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Koncem srpna Jihlava slavnostně 
otevřela Sportovně relaxační cent-
rum Český mlýn. 

Nejvýraznější stavbou sportovně 
relaxačního centra je aktuálně jeden 
z nejmodernějších skateparků v ČR, 
dále osvětlený bezmála kilometrový 
okruh pro in-line bruslaře a cyklisty, 
na nějž navazuje stezka pro chodce a 
cyklisty podél řeky, která se u restau-
race Starka novou lávkou napojuje 
ke stezce při ulici Romana Havelky 
a vytváří tak více než tříkilometrový 
okruh. 

V areálu jsou travnaté plochy na-
příklad pro míčové sporty, venkovní 
posilovací stroje, velké dětské hřiš-
tě, na březích vznikly nové přístupy 
k řece, veřejnosti budou k dispozici 
relaxační louky. Zhruba 500 metrů 
nové cyklostezky zároveň plní úlohu 
ochranné hráze řeky Jihlavy při sto-
leté vodě. 

Do dětského hřiště bude radnice 

Jihlava slavnostně otevřela 
volnočasový areálDEN ZVÍŘAT V ZOO

bohatý kulturní program věnovaný 
africkým zvířatům

sobota 3. října v 10.00 hodin
(Více na str. 27) 

ŽEHNÁNÍ ZRESTAUROVANÉ-
HO KŘÍŽKU 

v Popicích 
pondělí 5. října v 16.30 hodin

Tradiční jihlavský
PODZIMNÍ JARMARK

16. října od 8 hodin
Masarykovo náměstí

19. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 

JIHLAVA
úterý 27. října – neděle 1. listopadu

(Více na str. 20 a 21) 

Setkání u příležitosti výročí 
vzniku Československa 

27. října v 11 hodin u sochy TGM

OSLAVY SV. MARTINA
11. listopadu

Masarykovo náměstí

REKONSTRUKCE ulice Jiráskovy skončila. Koncem minulého měsíce byly dány do provozu i semafory. Jihlavským řidičům se tak po mnoha měsících uzavírek zpro-
voznila další dopravní tepna. Foto: Lubomír Maštera

 Ilustrační foto: archiv MMJ

ještě do konce tohoto roku doplňo-
vat další hrací prvky, nedaleko vyros-
te nové workoutové hřiště, tedy vy-
bavení pro sportovce, kteří se věnují 
disciplíně posilování s váhou vlastní-
ho těla. 

Stávající cyklostezku podél řeky v 

ulici Romany Havelky zejména od 
jara do podzimu využívají desetitisí-
ce cyklistů, in-line bruslařů i chodců 
a běžců. 

„Sportovně relaxační areál Český 
mlýn je dalším krokem dlouhodobé-
ho záměru města využívat údolí řeky 
pro volný čas obyvatel. Těší nás, že už 
v nyní zde obyvatelé města volný čas 
opravdu tráví,“ uvedl primátor města 
Rudolf Chloupek. U řeky se nachází 
např. tenisová hala a kurty, tělocvič-
ny, koupaliště Vodní ráj, dětská hřiš-
tě, lezecká stěna, sportoviště, zoolo-
gická zahrada, amfi teátr letního kina 
atd. Ke vznikajícímu sportovně-re-
laxačnímu centru se před nedávnem 
připojila i soukromá aktivita rodin-
ného parku Robinson.

Na projekt byla přidělena dotace z 
Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Jihovýchod více než 30 mil. 
Kč, celkové náklady stavby včetně 
DPH činí necelých 40 mil. Kč. -lm-


