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Rozhodnutím městského zastupitelstva se stala Paní 
PhDr. Dagmar Lieblová čestnou občankou Kutné Hory. 
Mgr. Lukáš Provaz proto pod tímto názvem stručně při-
pomíná životopis paní Lieblové, jejíž fotografi i laskavě 
zapůjčil fotokronikář pan Jaromír Procházka.

Hlavním článkem tohoto čísla časopisu je práce An-
tonín Dignowity: Texaský pionýr z Kutné Hory. Autor 
Mgr. Marek Vlha je historik se zájmem o české a americké 
dějiny 19. století. Studuje doktorský program na Histo-
rickém ústavu Filozofi cké fakulty Masarykovy univer-
zity; na Fakultě humanitních studií University Karlovy 
se podílí na bilaterálním českoněmeckém projektu Ná-
boženské kultury v Evropě v 19. a 20. století. Ve svém 
článku se zaměřil na kutnohorského rodáka A. M. Dig-
nowitého (1810-1875), českého krajana v USA, účastníka 
války Severu proti Jihu, ale i lékaře a publicistu, jehož 
jméno je v našem městě prakticky neznámé.

Tradiční součástí každého 4. čísla Krásného města 
bývá ohlédnutí za zářijovým festivalem Ortenova Kut-
ná Hora. Texty jako obvykle připravila Mgr. Marie Val-
trová, členka festivalového výboru, a snímky pořídil 
a laskavě poskytl fotograf pan Miroslav Radoměřský. Začít 
nemůžeme jinak než připomínkou básníka Jiřího Orte-
na (1919-1941). Tradiční úvodní pořad Jiří Orten a jeho 
současníci se letos věnoval Jiřímu Danielovi (1916-1945). 
Následují Výsledky literární soutěže Ortenova Kutná 
Hora 2011 s texty dvou mladých autorek, z nichž jedna 
uspěla v autorské soutěži a druhé byla vydána básnická 
sbírka. Paní M. Valtrová vedla rozhovor s panem Pavlem 
Kohnem, dlouholetým redaktorem Rádia Svobodná Ev-
ropa, a jeho manželkou Rut. Interview nese název Ztra-
tili jsme domov, ale získali svět. 

V rámci festivalu proběhla také vernisáž výstavy Ob-
razů Vladimíra Císaře a při pořadu „Pocta přátelům“ 
převzal pan Alfred Strejček nejen jmenování čestným 
občanem Kutné Hory, ale také dostal jako dárek soubor 
textových příspěvků od svých přátel. A právě pod ná-
zvem Přátelé přinášíme pasáž ze sborníku, již napsal ne-
dávno zesnulý pan Bořivoj Navrátil. Třetí osobou, s níž 
Marie Valtrová hovořila, byl hudební skladatel, interpret 
a její manžel Jan Valter. Jejich povídání nese název Dia-
log bez not. A tematiku festivalu uzavírá autorka Opož-
děným blahopřáním Jiřímu Suchému k jeho životnímu 
jubileu. 

Za letošním bohatým programem Projektu Půlstoletí 
Městské památkové rezervace Kutná Hora (1961-2011) 
se ohlíží PhDr. Aleš Pospíšil, když připomíná cyklus se-
minářů věnovaných obnově historického jádra, propa-
gaci a prezentaci památek, ale také například výstavu 
na Hrádku. Mgr. Vojtěch Vaněk, Ph.D., pak stručně infor-
muje o novém čísle sborníku Antiqua Cuthna s názvem 
Omnibus fi ebat omnia. 

Následuje tradiční Kronika, v níž se paní Lenka Fran-
kovicová s L. Provazem ohlížejí za opravdu bohatými kul-
turními a společenskými událostmi Kutné Hory od října 
do počátku prosince. Číslo Krásného města pak uzaví-
rá nekrolog PhDr. Marie Těšitelové, DrSc. (1921-2011), 
připomínající tuto významnou českou lingvistku pochá-
zející z Kutné Hory.

 LP
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Paní PhDr. Dagmar Lieblová
čestnou občankou Kutné Hory

Na základě usnesení Zastupitelstva města Kutná Hora z 
13. prosince 2011 obdržela titul „Čestný občan města Kutná 
Hora“ paní PhDr. Dagmar Lieblová, roz. Fantlová.
Dagmar Lieblová se narodila 1929 v Kutné Hoře v rodině 
praktického lékaře MUDr. Julia Fantla a Ireny, roz. Reit-
manové. Již jako malá však trpěla pro svůj židovský původ, 
zvlášť když byla v červnu 1942 transportována s rodiči, 
sestrou Ritou a babičkou do terezínského ghetta. V pro-
sinci 1943 následoval přesun v dobytčím vagonu do kon-
centračního tábora Osvětim-Březinka a později Hamburk 
a Bergen-Belsen. Dagmar přežila hrůzy koncentračních 
táborů jako jediná ze své rodiny, ostatní příbuzní neprošli 
vstupní selekcí. 
V červenci 1945 se sice vrátila do rodného města, ale její 
velmi vážný zdravotní stav si vyžádal několikaleté léčení. 
Těžkosti překonala, odmaturovala na kutnohorském gym-
náziu a následně vystudovala český jazyk a německý jazyk 
na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy. Poté učila např. 
v Čáslavi, později přednášela na katedře překladatelství 
a tlumočnictví. V 60. letech doprovázela manžela na jeho 
zahraničních pracovních pobytech v SSSR a Ghaně a rovněž 
pracovala jako lektorka češtiny na univerzitě v Uppsale. 
Dodnes je také činnou překladatelkou.
Roku 1993 se stala paní dr. Lieblová spoluzakladatelkou 
Terezínské iniciativy, sdružující bývalé vězně terezínské-
ho a lodžského ghetta z českých zemí či jejich potomky. 
V současné době je její předsedkyní. Jako pamětnice se 
účastní řady besed i přednášek, zvláště se žáky a studenty 
škol. Její návštěva kutnohorského Gymnázia J. Ortena byla 
dokonce pod vedením režisérky Olgy Struskové natáčena 
a záběry použity pro dokumentární životopisný fi lm Stopy 
po hvězdách.
Letos 28. října, na státní svátek České republiky, propůjčil 
na Pražském hradě prezident republiky prof. Václav Klaus 
na návrh Senátu Parlamentu ČR paní doktorce Řád T. G. 

