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Jihlavák neexistuje, uvádí renomovaná zahraniční studie – jedná se o 
podvrh, nebo virtuální identitu. Podle průzkumu lze defi novat pouze Pra-
žáky, Ostraváky a Znojemáky. Tvrzení ovšem zpochybňují nezávislé vědecké, 
ale i detektivní skupiny. Pomozte nám tyto teorie potvrdit, nebo vyvrátit. Po 
důkazech budeme pátrat 7. října a ověřovat je v kulturních a sportovních in-
stitucích, v kostele, ale i na městském úřadě. Název operace: Jihlavák.

• Pátrání je určeno pro týmy i jednotlivce bez rozdílu věku.
• Startujeme průběžně kdykoliv mezi 13. a 15. hodinou v DIODu. Závěreč-

né objasnění a losování odměn za dopadení „Jihlaváka” proběhne v 17 hodin 
v Diodu, Tyršova 2, Jihlava.

• Akce je zdarma! (A koná se za každého počasí).
• Registrujte se na www.facebook.com/urbangameJihlava/ a zajistěte si 

přednostní vydání vašeho Průkazu jihlavské totožnosti.
Akci pořádá statutární město Jihlava ve spolupráci s jihlavskými kulturními 

organizacemi a občanskými spolky. -tz-

Krytá část Vodního ráje bude od 
28. září opět otevřena veřejnosti. 
Během uzavření aquaparku se pro-
vedly údržbářské a opravářské prá-
ce, které nelze dělat za provozu. 

„Největší opravou byla poslední eta-
pa výměny střechy, z důvodů špatné 
izolace a zatékání do objektu. Střešní 
plášť se měnil nad saunou, vodní pá-
rou, vstupním vestibulem, bufetem a 
restaurací,“ řekl vedoucí Vodního 
ráje Miroslav Veselý.

Dále byly provedeny stavební úpra-
vy v odpočívárně v prostoru sauny, 
opravila se potírna a bylo zmoder-
nizováno pokladní pracoviště. Vy-
čistily se technologické části bazénu, 
provedly se výmalby šaten, nátěry 
a předláždění obkladů bazénových 
van. Všechny tyto práce vyjdou 

zhruba na tři milióny korun. Kry-
tá část je opět otevřena ode dne 28. 
září, od 10 hodin. 

Provoz venkovní části bazénu již byl 
ukončen. Letní sezóna byla zahájena 
dne 3. června a ukončena 4. září. 

„Za dobu od 3. června. do 30. srpna 
navštívilo Vodní ráj  38.625 osob. Re-
kordním dnem bylo pondělí 1. srpna, 
kdy se přišlo vykoupat 3.066 lidí. Ná-
vštěvnost přes dva tisíce lidí během celé-
ho léta byla pouze jedenkrát. Za sezónu, 
která doposud trvala 91 dní, jsme měli 
23 dnů úplně zavřeno. Oproti loňské-
mu létu na Vodním ráji máme nárůst 
o 4.022 návštěvníků. Přesto nemůže-
me být spokojeni, a sezónu považujeme 
z návštěvnického i fi nančního pohledu 
za průměrnou,“ okomentoval návštěv-
nost mluvčí SMJ Martin Málek. -lm-

Urban Game - možnosti 
jihlavské totožnosti

Vodního ráj po rekonstrukci 
Neznámý pachatel přeťal lano ly-

žařského vleku na jihlavské sjezdov-
ce Šacberk. „Vypadá to tak, že lano 
někdo naříznul, a pod vlastní váhou 
pak prasklo,“ popsal možný průběh 
dosud neobjasněné události náměs-
tek primátora pro správu městských 
realit Radek Popelka. 

Podle záznamů z bezpečnostních 
kamer ten, kdo se do dělení lana 
pustil, buď dobře věděl, co dělá, 
nebo měl obrovské štěstí. „Lano vle-
ku je silně napnuté, po prasknutí se 
vymrštilo a odletělo do velké dálky. 
Pokud by jeho konec někoho zasáhl, 
následky by byly tragické,“ usuzuje 
provozovatel městské sjezdovky Pa-
vel Havlíček. Jakkoliv se vždy před 
sezónou i v průběhu sezóny provádí 
kontrola vleku, nikdo z vedení měs-

ta, ani z řad provozovatele nechce 
domýšlet, co se mohlo stát, kdyby 
k prasknutí naříznutého lana došlo 
za plného provozu sjezdovky.

Jestli jde o dílo sběrače kovu, nebo 
vandala, který chtěl uškodit provo-
zu sjezdovky, není jasné. „Vlek patří 
městu, které také bude muset uhradit 
opravu. Účet bude minimálně v řádech 
desítek tisíc korun,“ uvedl Radek Po-
pelka. 

Odbor správy realit ihned začal 
jednat se specializovanou fi rmou 
o zapletení lana a uvedení vleku 
do provozu. Oprava by se měla stih-
nout do začátku lyžařské sezóny.

Událost vyšetřuje Policie ČR pro 
podezření z trestného činu poškozo-
vání cizí věci. Pachatel si může pose-
dět za mřížemi až jeden rok. -tz-

Někdo přepůlil lano 
lyžařského vleku na Šacberku

JE S PODIVEM, kolik zášti v sobě musí mít pachatel naříznutí lana vleku na 
Šacberku, když je mu jedno, že může zabít třeba i dítě. Foto: archiv MMJ


