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 Zveme všechny milovníky umění 
na jedinečnou výstavu světoznámého 
malíře Pabla Picassa, která probíhá v 
jihlavském Domě Gustava Mahlera 
od 9. 9. do 7. 11. 2009.                     -lm-

MFDF zahajuje

Pablo Picasso 
v Jihlavě

Ve dnech 27. 10. až 1. 11. bude v 
Jihlavě opět probíhat Mezinárodní 
festival dokumentárních fi lmů. MF-
DF Jihlava letos rozšíří počet svých 
kinosálů, hlavní mott o festivalu – 
Myslet fi lmem.                                  -lm-

PABLO PICASSO VYSTAVUJE!  Picasso je k vidění v Jihlavě! V Domě Gustava Mahlera primátor Jihlavy Jaroslav Vyma-
zal a náměstkyně Irena Wagnerová zahájili výstavu světového malíře (více na str. 2).                                      Foto: archiv NJR

 Jihlava zavedla novou službu, kte-
rá zkvalitňuje předávání informací 
mezi městem a veřejností. Kdokoliv 
si nyní může na internetové stránce 
města „objednat“ zasílání informací 
do své e-mailové schránky. 

 „Služba může být zajímavá jak 
pro občany, tak pro organizace a pod-
nikatele. Můžete si zvolit oblasti, ze 
kterých chcete novinky dostávat, na-
příklad dopravní informace, výběrová 
řízení nebo aktuality z úřední desky. 
Okruhy budeme postupně rozšiřovat,“ 
představil novou službu I. náměstek 
primátora Radek Vovsík, který je 
pověřen dohledem nad magistrát-
ním odborem informatiky. 

 Po zaregistrování se do systé-
mu dorazí zájemcům každý den po 
půlnoci e-mail s aktualitami - se-
znamem odkazů jednotlivých novi-
nek. E-mail není velký, jde pouze o 
„soupis“ adres, na které si kliknete, 
a dostanete se tak přímo na stránky 
města k patřičné informaci. E-mai-
lem nechodí žádné přílohy (textové 
nebo obrazové dokumenty apod.) 
Služba je samozřejmě zdarma.

Nechejte si posílat novinky 
z webu Jihlavy na svůj e-mail

 Jak na to? 
 Na adrese www.jihlava.cz najde-

te vpravo nahoře na prvním řádku 
odkaz „odběr novinek“. Po kliknutí 
se otevře stránka s titulkem „Vstup 
do odběru novinek“. Potom už sta-
čí jen postupovat podle uvedených 
instrukcí.

 Nejprve je nutné se registrovat, 
což není nic složitého. Kliknete na 
odkaz „registrovat se“, kde uvede-
te přihlašovací jméno (např. Jihla-
vák...), vaši e-mailovou adresu a hes-
lo - to musí mít nejméně šest znaků, 
nejméně jedno velké písmeno a jed-
nu číslici (například „Jihlava1“).

 Po zaregistrování se dostanete k 
nastavení služby. V poli s nadpisem 
„Nový odběr“ jsou k výběru před-
volené okruhy. Vyberete si oblast a 
kliknete na ikonku „Přidat“. Vybra-
ná oblast se zobrazí v poli s nadpi-
sem „Vaše zvolené odběry“. Takto 
budete postupovat i v případě výbě-
ru dalších oblastí. To je vše! Druhý 
den najdete ve své schránce e-mail s 
novinkami.

 Momentálně si můžete vybírat z 

těchto oblastí: 
- dopravní informace
- výběrová řízení
- tiskové zprávy
- úřední deska
- eGON centrum
- veřejné vyhlášky
- případně můžete zvolit „Denní 

sledování všech změn s plným zně-
ním dokumentů“. 

 Pokud chcete zrušit odběr novi-
nek z vybrané oblasti, klikněte na 
křížek na konci řádku.

 Máte ještě možnost si nechat do-
ručit „výpis“ novinek za určité ob-
dobí. K tomu slouží třetí pole s  
nadpisem „Odesílání odběrů za zvo-
lené období“. Zde vyberete patřičné 
datum - například 7. 10. 2009, klik-
nete na ikonku „Provést“, vyskočí 
okénko s informací „Váš požadavek 
se zpracovává...“, klikněte na OK. 
Během několika málo vteřin do va-
ší e-mailové schránky dorazí zpráva 
s novinkami z vybraných oblastí za 
nastavené období.                                                    

-lm-

Picasso hýbe kulturní Jihlavou. Jeho 
výstava je středem zájmu, a tak jsme 
požádali náměstkyni primátora Irenu 
Wagnerovou o bližší představení auto-
ra i samotné výstavy.

Představte, prosím, blíže tohoto 
světového malíře.

Pablo Picasso se narodil v Málaze 
ve Španělsku, byl prvním dítětem Jo-
sé Ruize y Blasco a Maríe Picasso y 
López. Byl pokřtěn jako Pablo, Diego, 
José, Francisco de Paula, Juan Nepo-
muceno, Maria de los Remedios a Ci-
priano de la Santísima Trinidad. 

Nechtěl bych se na jeho místě  po-
depisovat celým jménem. Jak po-
chopit jeho dílo?

Picassovo dílo se řadí do několika 
období. Některé názvy období Picas-
sovy tvorby jsou předmětem sporů, 
ale asi neuznávanější jsou: Modré ob-
dobí (1901–1904), Růžové období 
(1905–1907), období ovlivněné Afri-
kou (1908–1909), Analytický kubis-
mus (1909–1912) a Syntetický kubis-
mus (1912–1919). 

Co můžeme vidět v Jihlavě?
Od 9. září 2009 představuje jihlav-

ský Dům Gustava Mahlera výstavu 56 
grafi k a plakátů Pabla Picassa na téma 
Toros. Jedinečnou expozici s býčí te-
matikou, jež Pabla Picassa provázela 
celý život, zapůjčilo do Jihlavy němec-
ké partnerské město Heidenheim. 

(Pokračování na str. 3)
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