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Rada města rozhodla o udělení Ceny města Jihlavy ak. 
mal. Evě Činčerové, ak. mal. Josefu Kosovi a Jarosla-
vu Pitnerovi. 

Ceny budou předány při příležitosti Dne vzniku sa-
mostatnosti československého státu, a to 26. října 2009 
v odpoledních hodinách ve velké gotické síni jihlavské 
radnice. 

Předání cen by měli být přítomni kromě oceněných a 
rodinných příslušníků i zastupitelé a členové Českého 
svazu bojovníků za svobodu.

 Ak. mal. Eva ČINČEROVÁ (1943) 
- in memoriam

 Cena měs-
ta Jihlavy za 
c e l o ž i v o t n í 
dílo a přínos 
Jihlavě v ob-
lasti výtvarné 
umělecké čin-
nosti - grafi ky.

 Eva Činče-
rová prožila v 
Jihlavě velkou 
část svého ži-
vota.

Narodila se 
16. 11. 1943 
v Pelhřimově, 

dětství a mládí prožila právě v Jihlavě, odkud pocházela.
 V letech 1962-1968 studovala na Akademii výtvarné-

ho umění v Praze (u prof. Vojtěcha Titt elbacha), v Praze 
také, až do roku 1991, působila. Na začátku 90. let se vrá-
tila do Jihlavy, kde žila a tvořila až do své náhlé a neoče-
kávané smrti (31. 1. 2005).

 Eva Činčerová tvořila monumentálně pojaté grafi ky. 
Její dílo je uznáváno v uměleckých kruzích u nás i v za-
hraničí. Její grafi ky jsou zastoupeny ve sbírkách Národní 
galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Moravské 
galerie v Brně, Galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie výtvar-
ného umění v Olomouci a v dalších veřejných a soukro-
mých sbírkách v České republice i v zahraničí.

 Pravidelně se účastnila mezinárodních výstav grafi ky 
po celém světě, kde získala i mnohá ocenění.

 Zabývala se rovněž knižní ilustrací a animovaným fi l-
mem.

 Ak. mal. Josef KOS (1932)
Cena města 

Jihlavy za celo-
životní přínos 
za zviditelňo-
vání Jihlavy a 
celé Vysočiny 
p r o s t ř e d n i c -
tvím výtvarné-
ho díla.

 Pětasedmde-
sáté narozeniny 
oslavil minulý 
rok  jihlavský 
malíř a grafi k 
Josef Kos. Po 
celé léto věno-
vala Oblastní 
galerie Vysočiny 
své prostory na 
Masarykově ná-

městí retrospektivě jeho výtvarného působení. Výstava 
„Na rozhraní skutečnosti“ byla uspořádána právě k jeho 
životnímu jubileu. 

 Josef Kos patří k Vysočině stejně, jako je ona nezbytně 
přítomná v jeho malířské tvorbě. Narodil se 26. července 
1932 v Košeticích severně od Pelhřimova. K tvůrčí práci 
jej přiváděl na samém počátku už košetický učitel a ředi-
tel místní školy Josef Čihák, otec prý ale v synovi viděl 
budoucího kantora.  

 Na pelhřimovském gymnáziu však Josef Kos vydržel 
jediný rok, aby si pak „na vlastní pěst“ podal přihlášku na 
vyšší uměleckoprůmyslovou školu do Prahy (1948-1952 

studoval u P. Dillingera a A. Pospíšila). 
 Poté Josef Kos absolvoval také vysokoškolská studia 

užité grafi ky a knižní ilustrace na VŠUP v Praze u pro-
fesora Karla Svolinského (1952-1958). Po několikaleté 
práci návrháře neonových reklam v Praze se Josef Kos 
vrátil na Vysočinu, v duchu původního otcova přání do-
konce posléze začal vyučovat na jihlavském pedagogic-
kém institutu. Po jeho zrušení zvolil dráhu umělce na 
volné noze, v Jihlavě však už zůstal. 

