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V gotické síni jihlavské historické radnice by-
ly 16. května 2013 předány Ceny města Jihlavy, 
Ceny Rady města Jihlavy a poděkování za re-
prezentaci města. Stalo se tak u příležitosti za-
hájení 12. ročníku hudebního festivalu Mahler 
2013 – Hudba tisíců. Ceny předával primátor 
města Jihlavy Jaroslav Vymazal a náměstek pri-
mátora Jihlavy Rudolf Chloupek. Ceremoniál 
zahájilo a uzavřelo violoncellové kvarteto Zá-
kladní umělecké školy v Jihlavě - Marie Char-
vátová, Ondřej Molva, Tereza Přikrylová a Do-
minik Štambera, klavírní doprovod Martina 
Charvátová.

CENA MĚSTA JIHLAVY 
může být udělena těm, kteří významným způ-

sobem ovlivnili veřejné dění ve městě Jihlava, a to 
především v kultuře, vzdělání, sportu, podnikání, 
péči o životní prostředí a dalších oblastech veřej-
ného života, případně se významně zasloužili o 
propagaci města Jihlavy v celostátním nebo mezi-
národním měřítku. O udělení ceny rozhoduje za-
stupitelstvo města Jihlavy.

 Ing. Milan KOLÁŘ
Cena města Jihlavy za celoživotní významný po-

díl na rozvoji kultury ve městě Jihlavě. 
Milan „Medvěd“ Kolář se na jihlavské kulturní 

scéně výrazným způsobem objevuje asi od roku 
1975, kdy vznikl klub Kafemlejnek. Od roku 1987 
pracoval v okresním klubu mládeže v bývalém ho-
telu Beseda. Po sametové revoluci začal organizo-
vat zejména folkové koncerty, také jihlavský havíř-
ský průvod a oblíbený příjezd sv. Martina.

Na popud Milana Koláře bylo založeno občan-
ské sdružení Jihlavský havířský průvod a v r. 1999, 
po sto letech, byl jihlavský havířský průvod obno-
ven, v současnosti se ho účastní asi 170 osob.

Milan Kolář je rovněž politikem, zastupitelem 
města a členem komise pro kulturu. Milan Kolář 
má obrovský celoživotní podíl na rozvoji kultury 
nejen v našem městě. Cenu města Jihlavy získává 
Milan Kolář u příležitosti jeho 60. narozenin. 

 PhDr. Renata PISKOVÁ
Cena města Jihlavy za dlouhodobou a soustav-

nou činnost archivní a historickou ve prospěch 
města Jihlavy a širšího regionu Vysočiny.

Doktorka Renata Pisková působí od roku 1997 
jako ředitelka Státního okresního archivu v Jihla-
vě. V jihlavském archivu vyvíjí rozsáhlou činnost 
od organizačních záležitostí až po intenzivní vě-
decké využívání jeho bohatých fondů a sbírek, 
což se ve vztahu k veřejnosti projevuje zejména v 
bohaté publikační činnosti. 

Za určité vyvrcholení je možné pokládat obsáh-
lou syntézu dějin Jihlavy s názvem Jihlava, Histo-
rie, kultura, lidé, která vyšla v roce 2009 v Nakla-
datelství Lidové noviny.

Dr. Pisková se podílela na textu, ale zejména jí 
připadla náročná celková redakce svazku. Jihlav-
ské dějiny patří k nejvýznamnějším ve své ediční 
řadě. Jihlava dostala historickou monografi i, na 
kterou dlouho čekala.

Z výsledků působení dr. Piskové je zřejmé, že je-
jí činnost je soustavná a mnohostranná a splňuje 
vysoké nároky na archivní, historickou a kulturní 
činnost. 

 Prof. Henry-Louis de La Grange
Cena města Jihlavy za světově významnou bada-

telskou a ediční činnost spojenou s osobností hu-
debního skladatele Gustava Mahlera, včetně po-
drobného zdokumentování jeho mládí v Jihlavě a 
na Vysočině.

Muzikolog a hudební kritik Henry-Louis de La 
Grange se narodil v Paříži. Od počátku 50. let se 
zaměřil na vědecké zkoumání života a díla Gusta-
va Mahlera, o kterém v té době byly známy jen zá-
kladní údaje. 

Výsledkem jeho desítky let trvající podrobné 
badatelské práce je čtyřdílná obsáhlá monogra-
fi e o životě Gustava Mahlera. Zasvěcené znalosti 

opravňují prof. de La Grange přednášet o Mahle-
rovi na řadě universit po celém světě, včetně Čes-
ké republiky. 

