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JIHLAVA – Plány na stavbu Horácké 
multifunkční arény v Jihlavě jsou v 
souladu s moderními trendy. Takové 
je resumé pracovní skupiny, která 
podnikla zkraje prosince inspekční 
cestu do zbrusu nové Nokia Areny ve 
finském Tampere.

„Koncepčně postupujeme při 
přípravách velice podobně. Většinu 
našich postupů jsme si ověřili jako 
správnou, byť pochopitelně s  úplně 
odlišným rozpočtem a rozsahem,“ řekl 
jihlavský radní a manažer projektu 
David Beke.

Do Finska letěli i hejtman Kraje 
Vysočina Vítězslav Schrek a jednatel 
hokejové Dukly Jihlava Bedřich 
Ščerban.

Hala uprostřed města
Nokia Arena pro 13 – 15 tisíc 

diváků je nejnovější hokejová a 
multifunkční hala na světě. David 
Beke a spol. se účastnili jejího 
otevření s cílem načerpat inspiraci, 
respektive co nejvíce informací o 
výstavbě. „Na přání pana hejtmana 
jsme cestovali mimo jiné i vlakem, aby 
viděl, jak jinde ve světě funguje veřejná 
doprava,“ prozradil Ščerban.   

Jakoby finská strana při plánování 
nového hokejového chrámu od 
jihlavské opisovala… „Aréna stojí v 
centru města, parkovací místa jsou v 
docházkové vzdálenosti pět až deset 
minut, čtyři sta metrů od arény je 
vlakové nádraží, o trochu dále jsou 
autobusové zastávky… Vlastně to 
neděláme jinak než Finové,“ líčil Beke.

Zatímco v případě Jihlavy se 
dlouho diskutovalo, jestli stavět v 
centru, nebo mimo město na „zelené 
louce“, radnice v Tampere měla jasno. 
„Zohlednili ekonomickou sílu uvnitř 
města, aby hotely, restaurace a obchody 
v okolí mohly vydělávat. Investovali 
stovky milionů, aby nad hlavní 
železniční tepnou vytvořili ´pokličku´, 
na které postavili nový kus města,“ 
přiblížil Beke. 

Jihlava postupuje v přípravách
nové arény stejně jako Finové

RADNÍ JIHLAVY David Beke (vlevo) a jednatel hokejové Dukly Bedřich Ščerban 
informovali o pracovní cestě do Finska na tiskové konferenci. 
                    Foto: Michal Boček

POHLED na Nokia Arenu ve finském Tampere.  Foto: archiv města Jihlavy

Nokia Arena vyrostla za dva a půl 
roku. Rozpočet se vyšplhal na 120 
milionů eur. Dalších 25 milionů stála 
základní deska. Město financovalo 
halu ze 40 procent, zbytek peněz 
dodal soukromý sektor (bankovní 
instituce, pojišťovny, stavební firma).

Státní kasino
Ve Finsku je HDP a průměrná mzda 

na osobu třiapůlkrát vyšší, přitom 
stavební náklady jsou stejné jako v 
Česku. „Což je vlastně šokující. Z toho 
vyplývá, že u nás musíme ekonomické 
zdroje na provoz haly hledat jinde,“ řekl 
David Beke. „Průměrná vstupenka 
tam stojí třicet eur a skybox na jedno 
utkání pět tisíc eur. Provozní výnosy 
jsou úplně jiné než v Čechách,“ dodal.  

A ještě jedno překvapení… 
Zatímco v Jihlavě nápad na kasino 
uvnitř nové haly neprošel, v Nokia 
Areně ho najdete. „Jedná se o státní 
kasino, které je pod kontrolou. Finská 
vláda v něm vidí další zdroj příjmů,“ 

referoval Bedřich Ščerban.
Do kasina nemůže každý… „Mají 

to ošetřeno stejně, jako jsme o tom 
uvažovali my. Vstup je dovolen pouze 
ve slušném oblečení, po předložení 
občanského průkazu a na základě 
výpisu z trestního rejstříku. Pokud 
by vyšlo najevo, že jste dlužník nebo 
neplátce, dovnitř vás nepustí,“ popsal 
Ščerban. 

Podle Davida Bekeho bude 
jihlavská Horácká aréna oproti Nokii 
v některých věcech promyšlenější a 
více multifunkční pro využití nejen 
velkých akcí.

„Finové nešli při přípravách tolik do 
hloubky. Třeba přístup pro vozíčkáře 
máme vymyšlen daleko lépe,“ potěšilo 
ho. „Čeho bychom se chtěli vyvarovat, 
je odpadové hospodářství. Viděli jsme, 
že nakládání s kelímky a vratnými 
obaly tam úplně nefungovalo. Koše byly 
přeplněné. Z toho se chceme poučit a 
zamyslíme se, jak to vyřešit v naší hale,“ 
uzavřel Beke. -cio-

Již po devatenácté pořádaly Jihlav-
ské listy soutěž O nejhezčí vánoč-
ní stromeček. Od konce listopadu 
mohli čtenáři rozhodnout o tom, 
který ze čtyřiapadesáti soutěžních 
stromečků bude letos ten nej.

Každý rok se do soutěže hlásí nové 
a nové školy a školky a počet stro-
mečků 54 je nejvyšší za celou dobu 
konání soutěže.

Oceňovaly se opět tři nejlepší 
v každé kategorii. V kategorii mateř-
ských škol zvítězila Mateřská ško-
la Březinova 30, která zároveň zís-
kala i nejvíce hlasů. V kategorii škol 
základních zvítězily kreativní děti ze 
ZŠ Nad Plovárnou.

Kompletní výsledky a vyhodnoce-
ní soutěže vyšly v Jihlavských listech 
dne 23. 12. nebo jsou k vidění na 
internetových stránkách jihlavske-
listy.cz/stromecky. -vd-

Nejhezčí vánoční 
stromeček měly 
děti z Březinek

Pamětní deska letce RAF 
� Nová deska na Jakubském 

náměstí připomene činy letce RAF 
Viléma Götha. Rodina Viléma 
Götha pochází z Dačic a on sám se 
narodil v Brně a do Jihlavy se na zmí-
něné náměstí rodiče přestěhovali v 
roce 1936. -tz,vd-

Krátce

Těsně před Vánoci vyšla v Karme-
litánském nakladatelství kniha jih-
lavského rodáka Jana Paulase - roz-
hovor s P. Vojtěchem Kodetem ze 
známé křesťanské rodiny z Malého 
Beranova. 

Kněz P. Kodet v obsáhlém rozho-
voru líčí svůj životní příběh. Pozná-
váme jeho předky, dědečka, který 
prošel ruským zajetím, otce, býva-
lého politického vězně, a další členy 
rodiny. P. Kodet vzpomíná na dět-
ství na venkově, hledání životní ces-
ty, poměry v litoměřickém semináři, 
kněžské štace i sledování ze strany 
StB, na obnovu kláštera v Kostelním 
Vydří nebo svou službu exorcisty. 
V otevřeném dialogu líčí i nelehká 
období života a otevírá témata jako 
je víra, odpuštění, uzdravení...  -pk-

Bůh své bitvy 
neprohrává


