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Kupon odstřihněte a přineste na mítink ve čtvrtek 
15. 9. 2022 od 15 hodin na Masarykově nám. v Jihlavě, 

kde proběhne slosování o zajímavé ceny!
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Jméno a příjmení …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  .

Město či obec pobytu …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  ..

Podpis …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

Lidem bych doporučil, aby 
šli na jihlavský Ústřední hřbi-
tov. Je to zajímavé místo, kde 
člověk nabere energii a je tam 
neuvěřitelný klid, říká předse-
da Spolku pro starou Jihlavu 
Vilém Wodák.

Veronika Dawidowicz �

Kde všude jste letos provázel 
v rámci prohlídek Brány Jihlavy?

Především to byl Hrádek a pak 
také Ústřední hřbitov. Po stopách 
jihlavských osobností.

Máte nějaký oblíbený prostor, 
kde nejradši provázíte?

Hrádek je objekt, který je opře-
den mnoha legendami a záhada-
mi. Pro mě je zajímavý tím, že jsem 
jako kluk vyrůstal v jeho blízkosti. 
Je to místo našich klukovských her. 
Tudíž to pro mě má jistou magiku.

A jak je to s tím hřbitovem?
Tím jsem už tak trochu pověstný 

a je to moje srdeční záležitost. Už 
odmala jsem tam všechna zákou-
tí a místa znal. Za ty roky už třeba i 
některé zajímavé náhrobky zmizely 
nebo byly zlikvidovány.

Jihlavský Ústřední hřbitov je 
taková oáza klidu. V podstatě bota-
nická zahrada, kde je velmi příjem-
ně v každém ročním období. Mís-
to jakéhosi zklidnění, kde člověk 
může načerpat energii.

Dokonce, když jsem měl ještě 
syny v kočárku, brával jsem je tam. 

Lidé se tomu diví, ale já, když ces-
tuji a mám v tom daném městě čas, 
tak se rád zajdu podívat i na místní 
hřbitovy. Je dobré vidět, jak se lidé 
o tato místa starají. Kdosi moudrý 
prohlásil, že kdo se neumí postarat 
o mrtvé, neumí se postarat ani o ži-
vé.

Dalo by se například na tom jih-
lavském hřbitově něco zlepšit?

Se Spolkem pro starou Jihlavu 
usilujeme o to, aby například něk-
teré náhrobky známých osobnos-
tí byly opraveny a vznikla k tomu 
nějaká naučná stezka jako v někte-
rých jiných městech, ale to je běh 
na dlouhou trať.

Říkal jste, že jste jezdil s kočár-
kem na hřbitov. Nevěříte tedy na 
pověry typu, že děti do tří let by 
neměly na hřbitov chodit?

To si myslím, že je naprosto 

nesmyslné. Jsou to mýty a legendy, 
ale každý to má jinak.

A vy sám věříte na legendy? 
Během výkladu na Hrádku jste 
zmínil runy a mytologii…

Nevěřím. Ona je teď taková doba 
záhad. Vezměte si, kolik časopisů je 
na toto zaměřeno. Kde není záhada, 
tam to lidi netáhne.

Máme úžasnou techniku, věda jde 
dopředu, ale lidé stále rádi věří na 
legendy. 

Co vy máte z těch historických 
objektů nejradši?

Já už odmala měl vášeň pro hrady 
a zámky. S mým bratrancem jsme 
sjezdili snad celou republiku a něk-
teré objekty i vícekrát. Obzvlášť tam, 
kde byly bohatě vypravené zbrojnice 
nebo knihovny.

Nelákalo vás na zámku či hradě 
přímo pracovat?

Měl jsem takový sen stát se kastelá-
nem. Sice už je to dávno, ale to nad-
šení pro historii zůstává.

Co myslíte, že zapříčinilo vaše 
nadšení pro historii?

Je to formováno také tou starou Jih-

lavou. Městem, kde jsem ve staré jih-
lavské zástavbě trávil dětství kolem 
Brány Matky Boží, Minoritského 
plácku a později v ulici U mincovny. 

Pamatuji období z přelomu 50. a 
60. let, kdy se v mnoha domech na 
půdách zachovalo spousta zajímavé-
ho materiálu po původním obyvatel-
stvu, které muselo odejít. 

Jak vznikl nápad založit v roce 
2014 Spolek pro starou Jihlavu?

Jihlava mi není fuk a přirostla mi 
k srdci. Se spoluzakladateli spolku se 
nám zdálo, že Jihlava utrpěla pováleč-
ným vyhnáním původních obyvatel a 
dosídlení obyvatelé k tomuto městu 
už neměli takový vztah. Scházel zde 
zdravý patriotismus.

Měli jsme potřebu lidem nějak při-
blížit slavnou minulost a osobnosti, 
které se zde narodily a žily. 

A jak se vám to daří?
Za těch pár let, co fungujeme, si 

myslím, že jsme se už dostali do 
povědomí lidí a uspořádali spous-
tu zajímavých akcí. Konkrétně třeba 
vlastivědné vycházky po hřbitově. Po 
stopách českých významných obča-
nů.

 (Pokračování na str. 20)

Předseda spolku V. Wodák: Jihlava má 
po historické stránce co nabídnout