 První výstavu v Jihlavě měl Josef Kos v roce 1963 a 
jeho zatím poslední výstava v roce 2008 nabídla retro-
spektivu za více než padesát let tvorby (nejstarší vystave-
ná práce je autoportrét z roku 1951). „Tato prezentace v 
OGV ale nemohla být jako retrospektiva zcela reprezenta-
tivní - velké množství prací Josefa Kosa je totiž v řadě sou-
kromých sbírek, v jedné z nich je dokonce tolik obrazů, že by 
z toho bylo možné udělat velmi solidní výstavu,“ komento-
val Kosovu výstavu v OGV autor nového katalogu Josefa 
Kosa PhDr. Ivan Žlůva. 

 Přesto retrospektivní výstava ukázala na velkou šíři 
Kosova výtvarného záběru. Nejpodstatnější místo v je-
ho tvorbě zaujala grafi ka a v posledních dvou až třech 
desetiletích malba. Jeho pohledy na Jihlavu i další města 
Vysočiny, olejové obrazy zátiší s důrazy na detail, se za-
topenými lomy, rybníky, světy víl, lesních duchů a rusa-
lek, ptáků, osamělých stavení a zahrad jsou plné zasněné 
poetiky. Typické právě pro dílo Josefa Kosa. 

 Kos začínal jako grafi k, zabýval se litografi í, ale i uži-
tou tvorbou. Z ní bylo nyní možno vystavit jen zlomek 
- zahrnuje totiž plakáty, odznaky, medaile, novoročenky, 
diplomy, pozvánky, propagační grafi ku pro tisk, mozaiky 
i vitráže (např. známá vitráž s motivem havířů v salonku 
hotelu Zlatá hvězda z roku 1986). 

Zastoupen je ve sbírkách Oblastní galerie Vysočiny v 
Jihlavě, GVU Havlíčkův Brod, Muzea Vysočiny v Jihlavě, 
Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Ministerstva 
kultury ČR v Praze aj.

Jaroslav PITNER (1926) - in memoriam
 Cena města 

Jihlavy za dlou-
holetou trenér-
skou činnost v 
hokejovém klu-
bu Dukla Jihla-
va a v národním 
mužstvu čes-
koslovenského 
ledního hokeje.

 Pan Jaroslav 
Pitner se narodil 
7. 2. 1926. Jeho 
jméno je nesma-
zatelně spojeno s 
Jihlavou a přede-
vším pro přízniv-
ce hokeje s ho-
kejovým klubem 
Dukla Jihlava. 

 Klub byl založen v r. 1956 na základě reorganizace ce-
lého sportovního dění v tehdejší Československé socia-
listické republice. Oddíl Dukly měl působit v Olomouci, 
ale byl přemístěn do Jihlavy z důvodu, že disponovala v 
té době Horáckým zimním stadionem. Hokejové vojen-
sky vedené a orientované mužstvo Dukly začínalo tehdy 
s mladými a nezkušenými hráči. 

 Od r. 1958 začal mužstvo trénovat pan Jaroslav Pitner, 
který za dobu svého působení v Dukle s ní do r. 1972 
získal 6 mistrovských titulů. Mužstvo oslavilo pod jeho 
vedením první mistrovský titul v r. 1967, který úspěšně 
obhajovalo až do r. 1972. 

 Výchovu mladých sportovců nejen pro Duklu, ale i 
pro celý československý hokej, dokázal korunovat dosa-
žením mety nejvyšší - dovedl československou reprezen-
taci po 23 letech k vítězství na Mistrovství světa v roce 
1972, které se konalo v Praze.

 U příležitosti 75. narozenin byl oceněn v r. 2001 Ce-
nou Rady města Jihlavy za celoživotní trenérské úspěchy 
v ledním hokeji. Zemřel v letošním roce.

