
V úterý 19. ledna 2016 bude 
v Domě Gustava Mahlera verni-
sáží zahájena výstava tvorby Václa-
va Rožánka pod názvem Obrazy a 
monotypy. 

Kurátorsky výstavu zaštítí výtvar-
ník David Bartoň, který předsta-
ví dva důležité vrcholy umělcovy 
tvorby. Za to nejlepší, co Václav 
Rožánek vytvořil, bývají považová-
ny jeho velké monotypy z 2. polo-
viny 70. let 20. století na jedné 
straně a na druhé pak obrazy malo-
vané technikou prolínání černého 
asfaltového laku a bílého latexu. 
Tyto obrazy připomenou techni-
ku strukturální malby - informelu z 
60. let 20. století, ale Rožánka více 
ovlivnily průmyslové struktury, 
které viděl celý život kolem sebe 
ve strojírenské továrně. 

Obrazy instalované v Domě Gus-
tava Mahlera budou přibližně z let 
1970 – 1994. Tematicky je výsta-
va zaměřena hlavně na Rožánkovy 
imaginární portréty, které nazý-
val Hlavy, v menší míře doplněné 
Akty a Zátišími. Výstava vzhledem 
k rozsahu i rozmanitosti Rožánko-
va díla a velikosti galerie nemůže 
být retrospektivou. Přesto ukáže 
z autorova díla to nejlepší a nej-
podstatnější.

Václav Rožánek (5. 9. 1913 – 8. 
5. 1994) pocházel z Písku a celý 
život zůstal věrný profesi strojního 
zámečníka. Přesto své dílo konzul-
toval s autory a pedagogy jako Emil 
Filla nebo Oldřich Smutný, který 
ho považoval za svého nejnadaněj-
šího žáka. Přestože mu politická 
situace neumožnila příliš vysta-
vovat, jde o velmi pilného malíře, 
který byl typický pro použití neob-
vyklých materiálů, jako latex, asfal-
tový lak či tiskařské barvy. Jeho 
díla jsou ve sbírkách Prácheňské-
ho muzea v Písku, Alšově galerii i 
Národní galerii v Praze.

Na výstavě bude promítán i stu-
dentský dokument režiséra Jana 
Bradáče pod názvem „Hámoty 
Václava Rožánka“. Prostřednic-
tvím vzpomínek Rožánkových 
přátel i souputníků přiblíží film 
návštěvníkům malířovu osobnost 
a ukáže praktické užití autorových 
speciálních výtvarných technik 
(využití asfaltu či emailu).  

Ve středu 17. února od 17. 
hodin proběhne komentova-
ná prohlídka v podání kurátora 
Davida Bartoně. 

Výstava se koná od 20. 1. do 5. 3. 
2016, je možné ji navštívit od út – 
so od 10:00 do 12:00 a od 13:00 
do 18:00. Více informací na www.
mahler.cz a www.facebook.com/
mahler.jihlava.

 Jakub Koumar

V říjnu 2015 nahradila v jihlavském 
zastupitelstvu zemřelého zastupite-
le Ladislava Zadražila (KSČM) Ing.  
Alena Daňková (KSČM).

Požádali jsme ji o krátké představe-
ní se.

Členkou zastupitelstva jsem od říj-
na 2015 a je to pro mě zcela nová 
zkušenost. Nastoupila jsem za 
zemřelého dlouholetého zastupite-
le  pana Ing. Ladislava Zadražila, 
moudrého člověka s rozsáhlými zna-
lostmi a výjimečným rozhledem, 
jehož odchod je pro nás a pro naše 
město nenahraditelnou ztrátou. 

Je mi 56 let. Vystudovala jsem 
potravinářskou fakultu Vysoké ško-
ly chemicko technologické a celý 
život pracuji v Jihlavské průmyslové 
pekárně, nyní na pozici pekařského 
technologa.

Jsem členkou Strany demokratické-
ho socialismu, která je součástí Stra-
ny evropské levice,  a v zastupitelstvu 
města jsem členkou zastupitelského 
klubu KSČM. 

Doposud jsem se zúčastnila tří jed-
nání zastupitelstva města Jihlavy,  
byla jsem jmenována členkou školské 
rady Základní školy Otokara Bře-
ziny a zapojila jsem se do činnosti 
Dámského zastupitelského klubu. 

Jako jihlavský patriot vítám mož-
nost podílet se na chodu mého rodné-
ho města. Velkým přínosem pro mou 

práci v zastupitelstvu  je porovnávání 
různých přístupů k řešení  úkolů jak 
jednotlivými zastupiteli, tak zastu-
pitelskými kluby. Musím poděko-
vat  ostatním členům zastupitelského 
klubu KSČM za pomoc a rady, které 
jako začínající zastupitel potřebuji a 
jsem za ně vděčná.

Zajímám se zejména o ekologii a 
sociální problematiku.

