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(Dokončení ze str. 19)
Vaše vědomosti během prohlídky 

Hrádku jsou opravdu široké. Jak je 
možné, že si pamatujete všechna ta 
jména a letopočty, fakta,…

No, každý jsme nějakým způsobem 
postižený (smích). Já už od dětství 
jsem dějepis miloval. Údaje, letopoč-
ty… Kromě toho mám doma velmi 
rozsáhlou knihovnu, ze které čer-
pám. Internet je úžasná věc, ale něk-
teré věci nenahradí.

Opakujete si před prohlídkou 
svoje texty?

Občas je potřeba si je spíše oživit, 
pokud někde provázím po delší 
době. Případně zařídit nějaké mate-
riály, aby lidé byli zaujati i nějakými 
snímky. 

Například když stojíte u hrobu a 
povídáte o tom člověku, je to vel-
mi obecné. Když ale můžete uká-
zat podobu, portrét nebo třeba erb 
daného člověka, tak to lidi daleko víc 
zaujme.

V dnešní době, když člověk něco 
hledá, najede na internet a má to. 
Kde jste v mládí vyhledával histo-
rické informace vy? 

Já bych řekl, že kniha a literatura je 
nenahraditelná. a pak také samozřej-
mě návštěvy archivu. 

Moji vrstevníci trávili čas na spor-
tovištích a já pátral v knihách.

Chodí vám mladí lidé na pro-

hlídky?
Musím říct, že ano. Obvykle je to 

takový průřez generacemi.

Je podle vás Jihlava historicky 
zajímavá?

Určitě. Máme co nabídnout a 
musím pochválit, že konkrétně na 
tom hřbitově dochází k zajímavým 
renovacím a úpravám.

Kam byste vy osobně lidi poslal?
No já bych je poslal na ten hřbi-

tov (smích). V poslední době se zde 
objevily pomníky, které bych nazval 
přímo „makabrózní“. 

Rozhodně ale stojí za doporučení 
i taková obyčejná procházka po nej-
větším jihlavském lesoparku Heulos. 

Obrovské dílo jsou také nově opra-
vené krovy kostela sv. Jakuba. To je 
zážitek, který stojí za to.

Jako kluci jsme často chodívali 
také na věž kostela sv. Jakuba, odkud 
je krásný výhled na Jihlavu a okolí.

Líbí se vám současná podoba 
Jihlavy? 

Velmi často cestuji po českých 
městech a mohu tedy srovnávat. A 
jako jihlavského patriota mě veli-
ce mrzí, když vidím, jak je Jihlava 
v poslední době velice zanedba-
ná, špinavá, neuklizená. Konkrétně 
například koše. Denně chodím přes 
Smetanovy sady a koše jsou věčně 
plné.

Mrzí mě to a je to škoda.
BĚHEM SVÝCH prohlídek Vilém Wodák rád doplňuje výklad i tištěnými materi-
ály a fotografi emi.  Foto: Veronika Dawidowicz

Předseda spolku V. Wodák: Jihlava ...

www.jihlava.anobudelip.cz

www.chcemelepsicesko.cz

 anotohlejejihlava

Z
ad

avatel: A
N

O
 20

11; zp
raco

vatel: A
N

O
 20

11

 

POPELKY
BUDE

ZA

LÍP!

Radek Popelka
kandidát na primátora Jihlavy

CO NÁM DÁVÁ SMYSL

VOLIT ANO DÁVÁ SMYSL