Jaroslav Pitner se tak prostřednictvím ledního hokeje 
zasloužil o dobré jméno Jihlavy nejen v naší republice, 
ale i v celém hokejovém světě.                                           -lm-

Udělení Ceny města Jihlavy (Dokončení ze str. 1)
 Když se chce, všechno jde, a tak i 

přes pochybnosti některých „občanů“, 
že Jihlava na Picassa nemá, se celému 
pracovnímu týmu podařilo uspořádat 
výjimečnou výstavu včetně velmi kva-
litního katalogu, propagačních materi-
álů i suvenýrů. Je vidět, že Jihlava má 
na víc, má našlápnuto být skutečně 
kulturní metropolí kraje Vysočina.

K vidění není jen výstava…
Výstavu provází řada doprovodných 

pořadů – divadelní inscenace Jeff reyho 
Hatchera „Picasso“ z pražského divadla 
Ungelt, v hlavních rolích s Vilmou Ci-
bulkovou a Milanem Kňažkem. Milan 
Kňažko byl za roli Picassa nominován 
na cenu Th álie, Vilma Cibulková za ro-
li slečny Fischerové tuto cenu získala. 
Na otázku, zda Vilma Cibulková vidě-
la originál Picassa, odpovídá: „Viděla 
jsem Picassa nesčetněkrát. V Madridu, 
Paříži, ve Vídni. A v Jihlavě si ho nene-
chám ujít!“ Stejně tak i Milan Kňažko, 
v jehož podání je Picasso přesvědčivý i 
díky fyzické podobnosti. 

 
Jak se Picasso líbí?
 Od 9. do 27. září navštívilo Dům 

Gustava Mahlera cca 1835 návštěv-
níků a na vstupném se utržilo zhruba 
185 147 Kč. Je to velmi potěšitelné, 
zvláště v době, kdy se potýkáme s eko-
nomickou krizí, a tak jsem velmi ráda, 
že je kulturní zážitek pro spoustu lidí 
důležitý. 

Dům Gustava Mahlera prošel řa-
dou úprav, jde o konečnou podobu? 

 Díky projektu Poznejte Gustava 
Mahlera, kde jsme uspěli v získání do-
tace z EU, jsme mohli rozšířit stálou 
expozici o sklepní prostory, kde ná-
vštěvníkům představujeme rodinné 
zázemí Gustava Mahlera. Expozice 
šenku představuje otce Bernarda, ma-
jitele šenku a vinopalníka, prudkého a 
živočišného muže, „kuchyňská expo-
zice“ pak  matku, jež byla naprostým 
opakem svého manžela – jemná, cit-
livá a introvertní. Na původní, stálou 
expozici navazuje část, věnovaná sou-
žití i střetávání se tří významných kul-
tur – české, německé a židovské. Jsem 
přesvědčená, že připomínání naší his-
torie je důležité pro naši budoucnost, 
vnímání souvislostí je pak naprosto 
nezbytné. 

 Ve druhém patře vzniká expozice 
„Gustav a Alma a jejich doba“, sezna-
mující návštěvníky nejen s Mahle-
rovou ženou Almou, ale i s význam-
nými osobnostmi té doby (Roller, 
Hoff mann, Gropius, Kokoschka, 
Werfel…atd.). Expozice zatím není 
dokončená, pro návštěvníky ji otevře-
me v říjnu letošního roku, díky Picas-
sovi ji zatím představujeme nedokon-
čenou.

  I tak řada významných návštěvníků 
(např. izraelský velvyslanec), vysoko 
oceňuje úroveň expozice. Stálou ex-
pozici nepovažujeme za zakonzervo-
vanou, budeme ji stále doplňovat a 
rozšiřovat.

 Myslím si, že výstava Pabla Picassa 
se zařadí spolu s festivalem Gustava 
Mahlera, Havířením a Mezinárodním 
festivalem dokumentárních fi lmů ke 
stěžejním kulturním počinům letoš-
ního roku. Čeká nás ještě 20. výročí 
„Sametové revoluce“, které si připo-
meneme, mimo jiné i díky koncertu 
Marty Kubišové, a samozřejmě Váno-
ce 2009. 

Wagnerová o... 

-lm- 


