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PIETNÍ AKT. V Den památky Jana Palacha, 16. ledna 2019, se na Masarykově 
náměstí uctilo 50 let od jeho odvážného protestu. Květinu s trikolorou u památ-
níku Evžena Plocka, který obdobný protest vyjádřil o tři měsíce později v Jihlavě, 
položili zástupci města i primátorka Karolína Koubová, která k přítomným pro-
mluvila. Foto: archiv MMJ

NovoročNí svařák. Štěstí v novém roce přišli v první den roku na Masary-
kovo náměstí lidem popřát primátorka města Karolína Koubová společně se svý-
mi náměstky. S přáním dostali hosté z rukou zástupců vedení města také svařák, 
nebo čaj. Nový rok pak odstartovaly petardy známého ohňostrůjce Leo Válka.
 Foto: archiv MMJ

CHARITATIVNÍ AKCE. Tři králové dorazili s písní a kytarovým doprovodem na 
jihlavskou radnici. U kanceláře tiskového mluvčího však byl nápis ještě z minulé-
ho roku, a tak jsme jim usnadnili práci - stačilo jen přepsat poslední číslici.

 Foto: archiv MMJ

ADVENTNÍ KONCERT. Gotický sál jihlavské radnice takřka praskal ve švech při 
adventním koncertu skupiny Žalman & spol. Jihlavská radnice každoročně věnu-
je jeden adventní koncert bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, jelikož se ter-
mínem blíží k výročí datu jeho úmrtí. Koncerty se tradičně odehrávají v pondělí 
po adventní neděli, loni vyšel přesně na den výročí Havlova úmrtí, 18. prosince.

 Foto: archiv MMJ

kNIHa s. JELíNka. V gotické síni jihlavské radnice byla slavnostně pokřtěna 
nová kniha od Stanislava Jelínka: Malý průvodce po staré Jihlavě pro mírně po-
kročilé. Jednotlivé kapitoly knihy vycházely původně v Jihlavském deníku od břez-
na 2015 do srpna 2017. Jedná se o mozaiku historických příběhů a črt, texty čas-
to doplňují vzpomínky skutečných osob. Knihu vydalo statutární město Jihlava, v 
prodeji je pouze v Turistickém informačním centru, za 550 Kč.

 Foto: archiv MMJ

PrvNí DíTĚ. Jihlava se svého letošního prvního novorozeněte dočkala až ve čtvr-
tek 3. ledna. Prvním letošním miminkem je Jiří, který přišel na svět krátce po 4 
hodině ranní. Jiřík po porodu vážil přes tři kilogramy a měřil více než 50 centime-
trů. Přivítat ho do porodnice přišly primátorka města Karolína Koubová a radní 
Silvie Čermáková. Jiřík dostal od zástupkyň vedení města malého plyšového jež-
ka. Foto: archiv MMJ
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