Masaryka. Hlava státu tak ocenila tuto skromnou dámu 
za její „vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity 
a lidská práva“. 
Zajímavostí pak může být, že jakkoli udělila Kutná Hora 
v historii titul „čestný občan“ již desítkám osobností, ženy 
jsou mezi nimi dosud pouze tři: Vedle paní Lieblové oceni-
lo naše město jen spisovatelku Gabrielu Preissovou (1862-
1946), jíž bylo občanství uděleno r. 1926, a československou 
ministryni Ing. Ludmilu Jankovcovou (1897-1990), drži-
telku titulu od r. 1948. Všechny tři oceněné dámy shodně 
spojuje Kutná Hora jako rodné město.

Lukáš Provaz

Válka Severu proti Jihu dramaticky zasáhla do života mili-
onů lidí a jednou provždy změnila chod amerických dějin. 
Jedním z těch, kdo se pokoušeli ovlivnit její směřování, 
byl i český přistěhovalec Antonín Michael Dignowity. Širší 
veřejnosti jeho jméno patrně mnoho neřekne. Žádná kniha 
o dějinách Čechů v USA je však neopomíjí alespoň stručně 
zmínit. V krajanských dějinách má tento kutnohorský rodák 
význačné místo jednak jako pionýr české emigrace v 19. 
století, a jednak jako společensky aktivní postava stojící 
během krvavého zápasu „o Unii a svobodu“ na té správné 

straně. Dignowity byl výjimečnou osobností i v řadě dalších 
ohledů. Byl revolucionářem, vystudovaným lékařem a prv-
ním Čechem, jehož životopis byl publikován na americké 
půdě. Tradičně je s ním coby nejzajímavější skutečnost 
spojováno nasazení pro věc osvobození černochů, pevné 
české vlastenectví a přátelství s jedním z největších Texa-
sanů Samem Houstonem. 
Jak záhy uvidíme, tento obraz je ve skutečnosti nejen velmi 
zjednodušující, ale dokonce zkreslující. Jakkoliv se Dig-
nowity honosil lékařským titulem, byl nejen doktorem, ale 

Antonín Dignowity: Texaský pionýr z Kutné Hory
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i spekulantem s půdou. Byl nejen odpůrcem otroctví, ale 
zároveň pseudovědeckým rasistou, který nevěřil v možnost 
přátelského soužití mezi bělochy a černochy. Byl českým 
vlastencem, ale přitom jej můžeme v dobových dokumen-
tech nalézt také jako Poláka či Maďara, a on sám se dokázal 
prohlašovat za Němce. I skutečná hloubka jeho osobní zná-
mosti s guvernérem Houstonem zůstává otázkou. Hlavním 
paradoxem Dignowitého příběhu je však skutečnost, že nej-
pozoruhodnější etapa jeho života, spojená s natolik velkými 
postavami amerických dějin jako byli prezidenti Abraham 
Lincoln a Andrew Johnson, zůstala takřka zapomenuta.

„Bojovník svobody“
Na Dignowitého osobnost upozornil jako první na konci 
osmdesátých let 19. století krajanský historiograf Tomáš 
Čapek. Z jeho díla přebírali informace další autoři, aniž by 
ovšem Čapkova zjištění jakýmkoliv způsobem korigovali. 
Už Čapek se přitom lapil do pasti, přichystané samotným 
Dignowitým. Jeho jedinými prameny byla totiž krátká 
vzpomínka doktorovy vdovy a Dignowitého vlastní živo-
topis. Žánr autobiografi e je samozřejmě nanejvýš ošidný a 
čtenář k němu musí vždycky přistupovat s opatrností. A to 
v  případě značně sebestředné osobnosti, jakou Dignowity 
nepochybně byl, platí obzvláště.

Kromě této prozaické skutečnosti sehrál roli ještě jeden 
faktor. Čapkovy práce nepřinášely pouze radost z poznání. 
Fungovaly také jako nástroj mentálního ukotvování české 
komunity na americké půdě. Z tohoto hlediska byl Čap-
kovým největším badatelským úspěchem objev Augustina 
Heřmana, pobělohorského exulanta a zakladatele Bohemia 
Manor (Českého manství) ve Virginii. Dignowity pochopi-
telně nemohl plnit natolik významnou symbolickou funkci, 
ale přesto byl pro krajanské sebevědomí důležitou posta-
vou. Zatímco mezi Heřmanem a masovou přistěhovaleckou 
vlnou 19. století ležela dvě století, kutnohorský emigrant 
nabízel časovou kontinuitu s tehdejší současností. A navíc 
také romantickou postavu bojovníka z polské revoluce z 
let 1830–1831, vášnivého obdivovatele Husa a Žižky a od-
půrce otrokářství, mezi jehož osobní přátele údajně patřil 
jeden z velkých amerických hrdinů Houston. Dignowity se 
jednoduše řečeno zdál být ideální postavou, k níž se česká 
Amerika a později i stará vlast mohly s hrdostí hlásit.
Do historické paměti tak Dignowity vstoupil jako „bojovník 
svobody“. Patrně nejvýstižněji nakládání s jeho odkazem 
dokumentuje článek, který byl publikován v roce 1954 
v Časopise lékařů českých. Jeho autoři neměli k dispozi-
ci ani to málo pramenů co Čapek. Právě proto se pro ně 
texaský usedlík mohl stát přesně tím, po čem toužili. Ze 
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vznícených komentářů tak před námi v souladu s duchem 
doby vyvstává patetická postava takřka agitkového ražení. 
Dignowity údajně představoval příklad „dělníka, lékaře, 
mravního reformátora i jasnozřivého sociálního revolu-
cionáře“, v němž jakoby se „v jedno spojovalo, za čím za 
jeho života snili i bojovali Robert Owen, náš Klácel a J. V. 
Frič“. Otázka, kterou si nyní čtenář zřejmě klade, zní: Jaký 
byl ovšem skutečný Antonín Dignowity?

Texaský přistěhovalec
Zdaleka nejobsáhlejším zdrojem informací o Dignowitého 
životě před vypuknutím občanské války je jeho autobio-
grafi e Bohemia under Austrian Despotism (Čechy pod ra-
kouskou despocií), již publikoval roku 1859 v New Yorku. 
Osobní vzpomínky se v ní mísí se scénami z českých dějin a 
osobitými náhledy, vyznačujícími se demokratismem, anti-
klerikalismem a vírou v zákony přírody a pokroku. Fakt, že 
se Dignowity narodil v rodině chudého horníka a podomní-
ho obchodníka (dle matriky se narodil 16.1.1810 v Kutné 
Hoře otci Václavovi - pozn. red.), je tudíž dosti překvapivý. 
Navíc bylo jeho jediným formálním vzděláním absolvování 
několika let školní docházky pod vedením jezuitů. Čechy 
poprvé opustil jako mladík. Kvůli obavě z vojenské služby 
odešel do Pruska a s pomocí příbuzných se stal pruským 
občanem. Dalším zlomem v jeho životě byla účast ve 
zmařeném listopadovém povstání v Polsku. Naštěstí se mu 
podařilo uniknout ruskému i rakouskému zajetí a podobně 
jako mnozí další spolubojovníci pojal záměr emigrovat do 
Ameriky. Trvalo však poměrně dlouho, než se mu podařilo 
shromáždit dostatek peněz na drahou zaoceánskou plavbu. 

