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 Možnost seznámit se s okolnostmi vzniku 
56 grafi k, kreseb a plakátů Pabla Picassa měli 
návštěvníci Domu Gustava Mahlera v Jihla-
vě. Výstavou „Picasso v Jihlavě“ je provedla 
kurátorka PhDr. Olga Uhrová z Národní ga-
lerie Praha. 

 „Velmi oceňuji, že radnice dokázala takovou 
výstavu do Jihlavy dostat. Je to menší, ale velmi 
kvalitní kolekce, ke které by si mohly blahopřát 
i velké galerie. Také množství a kvalita dopro-
vodných a propagačních materiálů je překvapi-
vá. Není to vždy a všude obvyklé,“ zhodnotila 
největší galerijní událost Jihlavy Olga Uhro-
vá. 

 O výklad znalkyně byl velký zájem. „Ka-
pacita prohlídky nemůže být z technických 
důvodů vyšší, počet maximálně třiceti osob na 
prohlídku byl rychle zamluven. Ani dvojnásob-
ná kapacita by k uspokojení zájmu nestačila,“ 
uvedla Martina Kotoučová z Domu Gustava 
Mahlera s tím, že výstavu vidělo na dva a půl 
tisíce lidí. 

 Kolekce, vystavovaná v Domě Gustava 
Mahlera pod názvem Picasso v Jihlavě, je 
zapůjčena z muzea umění v německém part-
nerském městě Heidenheim. S výstavou je 
spojen bohatý doprovodný program. V Ho-
ráckém divadle například vystoupil Milan 
Kňažko a Vilma Cibulková s inscenací Picas-
so (Divadlo Ungelt), běží také lektorské 
kurzy a výtvarné dílny. Výstava potrvá do 7. 
listopadu.                                                         -lm-

Komentovaná prohlídka 
Picassa měla úspěch

 S velkým zájmem veřejnosti se 
setkal výlov městského rybníka Bo-
rovinka. Koncem října od ranních 
hodin do oběda prošlo hrází na tři 
tisíce lidí.

 Návštěvníci si přímo na břehu ryb-
níka mohli koupit smaženého pstru-
ha nebo kapra a také živé ryby. Pro 
děti i dospělé byl připravený pro-
gram s mnoha výhrami, mezi cena-
mi byly právě i porce smažených ryb 
zdarma. K dobré náladě přispěla také 
kapela a skvělé počasí. I po skončení 
akce ještě několik desítek lidí zůstalo 
na místě a užívalo slunečného odpo-
ledne.

 „Jsem velmi rád, že se akce povedla a 
přišlo tolik lidí. Uvažujeme, že bychom 
mohli podobnou akci udělat za rok 
znovu, pokud možno na místě, na kte-
ré by se tolik lidí lépe vešlo,“ zhodno-
til výlov Borovinky primátor Jaroslav 
Vymazal, který akci také navštívil.  

 Spokojeni byli také rybáři z Mo-
ravského rybářského svazu. Boro-
vinka je sportovní rybník, jenž není 
určen chovu ryb, přesto hlubiny více 
než třicet let nevypuštěného rybníka 
vydaly solidní úlovky - 15 sumců, z 

Na Borovinku přišly tisíce návštěvníků

nich největší měl pěkných 1,22 met-
ru, ten nejmenší 62 centimetrů, dále 
90 kaprů, 40 štik, 38 candátů (nej-
větší 75 centimetrů), 10 bolenů a asi 
7,5 tisíce cejnů o celkové váze 900 
kilogramů. 

 „Nečekal jsem tolik sumců, ale na-

opak jsem předpokládal, že bude ví-
ce kaprů. Je vidět, že naši sportovní 
rybáři jsou dobří a umí je vychytat,“ 
zhodnotil výsledek hospodář jihlav-
ského Moravského rybářského svazu 
Václav Žličař s tím, že úlovek rybáři 
převezli do dalších sportovních ryb-

VÝLOV Borovinky po třiceti letech přilákal na tři tisícovky zvědavých diváků.
Foto: archiv NJR

níků -  do Hybrálce a do Stříteže do 
Zámeckého rybníka.   

