
Děkuji za rychlou odpověď a za Váš subjektivní názor. Ale některé pasáže Vám musím upravit. 

V prvním odstavci vysvětlujete průběh financování atletického stadiónu, ale to jsem vám již napsal. 

Píšete, že atleti si přišli pro 18 milionů, ale oni chtěli pouze příslib k nově vypsané dotaci ve výši 11,7 

mil., to je navýšení pro město oproti původní variantě 5,4 milionu /jedna setina vaší plánované 

rekonstrukce zimního stadiónu/. Oni naopak chtěli podáním žádosti snížit podíl města na minimum.  

A vy jste žádost nezařadili ani na jednání zastupitelstva. Jestliže se Vám zdá navýšení o 43% 

nestandardní, určitě je standardní navýšení ceny zimního stadiónu za jeden rok o více než 51%  

o 180 milionu. Ano, v době kdy se zavírají zimní stadióny a sportovní haly není tato investice určitě 

správná. Bylo by jistě lepší zrekonstruovat důležité věci na stadiónu a zajistit provoz, abychom 

nedopadli jak v Jihlavě. Doufám, že hokejový oddíl bude též vyzván k doložení provozních nákladů 

tohoto objektu a plánu na jejich pokrytí.   

Atletický tunel nebude energetický náročný, na provoz stačí teploty od 10 stupňů. Náklady by se  

z největší části řešily z peněz z pronájmů. O trénink v tunelu mají zájem jak třebíčské školy, tak celé 

spektrum sportovních organizací, např. okresní i krajské sdružení hasičů, oddíl baseballu, atletické 

kluby z okolí (Jihlava, Jemnice, Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě, ozývají se i brněnské kluby). 

Počítá se i s využitím pro širokou veřejnost. Možné bude prostor doplňkově využívat i na jiné sporty - 

ve vyvýšené části bude hřiště na volejbal, tenis, nohejbal, basketbal a badminton.  

Srovnání zimního stadionu a atletického tunelu na místě je, jelikož vás musím informovat, že v zimě 

probíhá halová atletická sezóna od krajských mistrovství až po světový šampionát. 

Jsem rád, že jste dvakrát zopakoval, že je zájmem města maximálně podporovat stavbu tunelu, ale 

zatím jsem nic takového nezaznamenal. Myslíte, že je správné podporovat jen ty, které si napíšete na 

kandidátku nebo u nich máte politické zájmy. 

Sport by měl být apolitická záležitost a mělo by se rozhodovat objektivně. 

 

  

 