Na půdě Nového světa stanul v říjnu roku 1832.
Podle svých vlastních slov prý Dignowity postupně pobýval 
v deseti státech americké unie. Mladý stát Texas, který si 
čerstvě vybojoval nezávislost na Mexiku, a s nímž měl být 
jeho život osudově spojen, nejprve opustil, když se ukázalo, 
že se stane otrokářským. V Cincinnati Dignowity vystu-
doval na lékaře (což po pravdě v dobových podmínkách 
nemuselo být nijak náročné) a působil pak například i mezi 
Čerokíji. Několik let strávil v Arkansasu, kde se seznámil 
s Amandou McCannovou, svou budoucí manželkou. Do 
Texasu podruhé zamířil spolu s dalšími arkansaskými 
dobrovolníky po vypuknutí mexicko-americké války roku 
1846. Původně se chtěl stát vojenským lékařem, ale nakonec 
se na bojiště vůbec nedostal. V San Antoniu byl přivolán 
ošetřit muže raněné při pouliční rvačce, a když zjistil, že 
bude mít dostatek práce i zde, rozhodl se setrvat. Nevedlo 
se mu rozhodně špatně. V roce 1850 činil odhad výše jeho 
majetku 5 000 dolarů.
Přestože se Dignowitého životopis hemží řadou výpadů pro-
ti Němcům (jež z pozice „odborníka“ neváhal podporovat 
i frenologickými argumenty), stali se právě němečtí přistě-
hovalci jeho nejbližšími druhy. Německá minorita v San 
Antoniu byla početná a do začátku občanské války stačila 
přerůst mexickou. Navíc byla mezi Němci řada intelektuálů 
a náboženských svobodomyslníků blízkých Dignowitého 
ražení. Pro osobitého přistěhovalce, který si svými obcho-
dy s půdou dokázal získat četné nepřátele, navíc početná 
německá komunita znamenala také ochranu. Od začátku 
padesátých let do Texasu mířil proud moravských přistě-
hovalců. S  pravděpodobností hraničící ale mezi doktorem 



6 KRÁSNÉ MĚSTO

a těmito prostými farmáři žádné styky neexistovaly. Roli 
patrně nehrála jen odlehlost českých osad od San Antonia. 
I Vojtovi Náprstkovi, pobývajícímu v téže době v dalekém 
Milwaukee, byla společnost intelektuálně založených 
Němců mnohem bližší než několik málo nevzdělaných a 
chudých krajanů. 

Sever proti Jihu
Byla to opět válka, co hluboce zasáhlo do Dignowitého 
života. Vyhrocená atmosféra po volebním vítězství Abra-
hama Lincolna roku 1860 vedla k rozdělení USA na Unii a 
jižanskou Konfederaci, jejíž součástí byl také Texas. Stejně 
jako velká většina ostatních amerických imigrantů zachová-
val Dignowity věrnost Unii. Na rozdíl od většiny ostatních 
se však v této věci neváhal odhodlaně angažovat. A tak 
jsme na začátku roku 1861 svědky jeho prvního pokusu – a 
zároveň i prvního neúspěchu – ovlivnit vysokou politiku. 
Dvakrát osobně apeloval na texaského guvernéra Sama 
Houstona. S doktorovým návrhem, aby proti stoupencům 
odtržení Texasu od Unie povolal ozbrojenou sílu, ovšem 
starý politik nesouhlasil. 

V bouřlivé situaci přející excesům již Dignowity jako zná-
mý odpůrce odtržení nebyl v bezpečí. Populární verze jeho 
útěku z Texasu obsahuje záměr zlynčovat jej na hlavním 
náměstí v San Antoniu, varování staré černošky a útěk 
v poslední chvíli s pronásledovateli v patách. On sám nám 
ale v jednom memorandu zanechal poněkud méně melodra-
matickou verzi. Odešel na farmu v okresu Blanco, kde však 
dlouho nepobyl. S pomocí svých německých přátel utekl 
na Sever a v dubnu 1861 dorazil do Baltimoru. Zanechal 
za sebou manželku i syny, z nichž dva měli být dokonce 
proti své vůli odvedeni do konfederační armády. Jeho ma-
jetek včetně obchodní lodě byl Jižany zkonfi skován. Český 
lékař tehdy vstoupil do nové a později zcela zapomenuté 
části svého života. Celou válku strávil v Baltimoru a ve 
Washingtonu, kde se mu podařilo získat politické kontak-
ty a zaměstnání od federální vlády. Měl ještě usilovněji 
pracovat na tom, o co se již jednou pokusil. Chtěl ovlivnit 
směřování války a především budoucnost Texasu, na který 
nikdy nepřestal myslet. 
Z tohoto důvodu Dignowity záhy po svém příjezdu do 
Baltimoru napsal svůj první dopis Abrahamu Lincolnovi. 
Nabídl své služby zvěda s vynikající znalostí amerického 
Jihozápadu, který by byl nanejvýš nápomocný při invazi 
unionistické armády, jejíž plán neváhal přiložit. Hlavním 
motivem byl prý pro Dignowitého strach o osud loajálních 
občanů Texasu, mezi nimiž byla samozřejmě jeho rodina 
a řada německých přátel. Ze stejných důvodů se prostřed-
nictvím pamfl etu otištěného v prosinci roku 1861 obrátil 
i na americký kongres. Projednávání manifestu na půdě 
sněmovny však bylo rychle ukončeno. A tak sebevědomý 
přistěhovalec nepřestal ani v lobování v Bílém domě, při-
čemž nadále stupňoval své návrhy. Z žádosti být armádním 
zvědem se postupně stal návrh získat velení nad jednotkou 
jízdy, následovaný zájmem o hodnost generálmajora a usta-
vení do čela vojenské okupační správy Texasu. 

