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Udělení ocenění „Medaile Přemysla Pittra“
Vysoké škole polytechnické Jihlava
a občanskému sdružení Iglauer Regionalkulturverband
za podporu a rozvoj česko-německo-rakouských vztahů

Jihlava. Dne 10. listopadu 2008 se v prostorách velké gotické síně jihlavské radnice
uskuteční slavnostní předání ocenění „Medaile Přemysla Pittra“. Toto ocenění
uděluje Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové se sídlem v Praze.
Mezinárodně složená správní rada Nadačního fondu rozhodla na svém letošním
zasedání o udělení tohoto významného ocenění Cizojazyčné knihovně Vysoké školy
polytechnické Jihlava a občanskému sdružení Iglauer Regionalkulturverband
(Jihlavské regionální kulturní sdružení), a to za podporu a rozvoj kulturních a
vzdělávacích aktivit v oblasti česko-německo-rakouských vztahů.
Předání ocenění se koná pod záštitou a za účasti 1. místopředsedy Senátu
Parlamentu ČR doc. JUDr.Petra Pitharta. Kromě výkonné ředitelky Nadačního fondu
PhDr.Markéty Pánkové a dalších zástupců Nadačního fondu se jako hosté předání
zúčastní ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška, ministr kultury Václav
Jehlička, německý velvyslanec Helmut Elfenkämper, rakouský kulturní rada Walter
Persché a primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.
Přemysl Pitter (nar. 1895 v Praze, zemřel 1976 v Curychu) byl celosvětově
uznávaný humanista, křesťanský myslitel, pedagog, spisovatel a významný činitel
třetího exilu. V roce 1933 založil v Praze výchovný a vzdělávací domov pro děti z
chudých žižkovských rodin, tzv.Milíčův dům. Od roku 1938 přijímal do Milíčova domu
a ozdravovny v Mýtě u Rokycan děti z pronásledovaných židovských rodin a české a
německé děti z rodin, které prchaly z právě obsazeného pohraničí. Během 2.světové
války se v Milíčově domě staral o židovské děti, ještě než byli společně s rodiči
posláni do koncentračních táborů. Bezprostředně po ukončení 2. světové války
proslul Přemysl Pitter záchrannou akcí „zámky“ (na zámcích Štiřín, Olešovice,
Kamenice a Lojovice), během které se Pittrovi a jeho spolupracovníkům podařilo
zachránit nejen 200 osiřelých židovských dětí vracejících se z koncentračních táborů,
ale i více jak 600 německých dětí z českých internačních táborů, které následkem
prováděného odsunu přišli o své rodiče.
V roce 1951 byl Přemysl Pitter nucen v důsledku hrozícího zatčení komunistickou
Státní bezpečností uprchnout z Československa. Nový domov našel v tehdejším
Západním Německu, kde se zapojil do činnosti rozhlasu BBC, Rádia Svobodná
Evropa a římského rozhlasu, tedy stanic vysílajících nezávislé zprávy do
nesvobodného Československa. Později byl pověřen pastorální a sociální činností
pro české emigranty v záchytném táboře Valka u Norimberka. Za záchranu
židovských dětí obdržel Přemysl Pitter v roce 1966 oficiální uznání izraelské vlády a
jeho jméno bylo zvěčněno v Jeruzalémě na Hoře Paměti. V roce 1973 ocenil

prezident Německé spolkové republiky činnost Přemysla Pittra Záslužným křížem
1.třídy. U české veřejnosti vešlo jeho dílo a osud ve známost teprve až po roce 1989.
V roce 1991 udělil prezident Václav Havel Přemyslu Pittrovi in memoriam Řád T. G.
Masaryka III. třídy. V roce 1995 zařadila generální konference UNECSO 100. výročí
narození Přemysla Pittra mezi světová kulturní výročí roku.
Podrobné informace o osobnosti Přemysla Pittra podá veřejná přednáška, která se
koná v den předání ocenění ve 14:30 hod. v aule Vysoké školy polytechnické
Jihlava.
Odkaz a životní dílo Přemysla Pittra uchovává a zpracovává Pedagogické muzeum
Jana Amose Komenského - rezortní muzeum Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy v Praze. Toto muzeum je zároveň i sídlem Nadačního fondu Přemysla
Pittra a Olgy Fierzové.

Vysoká škola polytechnická Jihlava
byla zřízena v roce 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního směru.
VŠPJ uskutečňuje akreditované studijní programy bakalářského typu a programy
celoživotního vzdělávání.
Obecným cílem studia v akreditovaných studijních programech je poskytnout
studentům profesně orientované vzdělání s výrazně praktickými výstupy. Po složení
státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské práce získává absolvent diplom a
titul bakaláře, ale i možnost dalšího studia v navazujících magisterských programech,
nebo vzhledem k dobrému jazykovému vybavení možnost studia v zahraničí.
Studium v akademickém roce 2008/2009 probíhá v akreditovaných studijních
oborech "Finance a řízení", "Cestovní ruch", "Počítačové systémy", "Aplikovaná
informatika", „Porodní asistentka“ a „Všeobecná sestra“.
V akademickém roce 2008/2009 studuje na VŠPJ téměř 2300 studentů.

Iglauer Regionalkulturverband,o.s. (Jihlavské regionální kulturní sdružení)
Je minoritní občanské sdružení založené v roce 1992 v Jihlavě. Posláním sdružení je
uchovávání kulturního a jazykového dědictví německé menšiny na území regionu
Vysočiny; sdružení napomáhá sbližování a porozumění mezi Čechy, Němci, Židy a
příslušníky dalších etnik a podporuje dobré sousedské vztahy, kulturní a
myšlenkovou výměnu mezi Českou republikou, resp. regionem Vysočiny a německy
hovořícími zeměmi v evropském kontextu. Občanské sdružení je nepolitickým
sdružením, které je otevřeno všem občanům bez výjimky.
Tisková konference pořadatelů k udělení Medaile Přemysla Pittra se uskuteční dne
10.11.2008 ve 14:00 hod. v předsálí auly Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Další informace k tématu najedete:

1. Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského, Praha
http://www.pmjak.cz
http://www.pmjak.cz/new/index.php?menu=140
2. Životopisná data o Přemyslu Pittrovi (v češtině):
http://www.vspj.cz/soubory/pp_zivotopis.pdf
3. Životopisná data o Přemyslu Pittrovi (v němčině):
http://www.egerer-landtag.de/Geschichte/Pitter.htm
4. Životopisná data o Přemyslu Pittrovi - Radio Praha:
http://www.radio.cz/de/artikel/67860
5. Vysoká škola polytechnická Jihlava:
http://www.vspj.cz

