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Cena města Jihlavy za celoživot-
ní snahu o rozvoj sportu a tělový-
chovy v Jihlavě.

Známý jihlavský sportovec, trenér 
a funkcionář se narodil v Římovicích 
u Golčova Jeníkova. Po odmaturová-
ní na jihlavském gymnáziu v silném 
předválečném ročníku musel po uza-
vření vysokých škol v období okupace 
přerušit studia na fi lozofi cké fakultě a 
byl pracovně nasazen v říšském Ně-
mecku. Po skončení války začal pra-
covat u ČSD, kde jako výpravčí vydr-
žel až do důchodu.

Láska ke sportu, kterému se v mládí 
věnoval v různých oddílech Sokola, 
ho dovedla až k národní házené, v té 
době společně s kopanou zřejmě nej-
populárnějšímu sportu v Jihlavě. Po 
ukončení hráčské kariéry zůstal tomu-
to sportu věrný jako trenér a posléze i 
jako dlouholetý předseda oddílu. Vě-
noval se zejména mládeži, pod jeho 
vedením vyrostla celá řada výborných 
hráčů. Jména jako Kumbár, Míča, 
Pospíchal, Zadražil nebo Hruška se 
zapsala do historie národní házené a 
jsou známá nejen jihlavským sportov-
ním pamětníkům. Jako předseda vedl 
jeden z nejúspěšnějších oddílů národ-
ní házené v republice, tři mistrovské 
tituly přeborníků ČR žen a sedm re-
publikových prvenství mládežnických 
družstev jsou toho důkazem.

Málokdo dnes ví, že hlavně záslu-
hou manažerských schopností Josefa 
Volného se dnes může Jihlava pyšnit 
jedním z nejhezčích areálů pro ná-
rodní házenou v republice, který pod 
autobusovým nádražím vyrostl v akci 
„Z“ na konci sedmdesátých let. Akti-
vita J. Volného byla ale známá kromě 
působení v oddílech národní házené a 
hokeje Sportovního klubu (dříve pod 
názvy Slovan, Dynamo nebo Mode-
ta) i  TJ Start, kde se jako tajemník 
výrazně zasloužil o vybudování spor-
tovní haly na ulici Romana Havelky.

Zběsilá porevoluční doba ale nepřá-
la malým sportům, a tak se musel Jo-
sef Volný vyrovnat s poklesem zájmu 
o národní házenou v Jihlavě i s do té 
doby naprosto odlišným způsobem 
vedení a fi nancování oddílu. I na sa-
mém sklonku svého života ale nepře-
stal věřit v budoucnost tohoto našeho 
národního sportu a patřil k neúnav-
ným propagátorům hlavně mezi mlá-
deží. 

Dlouhé nemoci nakonec podlehl, v 
loňském roce by se dožil 90 let.

Na odkaz Josefa Volného se snaží 
navázat současná generace národních 
házenkářů SK Autonot a z dlouhodo-
bé koncepční práce oddílu a na ni na-
vazujících úspěchů by měl jistě radost 
i on sám. Jeho jméno nese i každoroč-
ně organizovaný halový turnaj mužů.  
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OCENĚNÍ  občané města poděkovali krátce  přítomným za udělení ceny.

Jan MED 
in memoriam 
(1916–2011)

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

Narodil se 13. dubna 1916 v Jih-
lavě. Ve svých 13 letech odešel k sa-
lesiánům do Fryštáku u Holešova. 
V r. 1933 vstoupil 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 listopa-
du 1935. Po 8 letech byl vysvěcen na 
kněze.

Založil školu Dona Bosca v Tirum-
patt uru v Tamilnadu, která je nyní 
známou samosprávnou školou, a 
pracoval také na založení teologické 
university v Bangalore a university 
Dona Bosca v Maram.

Napsal několik knih. Jeho sborní-
ku duchovních písní se prodalo přes 
100 tisíc výtisků. Vytvořil vlastní hu-
dební zápis písní, sestavil zpěvník s 
530 písněmi, který byl přeložen do 
10 jazyků, dle kterého se zpívá v kos-
telích po celé Indii.

Otec Med je mnoha Indy považo-
ván za svatého muže, protože nežišt-
ně pomáhal mnoha lidem z různých 
kmenů, kultur a náboženství. Jeho 
snahou bylo rozšířit vzdělání mezi 
lidmi z nedostupných hor bez potla-
čení místních tradic, kultury a jazy-
ka.

Jan Med udržoval pouto s vlastí ze-
jména prostřednictvím dopisů zasí-
laných českým salesiánům a dalším 
příznivcům misií.

V r. 2005, kdy otce Meda navštívil 
štáb českých dokumentaristů, vzni-

kl fi lm Leoše Ryšky „Dopis z Indie“, 
který v lednu 2007 získal 1. cenu na 
mezinárodní soutěžní přehlídce fi l-
mů s cestovatelskou tematikou „We-
lzlovo 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 vybudo-
val nebo pomohl založit.

Jihlavu, na kterou nikdy nezapo-
mněl, navštívil během svého 75le-
tého působení v Indii 6x, naposledy 
ve svých 81 letech v r. 1997.

Zemřel 25. ledna 2011 v Imphalu 
v Dona Bosco School v Indii ve vě-
ku 95 let. -lm-

Josef VOLNÝ 
in memoriam 
(1920-1996)


