rukou 
primátora Jaroslava Vymazala klíčky od auta Land Rover Defender. Za deset let 
staré, ale repasované vozidlo a pro potřeby hasičů upravené vozidlo dala jihlavská 
radnice 270 tisíc korun.


