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CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ. Překvapení čekalo pana Miloslava Liškáře z Třeště a 
jeho dceru Natálku. Stali se 3,5 miliontými návštěvníky Vodního ráje. „Jedná se o 
součet všech návštěvníků, kteří přišli do kryté i venkovní části aquaparku za celou 
dobu jeho fungování. Jako hlavní cenu dostal šťastný výherce roční předplatné na 
vstup do Vodního ráje a upomínkové předměty,“ řekl mluvčí Služeb města Jihlavy 
Martin Málek. V letošním roce Vodní ráj vstoupil již do dvacáté sezóny svého provo-
zu. Foto: Lubomír Maštera

Na Vysočině vlaky a autobusy nyní 
cestujeme nově v rámci Veřejné do-
pravy Vysočiny. 

Jízdenky jsou přestupní a stejné na 
vlak i autobus.

Jízdenky vám dávají možnost vy-
užít libovolný spoj za stejné jízdné, 
pouze mají časové omezení. 

Komplikací je, že tarif VDV se ne-
vztahuje na všechny autobusové spo-
je, především ty, které jsou výhradně 
pod záštitou měst a obcí. 

Ve vlacích také platí standardní ki-
lometrový tarif, ten ale bude výhod-

ný pouze pro držitele slev u ČD.
Pro seniory a studenty zůstávají v 

platnosti slevy na jednu čtvrtinu pů-
vodní ceny. 

Při cestách mimo region zůstávají v 
platnosti ceny Českých drah. 

„Cenu jízdného si můžete zjistit na 
webových stránkách kraje Vysočina v 
sekci Veřejná doprava Vysočiny/Tarif 
VDV,“ řekla mluvčí Kraje Vysočina 
Jitka Svatošová. 

Podle jejích slov kraj počítá také se 
zapojením městské hromadné do-
pravy do systému. -lm-

Oslava na Vodním ráji

Od března platí nový  
systém dopravy

SVĚTOVÝ TANEČNÍ POHÁR. Počátkem března se v jihlavském Domě kultury uskuteč-
nila kvalifikace ke světové taneční soutěži Dance World Cup 2020 (DWC). Do soutě-
že se přihlásilo na 900 tanečníků ze 46 škol z celé ČR a 4 škol ze Slovenska. DWC je 
jedinečná světová taneční soutěž pro amatérské tanečníky, které se každoročně účastní 
na 12 tisíc mladých z celého světa. Soutěží v různých tanečních žánrech: v klasickém 
baletu, moderním tanci, jazz dance, show dance, stepu, street dance/hip hop, národ-
ním tanci a tanci se zpěvem. Letos se finále DWC má uskutečnit na konci června v 
Římě. Foto: Lubomír Maštera

Mládí tančilo v Jihlavě

Řešení stability porušené skalní 
stěny v ulici Mlýnská se protahuje. 
Důvodem je složitost prací. 

O ně se zajímala zastupitelka Bože-
na Kremláčková (KSČM). 

„Vzhledem k tomu, že k situaci došlo 
již v lednu loňského roku, tak mně při-
padá, že se řešení strašně vleče,“ vyjá-
dřila se zastupitelka na březnovém 
jednání zastupitelstva.

„Znovu přehodnocujeme způsob zá-
chrany a stabilizace skalní stěny,“ řekla 
vedoucí odboru rozvoje města Alena 
Kottová. 

Město nechalo udělat nový znalec-

ký posudek na to, jak to řešit, proto-
že původní řešení bylo, aby se celá 
skála zajistila sítí a valem.

„Je tam ale skalní převis, který podle 
specialistů nevydrží dlouho, tak nám 
bylo doporučeno ten skalní převis od-
vrtat a potom to řešit bez něj zasíťová-
ním,“ řekla Kottová.

Podle ní je důležité, aby se neza-
sahovalo vůbec nebo minimálně do 
hřbitova. 

Město chce také před opravou 
směnit pozemky tak, aby bylo jedno-
značné, který pozemek patří městu a 
který panu Dobrovolnému. -lm-

Padající skála na Mlýnské 
počítá s náročnější opravou

Město chce za půl milionu korun 
v domě Gustava Mahlera přestavět 
kavárnu, která je nyní zavřená, na 
vstupní prostor domu. 

Uvedla to primátorka Karolína 
Koubová.

„Úprava spočívá především v tom, 
že už tam nebude kavárna. Těch ka-
váren bylo několik a žádná se neuživi-
la. Chceme udělat vstupní prostor pro 
dům Gustava Mahlera. 

Vzhledem k tomu, že nás čekají příš-
tí rok oslavy Gustava Mahlera většího 
rázu, tak věříme tomu, že to tomu po-
může. 

To návštěvnické centrum by mělo být 
otevřené i lidem, kteří nechtějí navští-
vit jenom dům Gustava Mahlera, ale 
celkově se podívat po Jihlavě,“ řekla 
primátorka.

Návštěvnické centrum má být vět-
ší, aby sloužilo domu Gustava Ma-
hlera, kultuře a i budoucí příspěv-
kové organizaci, která tam ale sídlit 
nemá. 

„Bude sídlit na Bráně, nicméně určitě 
ty prostory bude využívat. Jak víte, ten 
prostor je dlouhodobě prázdný a je po-
třeba se zamyslet nad tím, aby to bylo 
využívané,“ doplnila Koubová. -lm-

Kavárna v DGM se neuživila, 
vznikne návštěvnické centrum


