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Do sportovní, kulturní a volno-
časové oblasti letos putují Ceny 
města Jihlavy. Zastupitelé ceny 
udělili předsedkyni Klubu českých 
turistů Tesla Jihlava Miluši Brado-
vé, občanskému sdružení Jihlav-
ský havířský průvod, fotbalovému 
trenérovi Ladislavu Novickému, 
pořadateli kulturních akcí Karlu 
Paštykovi a hokejovému brankáři 
Miloši Podhorskému.

Předávání cen bylo součástí zahajo-
vacího ceremoniálu festivalu Mahler 
Jihlava 2012, který proběhl v gotic-
kém sále historické radnice, ceny 
předávali primátor Jaroslav Vymazal 
a náměstek primátora Rudolf Chlou-
pek. Slavnostní atmosféru akce pod-
pořili skvělými hudebními výkony 
žáci ZUŠ Jihlava.

Ceny města Jihlavy uděluje zastupi-
telstvo města. Cena může být uděle-
na těm, kteří významným způsobem 
ovlivnili veřejné dění ve městě Jihla-
va, a to především v kultuře, vzdělá-
ní, sportu, podnikání, péči o životní 
prostředí a dalších oblastech veřej-
ného života, případně se významně 
zasloužili o propagaci města Jihlavy 
v celostátním nebo mezinárodním 
měřítku. Cenu města Jihlavy tvoří 
pamětní list a věcné dary.

Ing. Miluše Bradová - Cena měs-
ta Jihlavy za stálou a výraznou 
propagaci města Jihlavy a regionu 
Vysočina a rozvoj turistiky na Vy-
sočině při organizování turistic-
kých akcí.

Ing. Miluše Bradová je dlouholetou 
předsedkyní Klubu českých turistů 
Tesla Jihlava a zakládající členkou 
krajského sdružení oblasti KČT VY-
SOČINA. Stala se hlavní pořadatel-
kou oblíbených akcí, které přitahují 
nejen jihlavskou veřejnost – např. 
vycházka Kolem noční Jihlavy nebo 
oblíbený Novoroční výstup na Ša-
cberk spojený s fi nanční sbírkou na 
podporu aktivit pro zdravotně han-
dicapované občany. 

Kromě organizování turistických a 
popularizačních akcí se věnuje tvor-
bě audiovizuálních prezentací, je 
také autorkou obsáhlého sborníku 
Historie a současnost turistiky na 
Vysočině. Mnoho let je aktivní znač-
kařkou pěších turistických tras na 
Vysočině. 

Dlouholetá práce Miluše Bradové 
přispívá kulturně poznávací činnosti, 
rozvoji cestovního ruchu na Jihlav-
sku a pozitivně působí na mládež a 
širokou veřejnost.  

Občanské sdružení Jihlavský ha-
vířský průvod - Cena města Jihla-
vy za záslužnou činnost při udr-
žování tradice, kterou si Jihlavští 
připomínali historii stříbrného 
dolování, a to pořádání Jihlavské-
ho havířského průvodu, znovuob-
noveného v r.1999.

Havířský průvod navazuje na sta-
rou tradici, kterou si Jihlavští připo-
mínali historii stříbrného dolová-
ní. V roce 1997 bylo na popud Ing. 
Milana Koláře založeno občanské 
sdružení a v roce 1999 byl obnoven 
Jihlavský havířský průvod, jehož his-
torie sahá až do roku 1799.

Jihlava udělením ceny oceňuje úsi-
lí, cítění a přesvědčení, které musí 

Ceny města Jihlavy jsou předány

mít ti, již se o obnovení průvodu za-
sloužili. Jde o nadšené jedince, kteří 
věnovali a dodnes věnují této akti-
vitě mnoho volného času, ať už při 
udržování kostýmů, organizaci prů-
vodů, včetně náročné práce s dětmi, 
a rovněž při zajišťování bezpočtu 
dalších činností, které při samotném 
průvodu nejsou vidět.

Kromě toho, že je havířský průvod 
nedílnou součástí kultury města, je ta-
ké skvělou reprezentací Jihlavy nejen 
v České republice, ale i v zahraničí. V 
současnosti čítá průvod na 160 osob. 

Ladislav Novický - Cena města 
Jihlavy za celoživotní trenérskou 
práci v oblasti sportu – kopané.

Ladislav Novický se od útlého vě-
ku se věnoval sportu - závodně hrál 
hokej a fotbal. Fotbalu nakonec dal 
přednost, stal jeho celoživotním ko-
níčkem a také pracovní náplní.