Velký plán
Není překvapující, že Lincoln, který byl vynikajícím znal-
cem lidských povah, neúnavným doktorem příliš nadšen ne-
byl. Při audienci dne 14. dubna 1862 mezi nimi patrně došlo 
k nepříjemnému výstupu. „Rána do obličeje by nemohla 
být horší urážkou,“ stěžoval si Dignowity. Znovu prezidenta 
oslovil až za dva roky. Tehdy již jeho kontinuálně se vy-
víjející sny o budoucnosti Texasu dospěly v to, co nazýval 
„Velkým plánem“. Jeho podstatou bylo přetvoření Texasu v 
neotrokářský stát, který by se stal rájem evropských (jak 
sám uváděl především německých) přistěhovalců. Federální 
vláda by tak získala loajální občany toužící po svobodné 
půdě, jejichž záplava by přinesla „morální“ proměnu te-
xaské společnosti, spjaté jak s otrokářstvím, tak s rebelií 
proti vládě USA. 
Důležitým prvkem Dignowitého plánu byl záměr přesíd-
lit z Texasu černošské obyvatelstvo do jiného státu Unie, 
případně do Mexika. Souvisel s jeho „vědeckou defi nicí 
pokroku lidské rasy“, pod kterou se skrývaly pro dobové 
Spojené státy velmi typické rasistické náhledy. Podle dok-
tora bylo míšení „nejvyšší bílé“ a „původní barvy lidské 
rodiny“ (tj. černé) nepřípustné. Ovšem smíšení „černé 
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rasy“ s „hnědou“ či „měděnou“ rasou žijící v jižnějších 
geografi ckých oblastech již mělo být v pořádku. Plán měl 
podle Dignowitého i další výhodu, související s nedáv-
ným vznikem mexického císařství pod francouzským 
patronátem. Dignowity totiž očekával, že po vítězství 
Severu v občanské válce bude následovat válka v Mexiku 
a navrhoval Lincolnovi vyslat do něj co největší množství 
černošských regimentů. USA by se tak zbavily jak fran-
couzské přítomnosti na kontinentě, tak početné černošské 
populace. Zároveň s jedním „problémem“ měl být podle 
našeho doktora vyřešen i druhý.

Kritik poválečné rekonstrukce
Navzdory Lincolnovu odmítavému postoji se Dignowity vy-
trvale prohlašoval za jeho příznivce. Prezidentova tragická 
smrt rukou atentátníka v dubnu 1865, následující po kapitu-
laci armády generála Lee a faktickém zhroucení Konfede-
race, však pro něj přes možné sympatie znamenala novou 
příležitost. Měsíc po atentátu ve Fordově divadle předložil 
Dignowity Lincolnovu nástupci Andrew Johnsonovi v do-
provodu několika dalších Texasanů adresu, ve které mu 
vylíčil svůj život a nabídl své služby. Veškeré naděje, které 
do nového prezidenta vkládal, se ale měly setkat s hořkým 
zklamáním. Johnson, který byl jako kandidát na vicepre-

zidenta účelově vybrán kvůli svému jižanskému původu, 
byl stoupencem co nejmírnějšího průběhu poválečné re-
konstrukce. Radikál Dignowitého ražení, volající po tvrdém 
postupu s někdejšími rebely a přestavbě jižanských poměrů, 
proti němu musel nutně stanout v nesmiřitelné opozici. O 
několik měsíců později již hlavu USA označoval za „zmiji 
vzatou na prsou vlasteneckého a věrného lidu“. 
Dignowitého cesta zpět do Texasu nebyla přímá. Ještě v roce 
1867 pobýval v New Orleans. Jedny noviny o něm psaly 
jako o „velkém zvířeti“ mezi členy tamní radikální strany. 
Údajně chtěl nechat z Texasu vyhnat všechny, kdo se po-
díleli na rebelii. Směřování rekonstrukce pod Johnsonovou 
taktovkou však bylo naprosto odlišné. Většině někdejších 
povstalců bylo rychle navráceno americké občanství i voleb-
ní právo, a věrní Unii se tak na Jihu opět ocitli v menšině. 
Budoucnost USA viděl Dignowity černě. Vůdci radikálních 
republikánů Thaddeusu Stevensovi prorokoval, že zemi brzy 
potká ještě horší krveprolití, než bylo to během občanské 
války. Proti Johnsonovi nebyl naladěn pouze on sám, ale i 
americký kongres. Nepřekvapuje tedy, že se Dignowity na 
sněmovnu reprezentantů opět pokusil zapůsobit. V soubor-
ném výtisku několika pamfl etů nazvaném Reconstruction of 
Texas a Failure! (Rekonstrukce Texasu fi askem!) nevyjádřil 
pouze nekompromisní požadavky ohledně rekonstrukce. 
Znovu vyzval k uchopení příležitosti a přesunutí černoš-
ské populace do tropických šířek, kde by údajně mohla za 
asistence Spojených států směřovat vzhůru po „velké cestě 
civilizace“. 
K lékařské praxi se už Dignowity nikdy nevrátil. Kromě 
lékařství úspěšně navázal na své předválečné obchody 
s půdou a podařilo se mu získat úřad zeměměřiče okresu 
Bexar. 

Doktorovo dědictví
Uskutečnění svých svérázných snů o přetvoření Texasu 
se český imigrant, který zemřel roku 1875, dočkat neměl. 
Podobných snílků, radikálů a neúspěšných aktivistů bylo 
v USA v převratné době občanské války a rekonstrukce 
celá řada. V kontextu českého přistěhovalectví byl ovšem 
Dignowity naprosto výjimečnou postavou. Dnešní návštěv-
ník San Antonia už může z památek po tomto osobitém 
přistěhovalci navštívit pouze jeho hrob. Usedlost Harmony 
House na Dignowity Hill totiž byla ve dvacátých letech 
srovnána se zemí. I přesto nám kutnohorský rodák jistý 
odkaz zanechal. Není sice natolik oslnivý jako romantický 
obraz, který o něm přetrvával více než jedno století, ale 
přesto je pozoruhodný.
Navíc nás Dignowitého osud upozorňuje na to, jak pokři-
veně se s historií amerických krajanů nakládalo. Na jedné 
straně stála krajanská komunita, dodávající si prostřednic-
tvím budováním vlastních dějin sebevědomí, a na druhé 
česká společnost, obecně pojímající vůči své zámořské větvi 
odcizený vztah vycházející z vyhroceného nacionalismu 19. 
století. Na ten mohla až příliš snadno navázat ideologická 
mašinérie komunistického režimu. Dnes se už ovšem mů-
žeme na české dějiny v Americe dívat bez růžových brýlí i 
přílišné tvrdosti. Vše, o co Dignowity usiloval, bylo dílem 
osobitého charakteru a zkušenosti imigranta, v níž se pro-
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Prameny a literatura