Zájem o Mahlerovu osobnost přivedl prof. de La 
Grange nejednou do České republiky a na Vysoči-
nu, kam se opakovaně vracel nejen z badatelského 
zájmu, ale také jako iniciátor a spolutvůrce fi lmo-
vých dokumentů o skladateli. 

Prof. Henry-Louis de La Grange je ve světě i v 
České republice pro svůj vysoký vědecký kredit 
přijímán jako nejvýznamnější znalec osobnosti 
Gustava Mahlera, čímž zároveň přispívá i k propa-
gaci Jihlavy a Vysočiny.

 Vladimír ŠIC 
Cena města Jihlavy za celoživotní dárcovství kr-

ve.
Vladimír Šic je dobrovolným dárcem krve od 

svých 18 let. V Jihlavě je dárcem s nejvyšším po-
čtem odběrů a nositelem zlatého kříže. 

Pan Vladimír Šic byl loni vyznamenán „Zlatým 
křížem Českého červeného kříže 1. třídy“ za do-
vršení počtu 160 odběrů. Podle údajů z poloviny 
února letošního roku Vladimír Šic daroval krev po 
173. V Jihlavě je jediným dárcem s takovým po-
čtem odběrů. Další občan města má cca 143 od-
běrů.

 Bohuslav KOPECKÝ 
Prvním oceněným v této oblasti je za za celoži-

votní práci pro jihlavský fotbal pan Bohuslav Ko-
pecký.

Bohuslav Kopecký se po svém příchodu do Jih-
lavy v roce 1949 aktivně zapojil do činnosti oddí-
lu kopané Pal Jihlava (později TJ Spartak Jihlava). 
Měl velký podíl i na vzrůstu sportovní výkonnosti 
oddílu, výrazně přispěl k růstu mládežnické zá-
kladny oddílu kopané. Žákovské družstvo vzniklo 
o dva roky později a hrálo nejvyšší soutěže. 

Za období jeho činnosti oddíl vychoval několik li-
gových fotbalistů a reprezentantů. Obětavě a bez ná-
roku na odměnu pracoval pro klub jako hospodář a 
vedoucí mužstva nepřetržitě padesát let. Nemalou 
měrou se zasloužil o rozvoj celé jihlavské kopané.

Pan Bohuslav Kopecký letos slaví 85 let. 

 Mgr. Petr RYŠKA 
Cena města Jihlavy za dlouholetou úspěšnou tre-

nérskou činnost pro jihlavské plavání s výraznými 
dlouhodobými úspěchy v tomto sportu.

Petr Ryška začínal jako juniorský reprezentant 
v plavání. Od roku 1991 je profesionálním trené-
rem, působil v Bohemians Praha, od roku 1996 
dosud v Jihlavě jako hlavní trenér. Působil také 
jako hlavní trenér juniorské reprezentace České 
republiky. Jako osobní trenér vychoval řadu repre-
zentantů, mistrů republiky i českých rekordmanů 
ve všech kategoriích. 

V roce 1998 obdržel od ministra školství, mláde-
že a tělovýchovy Jana Sokola ocenění za vynikají-
cí reprezentaci vlasti. Petr Ryška je v současnosti 
předsedou sekce plavání a členem výkonného vý-
boru Českého svazu plaveckých sportů. 

 Bohumil NOVÁK
Za celoživotní činnost v oblasti sportu, zejména 

rozvoj a propagaci vytrvalostního běhu, dlouhole-
tou organizaci běžeckých závodů a triatlonu v Jih-
lavě, a trenérskou práci v ledním hokeji.

Bohumil Novák sportuje od mládí, od roku 
1980 se věnuje vytrvalostnímu běhu. V Poháru 
Běžce Vysočiny absolvoval přes 300 závodů, od 
roku 1985 je také jeho pořadatelem. Má za sebou 
desítky startů i v dalších závodech, nejen v běhu, 
ale také v triatlonu a běhu na lyžích. 

Bohumil Novák působí jako předseda Krajského 
svazu triatlonu Vysočina, mimo jiné vede specia-
lizovanou výsledkovou internetovou stránku. Pů-
sobí také jako rozhodčí v atletice, je celostátním 
rozhodčím České asociace triatlonu. Působí také 
jako trenér ledního hokeje už tři desítky let, od ro-
ku 2000 trénuje přípravku HC Dukla, základům 
bruslení a hokeje naučil stovky dětí.

