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Barokní zámek Slavkov
u Brna se stal v sobotu 12. li-
stopadu svûdkem pfiedávání
jiÏ tfiináctého roãníku Ceny
Jihomoravského kraje. Tímto
nejvy‰‰ím vyznamenáním
v minulosti zastupitelstvo
Jihomoravského kraje ocenilo
napfiíklad kardinála Tomá‰e
·pidlíka, historiãku Milenu
Flodrovou ãi fotbalistu Josefa
Masopusta. V leto‰ním roce 
ocenûní z rukou hejtmana
Michala Ha‰ka pfievzala i bla-
nenská v˘tvarnice Jitka Ja-
kubcová-Jak‰íková. 

Profesorku Jitku Jakubcovou
znají stovky absolventÛ Gymnázia
Blansko jako trpûlivou a laskavou
vyuãující estetické v˘chovy a dû-
jin v˘tvarné kultury. TûÏi‰tû její
práce v‰ak spoãívá ve vlastní umû-
lecké tvorbû. Její umûlecké cykly

byly s velk˘mi úspûchy pfiedstave-
ny ve Francii, Itálii i ve ‰védském
Mjölby. Pfiedstaviteli francouzské-
ho Bouloc byla dokonce oznaãena
za „nejlep‰í ambasadorku fran-
couzské kultury a ãesko-francouz-
sk˘ch vztahÛ”. V pfií‰tím roce se
na její brnûnskou v˘stavu mohou
tû‰it po del‰í dobû i jihomorav‰tí
milovníci umûní, v roce 2018 pak
Jitka Jakubcová pfiedstaví kom-
plexní prÛfiez sv˘m celoÏivotním
dílem v rámci jubilejní v˘stavy na
Îerotínském zámku v Novém
Jiãínû. 

Na Cenu Jihomoravského kra-
je za pfiínos v oblasti umûní pro-
fesorku Jakubcovou nominoval
místostarosta Blanska a jihomo-
ravsk˘ zastupitel Ing. Jifií Crha:
„Bylo mi ctí paní Jakubcovou na
toto ocenûní navrhnout. Její tvor-
ba sice pfiesahuje hranice âeské

republiky, ale ona pfiesto v uply-
nul˘ch desetiletích vûnovala 
enormní energii také sv˘m stu-
dentÛm i mezinárodní spolupráci
blanenského gymnázia s italsk˘-
mi nebo ‰panûlsk˘mi ‰kolami.”
Samotná laureátka komentovala
své ocenûní s pro ni tolik typic-
kou skromností: „Ocenûní vede
ãlovûka k p˘‰e. V̆ tvarné umûní
je pfiirozenou souãástí mého Ïi-
vota, je pro mne i sférou svobody
a v jistém smyslu i soukrom˘m
deníkem, v nûmÏ mapuji svou ci-
tovou zku‰enost. Pfii pohledu na
seznam laureátÛ si v‰ak Ceny
Jihomoravského kraje mimofiád-
nû váÏím.” Doufejme, Ïe na její
vynikající práci naváÏí v násle-
dujících letech i dal‰í generace
blanensk˘ch umûlcÛ. 
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Blanenská v˘tvarnice na jihomoravském Parnasu

Jitka Jakubcová – Jak‰íková pfiebírá ocenûní.


