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Vedení města schválilo udělení Ceny města Jih-
lavy pětici významných občanů města. 

Ofi ciální předání Ceny města Jihlavy v rámci jih-
lavského havířského průvodu 2011 v gotické síni 
jihlavské radnice dne 24. 6. 2011 ve 13.30 hodin. 
Oceněné představujeme veřejnosti:

Cena města Jihlavy za celoživotní dílo a práci 
v oblasti historického bádání o městě Jihlava a 
jeho zpřístupňování v odborných kruzích i pro 
širokou veřejnost.

Narodil se 8. února 1941 v Brně. Od poloviny 
80. let minulého století se výrazně zapsal do kul-
turně-společenského dění našeho města potažmo 
celého regionu západní Moravy. Jeho odborné 
studie a především popularizační články o historii 
a umění této oblasti budou vždy patřit do zlatého 
fondu společenskovědní literatury Jihlavska. 

Stejně tak desítky jeho oblíbených přednášek, 
vycházek, výstav a besed především pro jihlav-
skou mládež, ale i pro veřejnost zásadně změnily 
přístup většiny obyvatel k dějinám města. 

Obdobně velký význam pro popularizaci Jihla-
vy měly i jeho přednášky na mnoha celostátních i 
mezinárodních seminářích, konferencích atd.

Snad nikdo v posledním čtvrtstoletí neudělal 
pro zviditelňování krás našeho kraje tolik jako 
právě on.

Je vysoce ceněn i v odborných kruzích, kde je ja-
ko přední moravský historik považován za součas-
ného největšího znalce jihlavské historie. 

Cena města Jihlavy za přínos v oblasti histo-
rické dokumentace a popularizace dějin Jihlav-
ska a osudů židovských obětí holocaustu.

Narodil se 29. května 1940 v Brtnici, ale od nejra-
nějšího dětství žil v Jihlavě. Pro svůj původ mohl vy-
studovat pouze Průmyslovou školu v Heleníně. Pra-
coval na různých pracovištích např. v Modetě, Osevě, 
Drustavu.  Teprve až v 55 letech mohl začít pracovat 
v jihlavském archivu - oblasti, která mu byla blízká.

Pan Vilímek je neúnavný propagátor regionální 
historie, které se věnuje mnoho let velice obětavě a 
nezištně.

Za tu dobu napsal stovky článků v regionálním tis-
ku a na internetu a mnoho příspěvků pro různé sbor-
níky.

Jeho stěžejním předmětem zájmu jsou Židé na Jih-
lavsku. Výsledkem jeho práce je ojedinělá kartotéka 
židovských obyvatel Jihlavska, která mimo jiné do-
kumentuje všechny oblasti holocaustu.

Každoročně připravuje se svojí ženou výstavu na 
židovském hřbitově.

Cena města Jihlavy za celoživotní tvorbu v 
oblasti divadla.

Před dvěma lety (2. prosince 2008) zemřel v Praze 
ve věku 75 let scénograf, kostýmní výtvarník a za-
kládající člen pražského Činoherního klubu Luboš 
Hrůza, který patřil k našim nejlepším a nejvýznam-
nějším scénografům. 

Narodil se 28. 3. 1933 v Jihlavě, kde začínal jako 
herec a malíř divadelních dekorací Horáckého diva-
dla  (1952-53). Scénické výtvarnictví vystudoval v 
letech 1956 až 1960 na pražské Divadelní fakultě u 
profesora Františka Tröstera. 

V letech 1959–1965 pracoval jako scénograf Diva-
dla Petra Bezruče v Ostravě, kde byl součástí tvůr-
čího týmu mladých divadelníků kolem režiséra Jana 
Kačera. Po příchodu těchto osobností do Prahy byl 
založen Činoherní klub, na jehož uměleckém profi -
lu se Luboš Hrůza významně podílel. 

V letech 1965–1969 byl autorem všech scénických 
a kostýmních výprav tohoto divadla. Kromě Jana   
Kačera v tomto období spolupracoval také s reži-
séry Ladislavem Smočkem a Evaldem Schormem. 
Spolupracoval také s Horáckým divadlem v Jihlavě 
(1951–1953 jako herec, v sezoně 1955–1956 byl 
autorem výpravy k Ostrovského Pozdní lásce, v se-
zoně 1997–1998 pak autorem výpravy k Tennesse-
eho Kočce na rozpálené střeše).   

Po sovětské invazi opustil republiku a roku 1969 
se stal scénografem a později šéfem výpravy Národ-
ního divadla v norském Oslu (Nationalte Teatret). 
Zde vytvořil 88 scénických a 35 kostýmních výprav, 
mezi nimiž byl tucet inscenací her Henrika Ibsena. 
Mimoto hostoval ve všech norských divadlech a ve 
stockholmském divadle Dramaten, působil i v Ang-
lii, Švýcarsku, Nizozemsku, Japonsku a na Islandu. 