a)  Archivní prameny
 Daughters of the Republic of Texas Library – Dignowity Family Papers
 The Library of Congress – Abraham Lincoln Papers
 The Library of Congress – Thomas Čapek Papers

b) Publikované prameny
 Dignowity, Anthony: Bohemia under Austrian Despotism. New York 1859
 Dignowity, Anthony: Reconstruction of Texas a Failure! Washington 1868

c)  Dobový tisk
 Daily Express, 1870
 San Antonio Express, 1867
 San Antonio Leger and Texan, 1853–1860
 San Francisco Bulletin, 1862
 The Daily Picayune, 1867
 The Houston Daily Union, 1870

d) Literatura
 BOUČEK, Jaroslav: A. M. Dignowity (1810–1875). Texaský Čech v americké občanské válce. HaV 46, 1997, č. 5, s. 163-170
 ČAPEK, Tomáš: Památky českých emigrantů v Americe. Omaha 1907 [druhé opravené vydání]
 HUDSON, Estelle - MARESH, Henry R.: Czech Pioneers of the Southwest. Dallas 1934
 MATOUŠEK, Otakar - MATOUŠKOVÁ, Božena: Antonín Dignowity, bojovník svobody, ČLČ 1954/2, s. 54-55
 VLHA, Marek: Doktor Antonín Dignowity. Život a odkaz českého radikála v Texasu. ĎaS, 31/10 (2009), s. 18-20
 VLHA, Marek: Dopisy z války Severu proti Jihu. Korespondence českých vojáků v americké občanské válce. Brno 2010
 VLHA, Marek: Vojta Náprstek a Antonín Dignowity. Ideový svět dvou svobodomyslných osobností v počátcích krajanské Ameriky, 
 in: Studia Historica Brunensia 57/1 (2010), s. 45-67

tínal jeho český původ, akulturace do americké společnosti, 
ale i vztahy s dalšími přistěhovaleckými minoritami. Nebyl 
to osud jednoduchý ani prostý paradoxů, ale právě takový 
bychom si jej měli uchovat v paměti. (Pozn.: Tento článek 

byl původně publikován v časopise Dějiny a současnost. 
V této verzi byl upraven a doplněn o podrobnou bibliografi i 
a seznam pramenů. Zdroje ilustrací: archiv autora, použitá 
literatura)

Marek Vlha
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Jiří Orten (1919-1941) 

1. září 2011 uplynulo 70 let od chvíle, kdy na následky 
vážného zranění zemřel básník Jiří Orten (*30.8.1919 
†1.9.1941), na jehož počest byl letos již po osmnácté uspo-
řádán festival Ortenova Kutná Hora. Připomeňme si slova, 
která o Ortenových Elegiích po svém návratu z emigrace 
napsal básník Ivan Diviš: „Orten mně provází už od pro-
tektorátních let, kde pseudonymy Jílek nebo Jiří Jakub mne 
nezmátly, ovšem jen díky informacím zasvěcených přátel; 
pak se mně Ortenovo souborné dílo vynořilo krátce po 
válce v edici Václava Černého, byly to sebrané spisy. Pak 
nesmírně dlouhá, nedohledná pauza, a pak až uhrančivě 
krásný dárek od malíře a grafi ka Jaroslava Šerých, který v 
roce 1988 vydal bohatě zdobené Ortenovy Elegie v nákladu 
pouhých 800 výtisků. Prakticky nikdy v životě jsem tyto 
poklady neotevřel, a to i v tušení, že tento básník umí víc 
než já. A že co tak mnozí poctivostí, dřinou, sebevzdělá-
váním a plahočením – ostatně neumím to přesně vyjádřit 
a mohu se mýlit – Orten jakoby prstem shazoval co pěnu 
z okraje číše, naplněné šampaňským. K tomu to obavné 
vědomí Ortena ne jako knížete, ale rovnou krále českých 
básníků, protože své Elegie inicioval už v jednadvaceti a 
tedy ve věku, kdy kníže české poezie, Mácha, ještě ani 
neuměl pořádně česky. Elegií je devět, jedna krásnější 
a zralejší než druhá. Máš ne pocit a dojem, ale rovnou 
evidenci, že svrchovaná poezie ronila se z tohoto člověka, 
jako dokonalé medium, vytékala jako med z láhve, anebo 
vyvěrala jako jev dnes už vzácný, lesní potůček ze skalky, 
osvěživý a krystalicky čirý. Orten je monumentální, peče-
tivý a udávající míru. A přitom prostý jako krajíc chleba s 
hrudkou oroseného másla.“
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Druhou cenu v soutěži básníků 18. ročníku OKH získala Dana Faltusová (*7.2.1994).

Výsledky literární soutěže 
Ortenova Kutná Hora 2011

Jiří Orten a jeho součastníci
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Ztratili jsme domov, ale získali svět

Jako 9. svazek edice První knížky byla v Knižnici Ortenovy Kutné Hory vydána sbírka Na štěrcích studentky bohemistiky 
FF UK Lucie Hyblerové, která v roce 2006 získala v soutěži OKH 2. místo a v roce 2007 1. místo. Blahopřejeme.

Ortenova Kutná Hora vždy něčím překvapí. Tentokrát se 
mezi hosty objevily dvě nové tváře - dlouholetý redaktor 
Svobodné Evropy Pavel Kohn a jeho žena Rut. A tak mi 
nedalo, abych se s nimi nesetkala a nepokusila se je blíže 
poznat a představit. Představit mohu zároveň také první 
česko-německé vydání Kytice K. J. Erbena s ilustracemi 
Rut Kohnové, kterou si připomínáme 200. výročí narození 
básníka. 

Rozhovor s Pavlem Kohnem

Jaký je pocit člověka, který prošel několika koncent-
račními tábory a ve svých šestnácti letech zůstane sám 
doslova na dlažbě?
S tou dlažbou se to nesmí brát tak vážně. Pravda je, že 
když jsem vystoupil 20. května 1945 večer na Václavském 
náměstí z autobusu Červeného kříže, který vezl domů vězně 
z Buchenwaldu, neměl jsem kam jít. Na některé tam čekali 

příbuzní a známí, na mne nikdo. Protože jsem se v Praze 
narodil a vyznal se, napadlo mě, že by se dalo přespat na 
Wilsonově nádraží, a tak jsem tam šel. Bylo tam strašně 
moc lidí, všelijakých uprchlíků ze všech koutů Evropy, 
kteří se chtěli někam dostat, jenže vlaky jezdily jen zřídka 
či vůbec ne, a všechny lavičky, schody a parapety byly 
obsazené. Ale i tak jsem si našel místo, kde se dalo spát: 
Byla to osobní váha, jejíž stupátko mi posloužilo za polštář. 
To moje „ocitnutí se na dlažbě“ pak ulehčovaly všelijaké 
potravinové a fi nanční podpory, které bylo tehdy možné 
dostat na repatriačním úřadě, na židovské náboženské obci 
a podobně. A pak dobří lidé, na které člověk občas narazil. 
Jak to dneska vidím, nejdůležitější bylo nepropadnout bez-
naději a rozhodnout se dál žít a pokusit se neštěstí, které ho 
postihlo, překonat. Bylo zřejmé, že to jednoduché nebude. 
Ale právě, že v těch patnácti a půl, kolik mi přesně bylo, 
má člověk víc naděje než rozumu. A taky po těch zkušenos-
tech, které jsem měl - byla to skoro tři léta neuvěřitelného 
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strádání, hladu, otrocké práce, boje o život - se nezdála 
budoucnost tak hrozná, jak se mohla zdát lidem, kteří něco 
takového neprožili.

