
Náměstek primátora Milan 
Kolář je pověřen řízením oblas-
tí školství, kultury, tělovýchovy 
a sociálních věcí. Jihlava si zde 
z mnoha pohledů nevede špatně.

Lubomír Maštera

Pane náměstku, o vašem vztahu 
ke kultuře je toho za minulá léta 
známo opravdu hodně z vašeho 
působení ve městě i mimo. Ale jak 
je to s vaším vztahem ke sportu?

Jako Jihlavák jsem prožil nejlepší 
léta hokejové Dukly na zimním sta-
dionu. Samozřejmě, že se koukám 
na olympiádu v televizi. Ale dnes už 
nejsem takový fanda, že bych cho-
dil například na fotbalové zápasy 
FC Vysočiny. Jsem všemi deseti pro 
aktivní pohyb, turistiku a cyklistiku. 
Mám rád hory a řeky, to preferuji.

Samozřejmě si uvědomuji, co zvlášť 
dneska, v době počítačů, sport pro 
aktivní pohyb znamená. I u sportov-
ců platí ono „Kdo si hraje, nezlobí“.

Dostal jste sport pod „svá kříd-
la“. Co byste vzkázal sportovcům?

Ať se nebojí. Budu nad sportem 
držet ochrannou ruku právě z těch 
výše citovaných důvodů. Sport je 
mimochodem tou nejlepší preven-
cí před problémy, které musíme 
následně řešit v sociální oblasti.

Město již delší dobu hovoří o 
práci s mládeží jako o své priori-
tě…

To je jistě správná cesta. Abych 
byl ještě přesnější, tak úkolem měs-
ta je hlavně vytvořit podmínky pro 
sportovní využití všech a především 
mládeže. Tak jako tomu je v případě 
Horáckého zimního stadionu, fot-
balového stadionu, bazénu nebo teď 
nově například sportovně relaxační-
ho centra Český mlýn. A samozřej-
mě – když už něco dotujeme, chce-
me dotovat hlavně mládež.

Přesto profesionální sport, pře-
devším ty dva nejpopulárnější  - 
fotbal a hokej - „spolykají“ značné 
investice…

Je tomu tak ale nejen v Jihlavě. To 
je prostě fakt, že fotbalová extrali-
ga a hokejová liga něco stojí. Proto 
je tady snaha pro profesionální tým 
sehnat partnera.

To je dlouhodobá písnička, kte-
rou se zatím nedaří naplnit.

Podobnou snahu město avizuje 
řadu let.

Ano, ukazuje se, že to vůbec není 
jednoduché. Pokud hrajeme hokej 
v první lize, partner se hledá těžko a 
kdybychom hráli extraligu, tak na to 
již zase nemáme fi nance.

A je to pro město zase taková 
ztráta, že nehrajeme hokejovou 
extraligu?

To je přece nádhera, když kope FC 
Vysočina nejvyšší soutěž a po zápa-
se v televizi tisíce diváků vidí, že také 
existuje město Jihlava. Na to přeci 
můžeme být právem pyšní. A samo-
zřejmě, že bychom to také chtě-

li v hokeji. Nehledě na to, že Dukla 
je značka, která by si to zasloužila. 
Věřím, že ještě není zapomenuta, 
když se řekne Dukla Jihlava, to přeci 
pořád něco znamená.

Vraťme se ještě ke sportu u mlá-
deže. Zaznívají stesky učitelů, že 
děti ve školách leniví a ztrácí o 
sport zájem. Co s tím město může 
udělat? 

Už jsem to naznačil. Především 
musíme vytvořit podmínky pro ty, 
kteří zájem mají. Rekonstruujeme i 
za pomoci evropských dotací spor-
tovní hřiště u škol. Máme tato hřiště 
v krásném stavu, jsou nová a pěkná. 
Ale bohužel jsou také pečlivě zavře-
ná pod zámkem. Mojí snahou je, aby 
se to změnilo. Aby se otevřela veřej-
nosti tak, jak to funguje u tělocvičen. 
Může se k tomu například využít 
web města. 

Co na to ve školách?
Kupodivu jsem zjistil, že je to mož-

né. Zpravidla se vždy objeví nějaký 
nadšenec, který je ochoten se o to 
postarat. Který je ochoten půjčit 
klukům balony, aby si mohli zahrát. 
Aby mohl streetwalker říct klukům 
na Březinkách, kteří zlobí – „Kluci, 
pojďte si raději zahrát fotbal.“ Mimo-
chodem těmto pracovníkům z teré-
nu patří pozlatit ruce. To je to, co 
potřebujeme ve vztahu k mládeži. To 
město se potřebuje otevřít občanům.

Má město možnost ovlivňovat 
učitele na ZŠ, ale i MŠ, aby popu-
larizovali aktivní pohyb a sport?

Učitelé to umí, těm bych nic nevy-
čítal. Životní styl je nepřející pohy-
bu.

Kolik město ročně investuje do 
sportu?