V ekologické oblasti  vystupuje 
otázka řešení komunálního odpadu. 
Zastávám názor, že primární je pre-
vence vzniku odpadu,  zejména osvě-
tová činnost v celém spektru obyva-
telstva. S tímto souvisí nutnost stále 
zdokonalovaného třídění  odpadu 
s návazností na další zpracování a 
ekologickou likvidaci nevyužitelného 
zbytku. 

Dále mi leží na srdci řešení otázky 
zeleně ve městě. Přeji si a budu pro-
sazovat, aby město Jihlava bylo pří-
jemné místo k životu se spokojenými 
obyvateli  ve zdravém životním pro-
středí.

V sociální oblasti vidím mezery 
v systému péče o naše nevyléčitel-
ně nemocné a umírající spoluobča-
ny. Hlavně v pomoci rodinám, které 
chtějí o své blízké pečovat až do kon-
ce, a často je to nad jejich síly. Chci se 
zasazovat o zřízení  stálého Hospicu.

V oblasti školství nesouhlasím 
s rušením speciálních a praktických 
škol, k čemuž by mohlo dojít, pokud 
bude schválena nová školská vyhláš-
ka o přednostním začleňování han-
dicapovaných dětí do běžných škol. 
Zvláště pro děti s těžším mentálním 
postižením to bude velmi těžké a 
stresující, a nejen pro ně.

Vážení  spoluobčané, v roce 2016 
vám přeji mnoho zdraví, štěstí, spo-
kojenosti a životního optimismu.

 Ing. Alena Daňková
 Zastupitelka města za KSČM  
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Vodní ráj Jihlava předal počátkem 
roku ceny vítězům vánoční soutěže 
„Vánoce s mývalem“. Soutěžící během  
prosince přinesli do areálu aquaparku 
přes padesát vlastnoručně vyrobe-
ných mývalů. Každý autor byl za mas-
kota Vodního ráje obdarován dárkem 
a výhodným vstupným do bazénu.

Mezi soutěžícími byly převážně děti, 
přičemž nejmladšímu tvůrci byly dva 
roky. Vítězkou se stala 15letá Eliška 
Kloudová z Jam na Ždársku s papí-
rovou soškou medvídka mývala. Na 
druhém místě se umístili sourozenci 
Vojtěch (9) a Karolína (12) Suchano-
vi z Jihlavy, kteří maskota ušili. Třetí 
příčka patřila tříletému Jakubovi Pav-
líčkovi z Pozďátek na Třebíčsku, který 
mývala namaloval.

Zvláštní cenu dostali žáci ZŠ Jung-
mannova v Jihlavě, kteří přinesli 
výtvory za jednotlivé třídy. 

„Potěšilo nás, že se do soutěže zapo-
jili příznivci z celé Vysočiny, nejen z 
Jihlavy. Výherce jsme za jejich šikov-
nost odměnili volnými vstupy pro celou 
rodinu do našeho aquaparku,“ uvedl 
Miroslav Veselý, vedoucí Vodního 
ráje v Jihlavě.  -tz-

Služby města Jihlavy (SMJ), které 
provozují Vodní ráj a bazén E. Rošic-
kého v Jihlavě, vyhodnotily statistiku 
návštěvnosti těchto zařízení za uply-
nulý rok 2015. 

Vodní ráj je rozdělený na dvě části. 
Krytá část má kapacitu 250 a ven-
kovní 2.500 osob. V minulém roce 
krytou část navštívilo 121.153 lidí.  
V letním provozu  navštívilo venkov-
ní část 56.893 osob. Celkem prošlo 
oběma částmi Vodního ráje 178.046 
osob. Vodní ráj je otevřený od roku 
2001 a již ho navštívilo celkem 
2.832.974 osob. Z toho do kryté čás-
ti přišlo už za tuto dobu 2.000.462 
osob a do venkovní části 832.512 
osob.

„Dle statistických údajů SMJ 
můžeme konstatovat, že návštěvnost 
ve venkovní části Vodního ráje za rok 
2015 byla díky teplému  létu jedna z 
vyšších za poslední roky,“ řekl mluvčí 
SMJ Martin Málek.

Bazén Evžena  Rošického celkově 
v loňském roce navštívilo 110.631 
osob. Z celkového počtu činila veřej-
nost 30.104 osob. Dalších 80.527 li-
dí bylo z plaveckých škol, základních 
škol, středních škol, různých fi rem a 
dalších organizací, které si pronajaly 
bazénovou halu. Součástí bazénu je 
i sauna, kterou v minulém roce nav-
štívilo 14.024 osob z řad veřejnosti.
 -lm-

Statistika 
návštěvnosti 

na VR a bazénu

Vyhodnocení „Vánoc s mývalem“

VÍTĚZCE soutěže Vánoce s mývalem Elišce Kloudové poblahopřál vedoucí Vod-
ního ráje Miroslav Veselý. Foto: Lubomír Maštera
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