Co se Vám vybaví, když řeknu slovo Štiřín?
Tak to jste právě navázala na to, co jsem řekl. Brzo po svém 
návratu domů jsem se dověděl, že existuje blízko Prahy 
jakési místo, kde se o děti a mladé lidi, jako jsem já, kdosi 
stará. A to byl Štiřín. Jeden ze zámků, jejž dostal od úřadů 
k dispozici křesťanský pedagog a tehdejší ředitel Miličova 
domu v Praze Přemysl Pitter, který se rozhodl založit ozdra-
vovny pro židovské děti, vracející se z koncentračních tábo-
rů. Podařilo se mi se tam dostat a strávil jsem tam několik 
týdnů s podobně postiženými, jako jsem byl já, a dokonce 
jsem se tam sešel i s některými kamarády, které jsem znal 
buď už z Prahy, nebo z Terezína, Osvětimi či Buchenwaldu 
a kteří měli stejné štěstí, že se vrátili. Mimochodem, a to 
jen tak na okraj, abyste si to mohla představit: Existuje 
jakási studie Terezínské iniciativy, ze které vyplývá, že 
z patnácti tisíc dětí mého věku, který prošly terezínským 
ghettem, se jich vrátilo asi sto padesát. Čili jedno ze sta! 
No a ten Štiřín, to byl pro nás zázrak. Normální postele 
s povlečenými přikrývkami, pravidelné jídlo, dobří lidé, 
kteří se o nás starali, a lékařská péče. Právě to poslední 
se pro mne ukázalo jako důležité. Ani ne po týdnu jsem 
totiž dostal na Štiříně zápal plic s vysokými teplotami. S 
nemocemi se tam počítalo, takže mě ubytovali v místnosti 
vedle ambulance v separátním lékařském domě. Musel 
jsem pochopitelně ležet, bylo mi dost smutno a nemohl 
jsem se zúčastnit různých programů, které se tam pořá-
daly. Ale překonal jsem to a uzdravil se. A navíc jsem se 
tam seznámil s ohromným člověkem a lékařem, doktorem 
Voglem a s pozdějším věhlasným historikem a fi lozofem H. 
G. Adlerem, který byl jedním z prvních odborníků, jemuž 
jsem dal číst své verše.

Na Štiříně jste poznal Přemysla Pittera, ale setkal 
jste se s ním i později. Čím na Vás jako člověk nejvíce 
zapůsobil?
Dnes o něm vím pochopitelně víc, než když jsem se s ním 
setkal poprvé, Tehdy, na Štiříně, byl pro mne jakýmsi jakoby 
ředitelem školy, čímž vlastně také byl, moudrým učitelem, 
který budil důvěru, měl pro každého pochopení a mluvil s 
dětmi jako rovný s rovným. Byl věřící křesťan, znamenitý 
vypravěč, uměl si s dětmi zpívat a bavit se, nic lidského mu 
nebylo cizí. Na Štiříně jsem ho vzhledem ke své nemoci 
blíže poznat nemohl. K tomu došlo až o dvacet let později 
... v rozhlasu Svobodná Evropa v Mnichově, kde jsem se 
stal po své emigraci redaktorem.

Přemysl Pitter tam byl v téže funkci?
Ne tak úplně. Když jsme my, moje manželka a já se dvě-
ma malými dětmi „utekli“ na podzim 1967 z totalitního 
Československa, neměl jsem ani tušení, že se s Pitterem v 
zahraničí znovu setkám - a tím méně ve Svobodné Evropě. 
Vůbec jsem nevěděl, kde žije, úplně mi zmizel z očí. Ještě 
než mě v RFE přijali, jsem se od jednoho kamaráda, kte-
rého jsem potkal i na Štiříně a po Štiříně jsem pak v jeho 
rodině žil, dověděl, že tam Přemysl Pitter působí. Dal mi 
jeho švýcarskou adresu a poradil mi, abych se mu ozval, 
což jsem učinil. Přemysl se na mne už přesně nepamatoval, 

ale poslal mi fotografi i několika dětí ze Štiřína s otazníkem 
nad jedním z nich a s dotazem, nejsem-li to já. A přiložena 
byla navíc německá bankovka, prý „do začátku“. Ne, ne-
byl jsem to já, ale i tak mě to jaksepatří dojalo. Když mě 
pak v rádiu zaměstnali, vídali jsme se častěji. Ale Pitter 
redaktorem českého vysílání nebyl, byl jeho stálým nábo-
ženským spolupracovníkem a už léta přede mnou, ještě jako 
duchovní správce uprchlického tábora Valka u Norimberku, 
připravoval svá tamní ekumenická kázání i pro Svobodnou 
Evropu a psal pro české vysílání různé náboženské úvahy, 
v čemž pak, když ten tábor zrušili, pokračoval. Měl hodně 
posluchačů, dokonce i takových, kteří se mu nebáli psát. 
Důvěřovali mu. Když já do Svobodné Evropy nastoupil, on 
v ní svou práci končil. Působil pak dál ve Švýcarsku a po 
srpnu roku 1968 pomáhal mnoha českým emigrantům, kteří 
žádali ve Švýcarsku o politický azyl. Ještě před jeho skonem 
v roce 1976 ho curyšská univerzita poctila doktorátem teo-
logie honoris causa, což bylo pro něho, který svá teologická 
studia v mladých letech nedokončil, protože považoval za 
svůj úkol především konkrétně pomáhat potřebným lidem 
a zejména dětem, velké zadostiučinění.