Na takovou otázku není jednodu-
chá odpověď. Investice do sporto-

višť jsou tou nejvyšší položkou, ale 
vás asi bude zajímat, kolik peněz jde 
na podporu přímo aktivních spor-
tovců. Je to necelých třicet milionů 
ročně. Z toho jde většina na provoz-
ní náklady. Stadiony něco stojí, ta 
doba, kdy se o stadion staral jeden 
správce je dávno pryč. Část veřej-
nosti si stále myslí, že město vyplácí 
platy profesionálních sportovců – to 
je velký omyl. Ony ty miliony Duk-
le a FC Vysočina vypadají příšerně, 
ale jsou to především dotace provoz-
ních nákladů. A už vůbec nemluvím 
o tom, že sportovci zase zpětně platí 
městu za pronájem.

Další oblastí vašeho zájmu je 
kultura. Jak vnímáte spojení Jihla-
va – kultura?

Nutno přiznat, že se toho pro kul-
turu ve městě za tu dobu, co pama-
tuju, hodně udělalo. Nyní, když se u 
mne jednotlivé akce scházejí, až žas-
nu, kolik  jich je. I když si uvědomu-
ji, že naše grantová politika je v sou-
časnosti tak složitá, že mnoho lidí 
už možná také od pořádání něčeho 
úplně odradila. Jako město nemáme 
žádný vlastní důstojný kulturní stá-
nek. Nějakému snu o jeho výstavbě 
bych určitě fandil. Byl jsem jedním 
z těch, kdo bojovali za získání Děl-
nického domu pro město, ale neu-
spěli jsme. To ale neznamená, že by 
se kultura nemohla ve městě rozví-
jet.

Můžete být konkrétní?
Podívejme se třeba na Mezinárod-

ní festival dokumentárních fi lmů. 
Postupem času si pořadatelé doká-
zali nasmlouvat pronájmy sálů a míst 
v Jihlavě tak, že festival doslova napl-
nil Jihlavu. A každého musí naplnit 
pýchou, když vidí stopy jihlavského 
MFDF v Bruselu na ulicích, kde visí 
plakáty na Ozvěny MFDF a potkáte 
člověka s taškou Ji.hlava.

A zase platí jako u sportu – dejme 
pořadatelům prostor a zelenou a ono 
to půjde.

Co budete považovat za úspěch, 
až skončí vaše čtyřleté funkční 
období?  

Bude to príma, když se na mne 
budou lidé i nadále usmívat.

Když mi na potkání na náměstí 
poděkují za pěkné akce, které jsme 
pro ně připravili. Bude to znamení 
toho, že jsme tu nebyli zbytečně a že 
se podařilo alespoň něco vykonat a 
alespoň něco změnit.

Jaké máte plány?
Spoustu. Například nejsem spo-

kojen s městskými jarmarky. Přede-
vším s jejich atmosférou. Takový trh, 
to není jenom to, že si tam jdu něco 
koupit. Zažil jsem trhy v holandském 
Purmerendu nebo německém Hei-
denheimu, ale i na Staroměstském 
náměstí v Praze či v Brně. Takový 
jarmark je společenská událost. Lidé 
se tu potkávají, dají si kafe nebo piv-
ko, k tomu buřta. Je to místo setkání 
s přáteli.

O vás je známo, že jste patriot…
Samozřejmě, že jsem patriot! Mož-

ná je to právě to, co Jihlavě chybí, 
aby měla dostatek zdravých patrio-
tů. Jihlavu mám rád a již jsem v ní 
něco prožil. Havířské průvodu, pří-
jezdy svatého Martina, Poutě ke sv. 
Jánu, která se začíná opět probouzet 
k životu... 

Mám rád společenské události a 
když město žije. Zahrádky v cent-
ru, atmosféru pohody v létě, když 
na náměstí hraje jazz nebo je letní 
kino. Proč bychom nemohli omezit 
v některý den dopravu v centru měs-
ta a vytvořit odpočinkovou zónu 
pro setkávání? Mohli by zde vysta-
vovat umělci, hrát hudebníci a diva-
dla, podnikatelé by tu mohli uzavírat 
byznys a politici by se tu mohli přít o 
své pravdy… Místo pro setkávání!

To je opravdu krásná představa. 
Ale pojďme ještě ke kultuře – Jih-
lavská pouť?

Já vím, kam míříte. Podle mne 
kolotoče do centra nepatří. Já osob-
ně chodím po dobu poutě jinými 
ulicemi. Ale jsem ochoten to těch 
pár dnů vydržet. 

Ale zase, když pouť přitáhne lidi do 
centra, tak proč ne? Buďme tolerant-
ní k těm, kteří takovou kulturu chtě-
jí, oni patom zase budou třeba tole-
rantní, až budeme mít na náměstí 
Koncert bez hranic.

Kultuře dominují dvě události 
– MFDF a festival Mahler. Zatím-
co MFDF nikdo nezpochybňuje, 
vážná hudba je koníčkem jednot-
livců.

Počet návštěvníků neurčuje kvalitu 
kultury. Já si velmi vážím pořadatelů 
tohoto festivalu, že se snaží o pest-
rou dramaturgii.

 (Pokračování na str. 8)
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Milan Kolář: Jihlava jako město 
úsměvů a potkávání


