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Aktuality

Vánoce jsou za dveřmi
Třebaže do konce roku zbývají ještě
dva měsíce, magistrát připravuje celou řadu kulturních akcí, spojených se
svátky na Vánoce.
Je připraven program pro slavnostní
rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí 29. listopadu.
Program:
15.30 animační program pro děti s
Milanem Řezníčkem
16.15 Hana Prokšová – muzikálové a
vánoční písně
16.45 slavnostní rozsvícení vánoční
výzdoby
17.00 koncert Vladimír Hron – Popové Vánoce
- Strom splněných přání Hitrádia Vysočina
- otevřené ohně na náměstí
- andělé v nadživotní velikosti rozsvítí velký vánoční strom
- Ježíškova pošta
- občerstvení

Dále se připravují od 30. listopadu do
21. prosince vánoční koncerty ve velké
gotické síni jihlavské radnice v rámci
projektu Vánoce na radnici. Koncertní šňůra bude zahájena 30. listopadu
od 18 hodin vánočním koncertem PS
Campanula.
Koncem listopadu 2015 vyjde vánoční brožura, k dostání bude na MIC
a TIC magistrátu.
Další kulturní akce se budou odehrávat v centru města na Masarykově náměstí:
4. 12. Mikulášský jarmark
9. 12. Česko zpívá koledy
11. 12. BOSCH Svařák 2015
17. 12. vyhodnocení stromečků
20. 12. Zlatá neděle
V termínu 11. až 23. prosince se
bude konat na náměstí také prosincový jarmark – po dobu jarmarku doplní
atmosféru vánoční písně a koledy. Podrobně se vánočním oslavám budeme
věnovat v příštím vydání NJR. -lm-

Beachvolejbalové léto

BEACHVOLEJBALOVÁ sezóna na Vodním ráji přinesla krásné sportovní výkony, emoce, slunce i sportovní vyžití.
Foto: Lubomír Maštera
Ubývající slunečné dny připomněly Službám města Jihlavy (SMJ), že
by bylo vhodné zhodnotit uplynulé Beachvolejbalové léto na Vodním
ráji v Jihlavě.
Vše odstartovala již v červnu tradiční série regionálních mistrovství
ČR ABV, kde se o titul utkaly ambiciózní dvojice z Vysočiny.
Prázdniny zahájila víkendová akce s
názvem Water Paradise Cup. Turnaj
dal možnost vyniknout především
smíšeným párům. Jeho součástí byla
i velice vydařená plážová afterparty.
Dle obsazenosti turnaje je zřejmé, že
tato akce nabírá rok od roku čím dál
větší oblibu ze strany beachvolejbalových nadšenců.
„Týden nato se stal Vodní ráj dějištěm
Českého poháru juniorů. V rámci republikové akce měli diváci i návštěvníci
aquaparku možnost vidět hrát mladé
naděje z celé České republiky a opravdu se bylo na co koukat,“ zhodnotil
mluvčí SMJ Martin Málek.
Červenec zakončil beachvolejbalový kemp pod vedením Zdeňka
Mandla a Petera Pláteníka. Kromě
čtyř tréninkových jednotek odehráli
účastníci kempu díky novému umělému osvětlení také noční turnaj.
Srpnovou část beachvolejbalového léta odstartoval 0. ročník turnaje
veteránů, nesoucí název Zlatý písek.

Na písečných dunách Vodního ráje
se vedle lokálních hrdinů pohybovaly takové legendy jako například
účastník Olympijských her Marek
Pakosta, několikanásobný mistr ČR
Jarda Pavlas a další osobnosti českého beachvolejbalu. „Turnaj měl skvělou odezvu a už se všichni těší na příští
ročník,“ konstatoval Málek.
Následovala vrcholná akce celého
léta, kterou bylo Mistrovství České
republiky žen do 22 let. Víkend 8. 8.
- 9. 8. 2015 se nesl ve znamení špičkového beachvolejbalu. Atmosféra
finálového utkání byla přímo mrazivá, a to také díky plné obsazenosti
nové tribuny.
Poslední srpnový víkend patřil netradičním beachvolejbalovým radovánkám. V sobotu se odehrál losovaný turnaj mixů, při kterém hráči a
hráčky do poslední chvíle netušili,
s kým budou hrát. V neděli hrál naopak každý na „svoje triko“ o titul
„Krále a Královny Vysočiny“.
„Letošní léto bylo jasným důkazem
toho, že beachvolejbal na Vysočině má
světlou budoucnost! Děkujeme všem,
kteří se svou hráčskou, diváckou, sponzorskou i organizační účastí podpořili
akce pořádané organizací BeachVolley
SPORT. Slibujeme, že Beachvolejbalové léto na Vodním ráji 2016 bude ještě
akčnější,“ popřál Martin Málek. -lm-
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V Jihlavě se mluvilo
o sociálních službách

V RÁMCI Dne sociálních služeb se na Masarykově náměstí ve stáncích a prostřednictvím různých vystoupení a aktivit prezentovaly zúčastněné organizace.
Foto: archiv MMJ
V Jihlavě proběhl první Den různých vystoupení a aktivit prezensociálních služeb. V krajském městě tovaly zúčastněné organizace. Jihlavse prezentovaly tři desítky organizací z ská veřejnost se tak například mohla
celého kraje, které pracují s osobami s seznámit s pomůckami pro sluchově,
různými hendikepy. Iniciátorem setká- zrakově a tělesně postižené, s dovední a společné prezentace organizací byl nostmi vodících psů pro nevidomé,
náměstek primátora Milan Kolář.
s činností speciálních škol a dalších
Část programu se odehrávala v rad- organizací.
nici, kde byly na programu například
Pozornost přitahovala hlasitější
prezentace a besedy o komunitním a akční vystoupení jako například
plánování, podpoře neziskových koncert skupiny Raraši a Drumbanorganizací, dobrovolnictví, ale také du, vystoupení dětí z ERKA nebo
třeba o finanční a dluhové proble- ukázky workoutu, tedy cvičení s vámatice. Na Masarykově náměstí se hou vlastního těla pod širým nebem.
pak ve stáncích a prostřednictvím
-tz-

