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Ženy v OGV křtily kalendář žen
Na začátku roku pirátská náměstkyně hejtmana Hana Hajnová oznámila projekt Ženy z Vysočiny, na
konci září v jihlavském OGV křtila
kalendář s vyobrazenou dvanáctkou
inspirativních žen Vysočiny.
Křest obstaraly, kdo jiné, než ženy.
Básnířka, výtvarnice a učitelka Marta
Veselá Jirousová, primátorka Karolína Koubová a na dálku rektorka
Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.
Počin prý vznikl s jednoduchou
otázkou: Víte, kolik ulic ve vašem
městě nese jméno po ženě? A stejně

Kdo se vešel do letošního
kalendáře?
� Kamila Moučková
� Míla Doleželová
� Gertruda Sekaninová-Čakrtová
� Zdenka Vorlová-Vlčková
� Zdislava z Lemberka
� Suzanne Renaud
� Anna Pamrová
� Míla Myslíková
� Magda Husáková-Lokvencová
� Vlasta Javořická
� Simonetta Buonaccini
� Barbara Krafftová.

KRAJSKÁ náměstkyně Hana Hajnová
s vyobrazením Kamily Moučkové.

NA ŠŤASTNÝ „život“ kalendáře si přiťukly zleva Blanka Lednická, ilustrátorka Julie Opletalová, výtvarnice Marta Veselá
Jirousová, Hana Hajnová a primátorka Karolína Koubová.
Foto: Petr Klukan
tak se při křtu Hana Hajnová zeptala
přítomných: „Víte?“ Lidé si v Jihlavě
vzpomněli jen na ulici Karolíny Světlé, a na přilehlou Boženy Němcové
snad ani ne. A další? Nikdo nevěděl.
Z projektu vznikl kalendář. Jeho
ilustrátorkou se stala Julie „Itusa“
Opletalová, medailonky dvanácti
vybraným ženám sepsala brněnská
spisovatelka Alena Kastnerová.
Z 12 žen se v Jihlavě narodila jen
Kamila Moučková (rozená Nová,
1928-2020), známá hlasatelka, recitátorka, disidentka, politička a hlavně první moderátorka televizních
zpráv v Evropě.
A potom Maria Barbara Krafftová (rozená Steiner, 1764-1825),
jedna z nejvyhledávanějších portrétistek své doby, která se proslavila především portrétem Wolfganga
Amadea Mozarta. Jedná se o známý
obraz Mozarta na čokoládových tzv.
Mozartových koulích.
Velmi pěkný počin zviditelňování
významných žen by mohl pokračovat i v následujících letech. Zpočátku
se může každý sám za sebe zamys-

let. Nejsou v Jihlavě další ženy, podle
kterých by mohla být pojmenovaná
třeba ulice či jiné prostranství? Trochu našlápnuto Jihlava už má. Projekt zvelebení místa před Dělnickým

domem se nazývá podle houslistky a
dirigentky Almy Rosé, neteře Gustava Mahlera. Další ženy spjaté s Vysočinou, která by nemusela v příštím
kalendáři chybět.
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