Jako hráč nastupoval za celek mu-
žů TJ Spartak, větších úspěchů však 
dosáhl jako trenér ve stejném klubu. 
Vedl týmy přípravky, žáků, dorostu i 
dospělých. Pod jeho rukama prošla 
celá řada kvalitních fotbalistů, mno-
zí dosáhli nejen na ligový dres, ale 
objevili se i v reprezentačních vý-
běrech. Mezi jeho největší týmové 
úspěchy lze zařadit postup do doros-
tenecké extraligy v ročníku 1994/95. 
Ladislav Novický též duchapřítomně 
a rychle reagoval na vážné úrazy – je-
ho pohotovost zachránila život ně-
kolika mladým fotbalistům.

Ladislava Novického jeho okolí 
oceňuje také pro jeho přátelskou po-
vahu a charakterové vlastnosti - ne-
snáší křivdu a rád pomáhá ostatním.

Karel Paštyka - Cena města Jihla-
vy za celoživotní podíl při rozvoji 
kultury v Jihlavě.

Karel Paštyka byl od dětství členem 
dětských a juniorských divadelních 
souborů. Pracoval jako profesionální 
programový i umělecký pracovník, 

přitom dále působil v amatérských 
divadelních souborech. 

Po roce 1996 založil vlastní umě-
leckou agenturu a BOBO divadlo. 
Za šestnáct let činnosti odehrálo di-
vadlo na 2,5 tisíce představení nejen 
v Jihlavě, ale i v dalších místech ČR i 
v zahraničí. Pravidelně spolupracuje 
na kulturních akcích v Jihlavě, např. 
Dni dětí, Dnech evropského dědic-
tví, Jihlavských Vánocích apod.

Již po několik let připravuje v rámci 
jihlavského kulturního léta v letních 
měsících na Masarykově náměs-
tí pravidelné čtvrteční promenádní 
koncerty dechových hudeb, na par-
kánu u Brány Matky Boží „Ježkovy 
pohádkové neděle“ nebo tradiční 
přehlídku krojovaných dechových 
hudeb „Pozdrav z Čech a Moravy“.

Miloš Podhorský - Cena města 
Jihlavy za zásluhy o založení hoke-
jového klubu Dukla Jihlava, popu-
larizaci města Jihlavy a hokeje ne-
jenom mezi mládeží

Miloš Podhorský je brankářská le-
genda Dukly Jihlava. V roce 1955 
narukoval a záhy se dostal do Jihlavy 
po změnách v organizování vojenské-
ho sportu. Miloš Podhorský zde na-
šel nový domov a založil zde rodinu. 
Dukle doslova vychytal první z jeho 
dvanácti mistrovských titulů. Lze ří-
ci, že Miloš Podhorský stál u zrodu 
mimořádné mistrovské tradice klubu 
Dukla. Klubu zůstal na brankářském 
postu věrný až do r. 1967.

Po ukončení sportovní kariéry se 
podílel na výchově talentů, přede-
vším mladých brankářů. Třebaže se 
po odchodu z armády začal živit ji-
ným způsobem, pomáhal a pomáhá 
hokejistům dodnes ve velmi důležité 
profesi maséra.

Miloš Podhorský patří mezi zakla-
datele jihlavského armádního hoke-
je, oboru, který nejen doslova změnil 
mnohým lidem na Vysočině život, 
ale který nevídaným způsobem zvi-
ditelnil Jihlavu v celém světě.

 (Dle podkladů magistrátu –lm-)

TAKÉ letos předalo vedení města Ceny města Jihlavy význačným občanům a sdružením. Foto: archiv MMJ

Letiště Jihlava - Henčov se promění 
12. června ve velkolepou přehlídku 
všech složek Integrovaného záchran-
ného systému.

Pro všechny návštěvníky z řad širo-
ké veřejnosti je připraven bohatý a za-
jímavý program, který bude rozdělen 
do dvou částí.  V dopolední části, kte-
rá bude probíhat v době od 9.00  do 
13.00 hodin v prostoru letiště v Jihla-
vě - Henčově, budou mít všichni ná-
vštěvníci možnost zdarma zhlédnout 
zajímavé statické i dynamické ukázky 
činnosti všech složek integrovaného 
záchranného systému. 

Odpolední část slavnostního dne 
se přesune od 14.00 hodin  do horní 

části Masarykova náměstí v Jihlavě. 
Zde si může veřejnost vyslechnout 
promenádní koncert Hudby Hradní 
stráže a Policie ČR. I zde bude Kraj-
ské ředitelství policie Kraje Vysočina 
prezentovat svoji policejní techniku.

Pro všechny zájemce o dopolední 
část programu Dne s Policií je na letiš-
tě Henčov zajištěna zdarma kyvadlová 
autobusová doprava, která bude od-
jíždět ze zastávky vedle obchodního 
domu Prior na Masarykově náměstí v 
Jihlavě. Odjezdy autobusů z náměstí, 
které budou viditelně označeny,  jsou 
stanoveny na 8.00, 8.30 a 9.00 hodin. 
Akce se koná pod záštitou primátora 
města Jaroslava Vymazala. -lm-

Návštěvníci uvidí
ukázky policejní práce