 Zdeněk KURKA 
Cena města Jihlavy za celoživotní přínos a oběta-

vou práci v oblasti turistiky, za podíl na veřejném 
životě města Jihlavy a jeho propagaci. 

Zdeněk Kurka se do organizované turistiky za-
pojil v roce 1975. Absolvoval víc než 100 dálko-
vých pochodů. V roce 1993 se stal předsedou Klu-
bu českých turistů Čeřínek Jihlava, funkci zastával 
do roku 2008.

Za dobu působení Zdeňka Kurky se podařilo 
obnovit klub českých turistů po roce 1989, zajis-
tit provoz chaty na Čeřínku, podařilo se vytvořit a 
vylepšovat tradiční a vyhledáváné akce pro veřej-
nost. Zdeněk Kurka se významně podílel na vý-
stavní a publikační činnosti klubu. 

 Ing. Zdeněk TULIS
Cena města Jihlavy za dlouholetou úspěšnou 

činnost v jihlavském fotbalu, vrcholící postupem 
do I. ligy, a mimořádnou reprezentaci a propagaci 
města Jihlavy.

Zdeněk Tulis se celý život věnuje fotbalu. Byl ak-
tivním hráčem, brankářem v mnoha významných 
týmech. 15 let působí v jihlavském fotbalu jako 
ředitel FC VYSOČINA JIHLAVA. Se svými spo-
lupracovníky vytvořil úspěšný tým. Podařilo se 
mu vytvořit systém výchovy mládeže a současně s 
ním kvalitní sportovní zázemí pro přípravu hráčů. 
Pod jeho vedením se FC VYSOČINA probojoval 
do II. ligy a už podruhé do I. ligy. 

V Jihlavě se tak mimořádně zvýšil zájem o fotbal, 
hra FC VYSOČINA je příčinou zvýšeného zájmu 
médií a nejen sportovní veřejnosti. Propagace 
města Jihlavy je v tomto směru mimořádná.

CENA RADY MĚSTA JIHLAVY
může být udělena fyzickým a právnickým oso-

bám za výrazný podíl při rozvoji města Jihlavy 
nebo jeho propagaci, za ekonomický přínos, u 
příležitosti životního jubilea, za činnost v mezi-
národním měřítku, za významné ovlivnění veřej-
ného dění, čestným návštěvám města, za výrazný 
počin v daném roce apod.

 FC VYSOČINA JIHLAVA – tým mužů
Cena Rady města Jihlavy za mimořádné spor-

tovní výkony a reprezentaci města Jihlavy v roce 
2012

Cenu Rady města Jihlavy převzal trenér FC Vy-
sočina p. František Komňacký a kapitán týmu Lu-
káš Vaculík. Tým FC Vysočina má za sebou úspěš-
ný rok 2012, který se stal vůbec nejúspěšnějším v 
historii klubu i ve fotbalových dějinách Kraje Vy-
sočina. Do jarních bojů v II. lize tým vstupoval s 
cílem vybojovat postup do nejvyšší soutěže. Tý-
mu kouče Romana Pivarníka se tento úkol poda-
řilo naplnit, čímž se jihlavský fotbal po šesti letech 
vrátil mezi českou elitu.

Mužstvo pod vedením trenéra Františka Kom-
ňackého v podzimní části, v níž sehrálo 16 těžkých 
duelů, vybojovalo solidních 19 bodů. Úspěchy 
týmu přivedly na stadion tisíce diváků, jihlavský 
fotbal přilákal zájem médií, během podzimu byly 
z jihlavského fotbalu opakovaně vysílány přímé 
televizní přenosy. Fotbalisté FC Vysočina Jihlava 
se v roce 2012 postarali o zviditelnění a reklamu 
města Jihlavy a Kraje Vysočina. 

PODĚKOVÁNÍ 
ZA REPREZENTACI MĚSTA

 Lukáš KRPÁLEK
Lukáš Krpálek, reprezentant ČR v judu, se naro-

dil v Jihlavě. Závodil za oddíl ve Sportovním klu-
bu Jihlava, od listopadu 2008 žije v Praze. Lukáš 
Krpálek je juniorským mistrem světa i Evropy, v 
červnu 2009 získal 1. místo na světovém poháru 
v kategorii mužů v Rumunsku. V dubnu tohoto 
roku premiérově získal titul mistra Evropy ve váze 
do 100 kg. Lukáš Krpálek vrátil evropský titul do 
České republiky po 25 letech. -rat, lm-
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