Koncem 70. let tam získal cenu divadelních kritiků 
za tlumočení Ibsenových her, především za scéno-
grafi i ke hře John Gabriel Borkman. Od roku 1990 
působil opět v České republice, především na své 
mateřské scéně v Činoherním klubu, kde vytvořil 
výpravy například k inscenacím Mumraj, Letní byt, 
Jak se bavil pan Sloane, Maska a tvář,  Ptákoviny… 
Celkem jich realizoval pětadvacet. Spolupracoval i s 
Národním divadlem v Praze, brněnským Národním 
divadlem, Klicperovým divadlem v Hradci Králové, 
plzeňským Divadlem Alfa a také s Divadlem na Fid-
lovačce a scénami v Olomouci a Českých Budějovi-
cích. 

V zahraničí působil rovněž jako pedagog. Za svoji 
práci získal několik cen: 1967 - Stříbná medaile za 
scénografi i na Pražském Quadriennale, 1971 – Ce-

na kritiky (Západní Berlín) či Cena norských diva-
delních kritiků 1978-79 za tlumočení Ibsenova díla, 
zvláště pak Johna Gabriela Borkmana. 

Poslední výstavu za života Luboše Hrůzy v České 
republice Luboši připravil Institut umění – Divadel-
ní ústav  v březnu roku 2008 v Café - galerii Černá 
labuť v Praze. 4. prosince 2008 pak byla zahájena je-
ho výstava Labutí píseň v Českém centru ve Stock-
holmu. Horácké divadlo Jihlava až do 25. 3. 2011 
představuje tvorbu Luboše Hrůzy na výstavě v diva-
delní galerii V suterénu. Výstava mapuje nejen jeho 
práci pro divadlo, ale i volnou tvorbu, a představuje 
i připomíná tohoto výjimečného jihlavského rodá-
ka. Luboš Hrůza vždy vyzdvihoval své kořeny, Jihla-
vu reprezentoval nejenom v rámci republiky, ale i v 
zahraničí. Láska k rodnému městu i ke krajině Vyso-
činy je navždy zaznamenána v jeho tvorbě.

Cena města Jihlavy za nezištnou pomoc lidem 
z různých kmenů, kultur a náboženství, rozšiřo-
vání vzdělání mezi lidmi v Indii.

Narodil se 13. dubna 1916 v Jihlavě. Ve svých 13 
letech odešel k salesiánům do Fryštáku u Holešo-
va. V r. 1933 se vdal do noviciátu na Slovensko, 
kde v r. 1934 složil první řeholní sliby. Rok nato 
nastoupil v italských Benátkách na loď a vydal se 
do Indie. V Bombaji přistál v listopadu 1935. Po 8 
letech byl vysvěcen na kněze.

Založil školu Dona Bosca v Tirumpatt uru v Ta-
milnadu, která je nyní známou samosprávnou 
školou a pracoval také na založení teologické uni-
versity v Bangalore a university Dona Bosca v Ma-
ram.

Napsal několik knih. Jeho sborníku duchovních 
písní se prodalo přes 100 tisíc výtisků. Vytvořil 
vlastní hudební zápis písní, sestavil zpěvník s 530 
písněmi, který byl přeložen do 10 jazyků, dle kte-
rého se zpívá v kostelích po celé Indii.

Otec Med je mnoha Indy považován za svatého 
muže, protože nežištně pomáhal mnoha lidem z 
různých kmenů, kultur a náboženství. Jeho sna-
hou bylo rozšířit vzdělání mezi lidmi z nedostup-
ných hor bez potlačení místních tradic, kultury a 
jazyka.

Jan Med udržoval pouto s vlastí zejména pro-
střednictvím dopisů zasílaných českým salesiá-
nům a dalším příznivcům misií.

V r. 2005, kdy otce Meda navštívil štáb českých 
dokumentaristů, vznikl fi lm Leoše Ryšky „Dopis z 
Indie“, který v lednu 2007 získal 1. cenu na mezi-
národní soutěžní přehlídce fi lmů s cestovatelskou 
tematikou „Welzlovo fi lmobile“ v Zábřehu.

V závěru svého života podporoval díky darům z 
Čech přes 1000 dětí, ještě v r. 2009 pomohl získat 
12.000 USD na dostavbu další z mnoha škol, které 
za svého života vybudoval nebo pomohl založit.

Jihlavu, na kterou nikdy nezapomněl, navštívil 
během svého 75letého působení v Indii 6x, napo-
sledy ve svých 81 letech v r. 1997.

Zemřel 25. ledna 2011 v Imphalu v Dona Bosco 
School v Indii ve věku 95 let.

 (Pokračování na str. 12)
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