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Zveme Vás na výstavu

Brána do pohádkového 
světa skřítků a strašidel
 Pohádkové postavičky a skřítci z dílny 

 spisovatelky a ilustrátorky Vítězslavy Klimtové 

otevřeno: po–pá 8:30–17:00
so–ne 10:00–13:00, 14:00–18:00 hodin.
vstupné: 40 Kč, snížené vstupné: 30 Kč (školáci, studenti, senioři, 
držitelé průkazky ZTP a ZTP/P), děti předškolního věku: 20 Kč
Brána Matky Boží, Věžní 1

 www.visitjihlava.eu 

2. 6.–31. 8. 2014
Brána Matky Boží 

   Skřítci se již 
       moc těší na
Vaši návštěvu!

Ve vesti-
bulu jihlav-
ské historic-
ké radnice 
je otevřena 
nová výsta-
va Sofi ina 
volba po 
česku. Vý-
stava před-
staví osudy 
80 českých 
židovských dětí, které se na počátku 
války dostaly do Dánska a v roce 1943 
uprchly do Švédska. Poté mezi sebou 
ztratily kontakt na 70 let. 

Zapomenutý příběh objevila no-
vinářka Judita Matyášová. V říjnu 
2010 publikovala článek o židovské 
dívce Heleně Böhmové z Jihlavy. 
Jediná fotografi e odstartovala tří-
leté pátrání po celém světě. Judita 
Matyá šová na výstavě představuje 
nejen předválečné osudy těchto dětí, 
ale také to, jak žijí dnes a jak vzpomí-
nají na český domov. Na výstavě jsou 
také příběhy dětí z Jihlavy, které byly 
součástí této skupiny. 

Čestným hostem vernisáže byla 
dvaadevadesátiletá Margit Meissne-
rová, vdova po Františkovi Meiss-
nerovi, který prožil dětství v Jihlavě 
a v roce 1939 odjel do Dánska. Mar-
git Meissnerová přijela z Ameriky, 
aby se podívala na místa, kde prožil 
její manžel školní léta. 

„Fotografi e Helenky Böhmové z Jih-
lavy byla na začátku mého tříletého 
pátrání. Vyhledávala jsem pamětníky 
po celém světě. Bez pomoci mnoha lidí 
z Jihlavy, z Třeště a Velkého Beranova 

bych nikdy 
n e m o h l a 
objevit tyto 
zapomenu-
té příběhy. 
Jsem veli-
ce ráda, že 
mám nyní 
m o ž n o s t 
představit 
výsledky mé 
práce právě 

v Jihlavě, kde celý příběh dětí začíná,” 
uvedla autorka výstava Judita Matyá-
šová. 

Výstava se odehrává za spoluprá-
ce města Jihlavy. Jak uvedl primátor 
Jihlavy Jaroslav Vymazal, paměť je 
jedna z nejúžasnějších, a také nej-
zrádnějších věcí, kterou člověk má. 
„Je v pořádku, že se nám časem vytratí 
z hlavy zlé vzpomínky, nebo si některé 
události zpětně trochu přemalujeme do 
zářivějších barev. 

Uzdravuje nás to, umožňuje nám to 
jít dál, nenést s sebou těžká břímě mi-
nulosti. Vzpomínka na minulost je ale 
také ponaučením do budoucnosti. Ono 
ohleduplné zapomínání nás může zno-
vu přivést do velkých problémů. Proto 
je velmi důležité si historii připomínat 
a především rozeznávat, kdy se minu-
lost začíná opakovat. 

Přeji si, aby výstava co nejlépe připo-
mněla, čemu se vyhnout, a naopak, čeho 
se v cestě časem držet,“ řekl k významu 
výstavy primátor Jaroslav Vymazal. 

Výstava potrvá do 31. srpna v pro-
storu vestibulu jihlavské radnice 
každý pracovní den otevírací době 
radnice. Vstup je volný.  -tz-

Sofi ina volba po česku

Jihlava u příležitosti nedožitých 
90. narozenin malíře, grafi ka a ilu-
strátora Gustava Kruma (* 23. 5. 
1924, + 21. 3. 2011) vydává publika-
ci „Z historie města Jihlavy. Obrazy 
Gustava Kruma“. 

Publikace obsahuje vyobrazení 25 
barevných listů – temper a akvarelů 
z cyklu „Z historie Jihlavy“. Tento 
cyklus vznikal mezi lety 1996 – 1999 
a jsou na něm zachyceny např. doly 
na stříbro ve Starých Horách, požár 
města, Švédské vojsko nebo jihlav-
ský pivovar. Od června 2006 jsou 
originály obrazů (listů) instalovány 
v primátorském salonku jihlavské 

radnice a reprodukce těchto děl od 
června 2007 na bráně Matky Boží. 
Obrazy jsou doplněny krátkými tex-
ty v českém, anglickém a německém 
jazyce. Publikaci doplňuje kolekce 
pohlednic v obalu. 

„Publikaci i pohlednice město vydává 
jako poctu dílu Gustava Kruma, kte-
rý je od roku 2000 čestným občanem 
města Jihlavy. Pohlednice již město jed-
nou vydalo a byl o ně obrovský zájem,“ 
uvedla vedoucí oddělení vnějších 
vztahů Jana Petrůjová. Publikace vy-
chází poprvé a je k dispozici návštěv-
níkům radnice i obdivovatelům díla 
Gustava Kruma.  -tz-

Vyšla kniha k nedožitým 
devadesátinám G. Kruma

TITULNÍ stránku knihy Gustava Kruma zdobí malba požáru centra města.
 Repro: archiv MMJ