 Rybník Borovinka bude v násle-
dujících měsících odbahněn, a do-
jde na opravy hráze. Koncem února 
2010 už rybáři chtějí rybník opět na-
pouštět, aby byl připraven pro další 
sezónu. Jihlava během zimy upraví 
celkem tři rybníky - Borovinku, Maš-
kův rybník a rybník Za prádelnou. 

 Město na jejich revitalizaci zís-
kalo dotaci ministerstva životního 
prostředí s projektem „Zvyšování 
retenční schopnosti krajiny“. Řídí-
cí výbor Operačního Programu Ži-
votní Prostředí žádosti s celkovými 
náklady 11.775.218 Kč vyhověl a 
Jihlava tak získá dotaci 10.260.463 
Kč, město doplatí ze svého rozpočtu 
1.514.755 Kč. 

 Rybníky se budou odbahňovat, 
zpevní se hráze, zřídí čepy „požerá-
ky“, bezpečnostní přelivy a výpustná 
zařízení. Výlov Borovinky organi-
zovalo město Jihlava ve spolupráci 
s Moravským rybářským svazem a s 
mediální podporou Rádia Vysočina, 
které také zajistilo zábavný program 
na celé dopoledne.                          -lm-

 Sopranistka Gabriela Beňačková vystupovala v 
Jihlavě. V Horáckém divadle proběhl benefi ční kon-
cert na podporu pomníku Gustava Mahlera ve stej-
nojmenném jihlavském parku, který je před dokon-
čením. 

 Pěvkyni doprovodila Komorní fi lharmonie Vyso-
čina. Umělkyně stojí v čele nadace za obnovu Ma-
hlerova rodného domu v Kalištích u Humpolce, ny-
ní se rozhodla podpořit také připomínku Gustava 
Mahlera v Jihlavě. Před koncertem uznávanou zpě-
vačku přijal na radnici primátor Jaroslav Vymazal. 

 Gabriela Beňačková: Od roku 1970 působila ja-
ko sólistka Národního divadla v Praze, kde zpívala 
mnohé role českého, ruského a italského reperto-
áru. Od roku 1974 byla současně sólistkou Vídeň-
ské státní opery a Metropolitní opery v New Yorku. 

Úspěchů dosáhla též v londýnské Covent Garden a 
na dalších operních scénách (Salzburg, Kolín nad 
Rýnem). Nahrála řadu vlastních operních komple-
tů a byla sólistkou na mnoha nahrávkách vokálně-
symfonického repertoáru, který také prezentovala 
koncertně. Byla představitelkou Janáčkovy Jenůfy a 
Káti Kabanové. V těchto uměleckých rolích se před-
stavila po celém světě.

 Šíře jejího repertoáru je neobvyklá, mezi její ne-
známější umělecké výkony patří například propůj-
čení hlasu postavě Emy Destinové v životopisném 
fi lmu Božská Ema. Gabriela Beňačková po rozděle-
ní Československa přijala české občanství. Dne 28. 
října 2008 jí prezident ČR udělil Státní vyznamená-
ní za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.  -lm-

Známá sopranistka Gabriela
Beňačková navštívila Jihlavu

PĚVKYNI Gabrielu Beňačkovou přijal primátor Jaroslav Vymazal.                                                 Foto: archiv NJR

Černé skládky dál trápí vedení města. Týd-
ně jich město nechává likvidovat i několik. 
Vedení města uvažuje o intenzivní informační 
kampani.

Na Šacberku řádili divočáci. Jejich rytí pod-
lehla sjezdovka, která vyžaduje opravu. Divo-
čáci zryli asi tisíc metrů čtverečních sjezdov-
ky.

Koncem měsíce začal v Jihlavě Festival do-
kumentů 2009. Potrvá do 1. listopadu.     -lm- 


