
Radek 
Vovsík

 Kromě Vodního ráje „táhne“ v lé-
tě návštěvníky do Jihlavy zoologická 
zahrada a v zimě Horácký zimní sta-
dion. O tyto atrakce se stará první 
náměstek primátora Radek Vovsík. 
Zeptali jsme se ho proto na současný 
stav i na další plány rozvoje. 

 Brzy začne zimní sezóna a s ní se 
pojí otázky spojené s Horáckým 
zimním stadionem...

 První etapou rekonstrukce HZS 
by měla být výstavba vedlejší tré-
ninkové haly. V tuto chvíli probíhají 
složitá jednání s projektantem a vše 
směřujeme tak, abychom v příštím 
roce začali s vlastní stavbou. 

 Již vyprojektovaná druhá etapa 
- tedy rekonstrukce původní haly 
HZS, by pak měla začít po dokonče-
ní první etapy, tedy cca v roce 2012. 
O realizaci této etapy však již bude 
rozhodovat nové zastupitelstvo.  

 Bohužel nelze vše udělat najed-
nou. Zřejmě by to ani nebylo žádou-
cí, neboť jednorázová rekonstrukce 
by si vyžádala přerušení provozu sta-
dionu, což by hodně zkomplikovalo 
situaci nejen Dukle jako takové, ale i 
třeba dětem, mládeži či krasobrusla-
řům.                   (Pokračování na str. 3)

ZOO a HZS jsou v 
centru zájmu města

 Podzim v Jihlavě bude letos patřit 
mimořádné výstavě. Od 9. září do 7. 
listopadu bude v Domě Gustava Ma-
hlera vystaveno 56 originálních děl 
Pabla Picassa, jednoho z nejvýznam-
nějších umělců 20. století. 

 „Prezentovány budou jeho nejlepší 
grafi cké práce s tematikou býčích zá-
pasů, dále kresby a plakáty.  Všechna 
díla budou zapůjčena z Muzea umění 
(Kunstmuseum) Heidenheim z part-
nerského města Heidenheim,“ řekla ná-
městkyně primátora Irena Wagnero-
vá.

 Myšlenka uspořádat výstavu Picas-
sových děl vznikla jednoho krásného 
večera při návštěvě delegace z Jihlavy 
v partnerském městě Heidenheim. 
Tuto zpočátku „smělou“ myšlenku 
vyslovila právě Irena Wagnerová, kte-
rá odpoledne toho dne obdivovala dí-
la v Muzeu umění.  Nápad byl přijat s 
nadšením a „Projekt Picasso Bomba“ 
(PPB), slovy  Rainera Domberga, se 
tak stal dalším impulsem ve spoluprá-
ci mezi našimi partnerskými městy. 

 Práce na výstavě začaly téměř oka-
mžitě, bylo nutné vybrat téma, ob-
razy, ale „naostro“ se vše začalo řešit 
až koncem loňského a v průběhu le-
tošního roku.  „Bylo třeba připravit 
prostor v Domě Gustava Mahlera, sjed-
notit probíhající rekonstrukci, zajistit 
dostatečné zabezpečení, vyřídit autorská 

Jihlavany poctí malířská celebrita
práva, připravit doprovodný katalog a 
propagační materiály... Dalo by se toho 
vyjmenovat na stránku,“ popsala pří-
pravy Wagnerová. Ale přes všechny 
počáteční problémy můžeme dnes 
snad říci, že poprvé bude v Jihlavě 
Picasso!

 Tato výstava bude poprvé prezen-
tovat nejlepší grafi cké listy s tema-
tikou býčích zápasů v partnerském 
městě Jihlavě. V důsledku omezených 
výstavních prostor sice nebudou uká-
zány všechny grafi cké listy sbírky, 56 
vystavených grafi k však náleží k jejím 
vrcholným exponátům a poskytuje 

reprezentativní představu o ústřed-
ním námětu rozsáhlého díla nejvý-
znamnějšího španělského výtvarníka 
minulého století. 

 „Velký dík patří především vedení 
partnerského města Heidenheim, jme-
novitě primátorovi Bernhardu Ilgovi a 
starostovi Raineru Dombergovi, řediteli 
Muzea umění Renému Hirnerovi, dále 
PhDr. Olze Uhrové z Národní galerie 
Praha,“ řekla Wagnerová. Akce se ko-
ná za fi nanční podpory Ministerstva 
kultury a pod záštitou Velvyslanectví 
Španělského království v ČR.                            

-lm- 

 Zveme všechny milovníky umě-
ní na jedinečnou výstavu světozná-
mého malíře Pabla Picassa, která se 
uskuteční v jihlavském Domě Gusta-
va Mahlera od 9. 9. do 7. 11. 2009.

-lm-

Veřejné jednání 
zastupitelstva

 Vedení města zve na jednání měst-
ského zastupitelstva, které se koná v 
úterý 22. září od 13 hodin ve velké 
zasedací místnosti magistrátu města 
v přízemí.

 Průběh jednání je možno sledo-
vat také přímo on-line na webových 
stránkách města www.jihlava.cz.

 -lm- 

PRÁZDNINY končí a školáci opět zaplní školní lavice. Pro některé to bude poprvé, a tak jako každoročně i letos některé na-
vštíví primátor města a jeho náměstci a popřejí jim ve studiu hodně úspěchů.                                                    Foto: Radek Tulis

Pablo Picasso 
v Jihlavě


