
STRANA     16 Aktuality NJR - ČERVEN  2011

Koncem května byla ofi ciálně zahá-
jena jedenáctá letní sezóna na Vodním 
ráji. Venkovní areál koupaliště bude 
otevřen v dalších dnech, samozřejmě 
v závislosti na počasí.

„Mimo ofi ciální zahájení sezóny jsme 
již z důvodu pěkného počasí otevřeli část 
venkovního areálu i víkend před ofi ci-
álním otevřením. Možnosti vykoupat 
se venku v plaveckém bazénu a dvou 
dětských bazénech  využilo v sobotu a 
v neděli zhruba 250 návštěvníků,“ řekl 
mluvčí Služeb města Jihlavy Martin 
Málek.

Otevírací doba v letní sezóně bude 
denně od 10.00 do 19.00 hodin. Na 
návštěvníky čeká v našich čtyřech ba-
zénech s temperovanou vodou opět 
mnoho vodních atrakcí: tobogán, 
skluzavky, divoká řeka, perličková lůž-
ka, blowery, vodní hřiby, masážní trys-
ky, ucpávačky, chrliče atd.

Pro milovníky plavání je připraven 
25metrový plavecký bazén. Na své si 
přijdou i naši nejmenší v dětském ba-
zénu s vodním hradem, malou sklu-
zavkou nebo se jen mohou osvěžit v 
brouzdališti. V areálu je pro děti opět 
také v provozu dětské hřiště. Nebudou 
chybět ani další samostatné atrakce, ja-
ko je aquazorbing a curling na koberci. 

Pro slunění je díky závlahovému sys-
tému k dispozici kvalitní trávník urče-
ný k odpočinku a slunění. „Novinkami 
letošní sezóny jsou zbrusu nové venkovní 
posilovací stroje. Na podzim jsme také 
provedli výsadbu devíti vzrostlých list-
natých stromů a dvou menších smrčků.
Důvodem je vytvoření alespoň nějakých 
stinných míst na rozlehlých travnatých 
plážích. V areálu budou nově také žluté 
popelnice na plasty. Chceme tak nená-

Zahájení letní sezóny na Vodním ráji

SAMOTNÉMU otevření Vodního ráje pro letní sezónu předcházely důkladné přípravy.  Foto: archiv SMJ

silnou formou vést návštěvníky k třídění 
odpadů přímo v areálu „Vodního ráje“. 
Samozřejmě zejména proto, že se naše 
společnost SMJ mimo jiné zabývá odpa-
dovým hospodářstvím,“ řekl Málek.

Do stálé nabídky areálu patří také 
dvě hřiště určené pro plážový volej-
bal a víceúčelové hřiště s umělým 

povrchem na tenis, nohejbal a volej-
bal. Návštěva hřišť víceúčelových i na 
plážový volejbal je možná samostat-
ně. Není podmínkou, aby návštěvník 
musel jít do kryté nebo venkovní části 
koupaliště. 

Víceúčelové kurty jsou v provozu od 
března do října. „Přes léto provozujeme 

stále i krytý areál, který je možné využí-
vat třeba i při nepříznivém počasí a je-
hož součástí je například jeden z nejdel-
ších tobogánů v celé ČR o celkové délce 
108,5 m. Návštěvníci mají také k dispo-
zici restauraci s venkovní terasou, bufet 
a čtyři stánky s občerstvením,“ doplnil 
Málek. -lm-

Na ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě 
probíhá od roku 2000 přírodověd-
ně zaměřený výměnný projekt Wa-
terproject ve spolupráci se školou 
Cygnus Gymnasium v Amsteroda-
mu. Mezi hlavní náplň projektu pat-
ří získávání jazykových zkušeností v 
anglickém jazyce, navázání kontaktů 
s holandskými rodinami a školami a 
poznávání života v jiné zemi, zkou-
mání vody a půdy v Holandsku a v 
České republice, studium přírodních 
věd a seznámení se s rozdíly přírody 

v okolí Amsterodamu (jezera a kaná-
ly v Amsterodamu, písečné duny na 
pobřeží) a přírody v České republiky 
(Praha, Vysočina, Moravský kras). 

Dvacet dva žáků osmého a deváté-
ho ročníku navštívilo v září 2010 Ni-
zozemsko, letos květnu naopak při-
vítali naši žáci holandské studenty v 
Jihlavě. Kromě práce na společném 
projektu stihli Jihlavští během týd-
ne ukázat nejen svoje město, ale také 
mnoho zajímavých míst v celé ČR.
 -lm-

Holanďané na ZŠ O. Březiny

ZŠ OTOKA RA  Březiny v Jihlavě úzce spolupracuje s amsterodamským Cygnus 
Gymnasiem v rámci projektu Waterproject. Foto: archiv MMJ

Československý seriál 24 MTB se dvěma závody v Čechách a jedním na 
Slovensku přilákal do Jihlavy na 250 závodníků horských kol.

Cyklistický závod odstartovala 21. května na Masarykově náměstí Jarmila 
Kratochvílová, držitelka světového rekordu v běhu na 800 m, s primátorem 
Jihlavy Jaroslavem Vymazalem.

V hlavním závodě zvítězil David Granát z Ústí nad Labem, který za 24 ho-
din ujel celkem 407 km.  -lm-

Horská kola ovládla Jihlavu

ÚDOLÍ Jihlávky se změnilo v depo závodníků a průjezd kolem plátna letního ki-
na v Heulosu sledovaly stovky diváků. Foto: Lubomír Maštera