Vy jste Přemyslu Pitterovi věnoval dvě své knihy Můj 
život nepatří mně a Kolik naděje má smrt. Čím se od 
sebe liší?
Ta první je jeho biografi e, kterou bylo zapotřebí napsat 
velice rychle. Sté jubileum jeho narození 1995 bylo totiž 
kulturní organizací Spojených národů UNESCO prohlá-
šeno za kulturní výročí roku, ale málokdo o Pitterovi něco 
věděl, a protože jsem ho znal jako dítě i jako dospělý a měl 
po převratu možnost pracovat v jeho archivu, který byl ze 
Švýcarska převezen do Prahy, ujal jsem se tohoto úkolu. 
Druhá kniha je soubor dramatických výpovědí o osudech 
„jeho dětí“ včetně mého, kterou jsem napsal na popud Pit-
terovy švýcarsko-české nadace. Šlo o to najít a vyhledat 
děti, které strávily po druhé světové válce jistý čas v jeho 
zámeckých ozdravovnách, hovořit s nimi o jejich životě 
a sepsat jejich portréty. Český název té knihy považovali 
Němci, kde vyšla v překladu, za ne dost komerčně přitaž-
livý, tak jsme ji přejmenovali na Zámky naděje - a pod tím 
názvem pak vyšla hebrejsky i v Izraeli. Druhé české vydání 
jsme obdařili týmž titulem.

Pokud vím, nedávno se Pitterovy děti setkaly právě 
v Izraeli. Jak častá jsou Vaše setkání a jak probíhají?
K nějakým společným setkáním dochází zřídkakdy, ale 
víme o sobě. S některými z nich, většinou s těmi, se kterými 
jsem prožil kratší či delší čas v době okupace, občas telefo-
nuji. Poslední setkání mělo „ofi ciální důvod“. Už před téměř 
dvaceti lety vydalo Muzeum Jana Amose Komenského v 
Praze společně s Pitterovou nadací medaili Přemysla Pittera, 
jíž byli poděleni lidé, kteří se pokoušeli dále připomínat a 
rozvíjet jeho odkaz, a také některé „jeho děti“ ze zámků. 
Ty, které neměly možnost tuto medaili až dosud převzít, ji 
dostaly v květnu 2011 na slavnostním ofi ciálním setkání s 
nimi na českém velvyslanectví v Tel Avivu.

Jak dlouho jste působil ve Svobodné Evropě a jakou 
funkci jste tam zastával? Respektive: Co bylo Vaším 
úkolem?
V československém vysílání Svobodné Evropy jsem byl 
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redaktorem od 1. ledna 1968 do května 1990, čili 22 let. 
Byl jsem členem redakce padesátiminutového rozhlasového 
magazínu, jehož premiéra se vysílala každý den a několikrát 
se opakovala. Jeho nedělní vysílání bylo pak vždy určeno 
mladým posluchačům; zaujmout mladé lidi jsme považovali 
za svůj prvořadý úkol. Jeho obsahem bylo všechno, čím žil 
tehdejší svět. Politika v přitažlivé formě, literatura, móda, 
hudba, cestování, humor. Ten magazín měl za tu dlouhou 
dobu různá jména, například Kompas nebo Svět vždy s 
číslovkou roku, kdy byl vysílán. Kromě tohoto programu 
jsem spolupracoval i s jinými menšími pořady, hlavně z 
oblasti kultury.

Vaše jméno je spojeno s vydáním rozsáhlé básně Ruce 
Goliášovy, kterou napsal Miloš Horanský. Čím Vás tak 
oslovila? Tím, že reagovala na srpen 1968? A jaké bylo 
Vaše setkání s autorem?
To je příběh zcela jedinečný. Svou esej, která vyšla jako 
předmluva k mému německému překladu, jsem nazval 
Báseň hledá svého autora. Pokusím se vylíčit to co nej-
stručněji. Báseň se objevila v denní poště Svobodné Evropy 
brzo po okupaci Československa v říjnu 1968. Jako její autor 
byl v rukopisu uveden pseudonym Jan David. Báseň mě 
překvapila a oslnila svou bezprostředností, opravdovostí a 
moderností a v celém období svého působení v rádiu jsem 
ji při vhodných příležitostech vysílal v podání nejlepších 
recitátorů. Až do převratu v roce 1989 se mi nepodařilo 
jejího autora identifi kovat. V roce 1990 jsem báseň vydal 

v Praze jako knížku. Teprve pak se mi její tvůrce Miloš 
Horanský přihlásil. Představte si - objevil ji v knihkupectví, 
koupil si ji a zjistil, že je to jeho dílo! Dal kdysi její rukopis 
svému příbuznému, který po okupaci odjížděl do zahraničí, 
a ten verše poslal bez jeho vědomí Svobodné Evropě. Sám 
básník je z našeho vysílání nikdy neslyšel. Žil v Praze a 
v jeho bytě bylo naše vysílání tak mohutně rušeno, že se 
nepokoušel je „chytit“. Stali jsme se přáteli a to přátelství 
trvá dodnes.

Vracíte se do Čech rád? Jak je vnímáte po letech?
Rodiště si člověk vybrat nemůže, to mu zůstane navždycky. 
A tak je to u mne s Prahou a s českou řečí. Domovy mám 
dnes nejméně dva: jeden v Německu a jeden v Čechách a 
mrzí mě, když se v Čechách setkávám s problémy, které buď 
v cizině nejsou, nebo jich není tolik. Když jsme v Němec-
ku začali žít, varovali nás dobří známí před nepoctivostí, 
balamucením úřadů a jinými nepřístojnostmi, říkali nám, 
i když zjistíte, že byste mohli tímhle a támhletím tohle a 
tohle získat, nedělejte to. Když se na to přijde, budete zne-
možněni, nezapomene se na to, budete mít cejch, kterého 
se nezbavíte. S poctivostí nejdál dojdeš. A to myslím, že v 
Česku neplatí - a to mě zarmucuje. Tady se každá mezírka 
v zákonu okamžitě využije a zneužije, korupce a zlodějny 
se považují za docela normální záležitosti, nikdo se nad 
nimi v podstatě nepozastavuje...

Na čem v současné době pracujete?
Mám řadu nedodělaných „projektů“. Jedním z nich jsou mé 



14 KRÁSNÉ MĚSTO

verše z mládí, které nepřízní osudu nikdy nevyšly. A kromě 
toho existuje množství materiálu z mého dlouhého působení 
ve Svobodné Evropě, které bych měl - jak to ještě nevím 
- zpracovat, dokud jsem toho ještě schopen. Čili chopin 
(vyslov šopen), jak mezi přáteli občas vtipkujeme. 

Co pro Vás znamená minulost?
Bývalou budoucnost, která se - a dobře jí tak - nikdy ne-
vrátí, ale která asi přece nemohla být tak úplně zlá, když 
mi dovolila žít až dodneška.

