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(Dokončení ze str. 4)
Bylo podepsáno memorandum mezi 

městem Jihlavou a Krajem Vysočina o 
spolupráci.  

Herci Horáckého divadla se často 
zapojují do kulturních akcí ve měs-
tě. Byl jsem nadšený z jejich podzim-
ní pozvánky na divadelní sezonu v 
duchu městečka Zvonokosy, dále z 
pouličního divadla, které předved-
li v masopustním průvodu, nedávno 
se loučili s divadelní sezonou happe-
ningem „Horácké horko“, pomáha-
li nám s režií živého obrazu k výročí 
Basilejských kompaktát a hlavně se v 
Horáckém divadle natáčelo předsta-
vení Romeo a Julie pro Českou tele-
vizi, která mapuje to nejzajímavější, 
co se v českých divadlech děje, a tak 
se můžeme těšit na propagaci nejen 
divadla, ale i města Jihlavy.

Před rokem jsme hovořili o infor-
macích na webu města, o možnos-
tech sportovního vyžití na sporto-
vištích města, hřištích u škol atd. 
V jakém stavu zpracování jsme? 

My jsme shromáždili všechny infor-
mace o všech sportovištích v Jihlavě. 
Také jsme v kulturní komisi inicio-
vali zlepšení kulturního kalendáře na 
webových stránkách. 

A když jsme se dostali k tomu, jak 
to všechno vložit do současné stránky 
města, tak jsme dospěli k názoru, že 
bude nejlepší celé stránky „revitalizo-
vat“. Jsem moc rád, že v této záležitos-
ti jsme ve vedení města ve shodě a 
myslím, že nové webové stránky měs-

ta bychom mohli mít letos pod vánoč-
ním stromečkem.

Jihlavská pouť se příliš nezměni-
la. Jste se současnou podobou spo-
kojen?

Patřím samozřejmě k největším 
odpůrcům umístění těch pouťových 
atrakcí do památkové zóny našeho 
historického náměstí. 

Rada města přehlasovala těsnou vět-
šinou návrh kulturní komise, takže 
Jihlavská pouť na náměstí vždy na 
konci školního roku je a ještě pár let 
bude. 

To je demokratické rozhodnutí 
orgánu města a já jej respektuji. Viděl 
jsem na Facebookových stránkách 
Jihlavské poutě, jak mnoho má příz-
nivců (ve srovnání s některými, byť 
významnými a městem podporova-
nými kulturními akcemi) a z celého 
srdce jim to přeji. 

Děti tam oslaví konec školního roku 
a já můžu chodit těch pár dní klid-
ně jinými ulicemi. Někomu se třeba 
nemusí líbit na náměstí letní kino, 
jinému koncerty Vysočinafestu nebo 
jazzové koncerty, či koncerty decho-
vek… Jsem v tomto ohledu stále 
více tolerantní a ohleduplný. Nako-
nec, usilujeme o oživení náměstí. :-) 
I když bych si to oživení samozřejmě 
představoval jinak.

Město pracuje na koncepci měst-
ské kultury. Kdy budou výsledky 
a dotkne se to grantové politiky 
města?

Náměstek Milan Kolář: Věřím ve...
Nová strategie nejen kultury, ale i 

cestovního ruchu, která vzniká už od 
podzimu, je velmi zajímavým proce-
sem plným setkávání různých lidí na 
různých úrovních, vyplňování anket a 
různých dalších procesů. 

Procházíme mnoha worksho-
py a mnoha diskuzemi. Často se 
nemůžeme od daných témat odpou-
tat a dlouze o nich diskutujeme. 

Nic podobného jsem ještě nezažil 
a vkládám do výsledků velké naděje. 

Myslím, že už ta cesta, která vede k 
vytvoření dokumentu, který by mohl 
město někam posunout nebo ukázat 
směr, je velmi poučná. 

Prezentaci současného stavu jsme 
měli připravenou už na červnové 
zastupitelstvo, ale z časových důvodů 
k tomu nedošlo. 

Snad se to povede v září. Hotová 
strategie by měla být v říjnu letošního 
roku. Samozřejmě se dotkne i našeho 
grantového systému. 

Vodní ráj Jihlava, největší 
aquapark na Vysočině, nabízí od 
poloviny července krátkodobé 
vstupné na 2 hodiny do venkov-
ního areálu. 

Osoby nad 140 cm zaplatí za ten-
to časový úsek 40 Kč, osoby do 140 
cm pouze 20 Kč. Vodní ráj tak dopl-
nil svůj ceník celodenního, dopo-
ledního a odpoledního vstupného a 
vstupného na poslední dvě provozní 
hodiny.

„Chtěli jsme vyjít vstříc našim obča-
nům, kterým vyhovuje koupání na 
kratší dobu. O nové dvouhodinové 
vstupné je velký zájem. Věříme, že i 
přes dlouhodobě nepříznivé letní poča-
sí přiláká zákazníky. 

Naopak pro ty, kteří k nám rádi cho-

dí pravidelně, jsme připravili sezónní 
vstupenku v podobě cenově zvýhodně-
ných 10 vstupů do venkovního areálu,” 
uvedl mluvčí Služeb města Jihlavy, 
provozovatele Vodního ráje Martin 
Málek.

Vodní ráj Jihlava nabízí pro let-
ní sezonu i jiné novinky. Po dobu 
odstávky bazénu E. Rošického 
mohou zájemci chodit na kondiční 
plavání ve venkovním 25m vyhříva-
ném bazénu vždy v pondělí, středu a 
pátek od 7.00 do 8.00 za 35 Kč. 

K technickým vylepšením lze také 
jednoznačně zařadit wi-fi  připoje-
ní zdarma v celém areálu aquaparku 
a nedávno spuštěné nové webové 
stránky www.vodni-raj.cz.
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Vodní ráj Jihlava nabízí nově 
dvouhodinové vstupné