Rozhovor s Rut Kohnovou

     Celý svůj život jste zasvětila rodině, svému muži Pav-
lovi a dětem. Bylo pro Vás lehké odejít do emigrace?
Rodina vám zůstává v cizině stejně jako doma, ba naopak, 
rodinné vztahy se ještě více upevňují i komplikují. Emigrace 
přináší spoustu nových problémů, o kterých člověk předtím 
neměl jasnou představu. My jsme odešli v době, kdy bylo 
všechno absolutně řízeno, člověk se nemusel, ale ani nemohl 
o nic starat. V Německu, ve svobodné společnosti, to bylo 
úplně jiné. Nabízeli mi pedagogické zaměstnání, ale bývala 
bych musela prodělat delší internátní školení, což jsem kvůli 
rodině odmítla, a tak jsem zůstala doma a pomáhala dětem, 
které v cizině začínaly chodit do školy, malovala a postupně 
začínala i vystavovat, nejdřív s jinými, později samostatně. 
Když je vám třicet, dokážete si snadněji změnit život, v 
padesátce to mnozí už nedokázali. Emigrace není snadná 
záležitost. Dobře to vystihl Voskovec, který napsal: ztratili 
jsme domov, ale získali svět. A tak to bylo i s námi.

Vy jste se po celou tu dobu věnovala malování obrazů 
a ilustracím. Ilustrovala jste Komenského Labyrint světa 
a ráj srdce, Ruce Goliášovy nebo Erbenovu Kytici.
Nejvíc mých obrazů vzniklo technikou barevné kresby na 
překližce. U Komenského se jedná o velké tabule, sesazené 
dohromady, a potom v knize jsou rozděleny k určitým oddí-
lům, kam patří. Pro Ruce Goliášovy jsem zvolila perokresbu 
kombinovanou s akvarelem, ale mám-li se přiznat, tak jsem 
je dělala spíš na přání Pavla než z vlastní potřeby. To téma 
mi bylo příliš drastické.

A jak to bylo s Kyticí?
Kyticí jsem si splnila vlastní přání, protože Erbenovy balady 
mají v sobě spoustu příměrů a obrazů, se kterými se člověk 
setkává i v životě. Potom co jsme odešli do Německa, se 
mi občas vybavovaly Erbenovy verše jako Okolo lesa pole 
lán... a připomínaly mi nádhernou českou krajinu. Když 
bylo mému bratru čtyřicet let, tak mne napadlo, že mu k 
narozeninám nějaké balady ručně přepíšu. Doplnila jsem 
je perokresbami, bylo jich asi šest. A před třemi lety jsem 
se ke Kytici vrátila a zeptala se svého muže, jestli si myslí, 
že byla přeložena do němčiny. Zapochyboval, ale nakonec 
zjistil, že Kytice v Německu nikdy nevyšla, ale že vyšla v 
roce 1900 ve Vídni a že ji přeložil lékař a milovník české 
poezie dr. Eduard Albert, který byl osobním lékařem císaře 
Franze Josefa. Byl rodákem ze Žamberka, Erbena měl moc 
rád a rozhodl se Kytici do němčiny přeložit s pomocí dnes 
už skoro neznámé překladatelky paní Marie Kwaysserové, 
která tehdy českou poezii do němčiny překládala a tiskla 
po různých časopisech. My jsme si nechali udělat fotokopii 

původního vydání, které vyšlo v kurentu, a hledali někoho, 
kdo by se ujal dvojjazyčného vydání. V Pasově v Bavorsku 
je německý nakladatel, který má dobrý vztah k Čechám a 
Praze, a toho jsme oslovili. Kytici neznal, ale prohlásil, že 
by se jejího vydání rád ujal. Požádal o podporu nadační 
Česko-německý fond budoucnosti, který ten projekt přijal. 
Kromě toho se stalo, že jsme o svém plánu mluvili s jedním 
naším přítelem, starým pánem, který žije ve Francii a znal 
ještě tatínka mého muže, a ten když slyšel, co chystáme, 
začal hned spontánně recitovat Polednici a pak prohlásil, že 
vydání Kytice také fi nančně podpoří. A to taky udělal.

Je ta kniha v Čechách dostupná?
Až když to všechno skončilo a knížka vyšla, jsem si uvědo-
mila, jak dlouhou cestu jsme museli ujít, než spatřila světlo 
světa. Je to opravdu krásné vydání, vyšlo v polovině srpna 
a my ještě ani nestihli slavnostní prezentaci v Německu. 
Nakladatel ji ale připravuje a má pochopitelně v záloze 
nějaké recitátory. Doufáme, že knihu bude možné si kou-
pit nebo objednat prostřednictvím internetu nebo nějakého 
knihkupectví v Čechách. Dá se najít pod názvem Kytice 
- Blumenstrauss a nakladatel se jmenuje Karl Stutz.

Co je pro Vás v životě nejdůležitější?
Já bych to rozdělila podle údobí. V období, kdy byly děti 
malé a vyrůstaly, byla pro mne nejdůležitější rodina. Po-
tom začíná doba, kdy Vás děti pomalu opouštějí a realizují 
vlastní plány, a to pro mne bylo důležité malování. A dnes? 
Velice důležitý je pro mne náš vztah, který přetrvává, a já 
považuji za velice hezké společně zestárnout a mít ještě 
sílu na to žít život podle vlastních představ, což ne vždycky 
bylo možné. Teď jsem spokojená, když se mi povede den. 
Protože každý nový den vám dává možnost znovu začít a 
třeba i něco změnit. A zatím vším, co jsem prožila, je jedno 
velké děkuju. I za věci, které se třeba nepovedly, protože i 
negativní zkušenosti jsem v nějakém ohledu a prospěšné.

Těšíte se na výstavu, které by měla být v příštím roce 
v Kutné Hoře v rámci festivalu Ortenova Kutná Hora?
Já se těším na každou výstavu. Třeba ta výstava někomu 
udělá radost a to zase udělá radost mně. 

Ptala se Marie Valtrová
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Přátelé

Obrazy Vladimíra Císaře

Při slavnostní vernisáži obrazů Vladimíra Císaře v 
Sankturinovském domě dne 10. září 2011 zahájil autor 
svou výstavu následujícím prohlášením. Nevím, jestli 
se jeho slova naplnila, ale každopádně vyvolala smích. 
Připomínala totiž známou scénu z filmových Světáků. 
Pakliže se tak stalo, může tento článek pomoci při mar-
ném pátrání po zlodějích.
„Výstava kutnohorského malíře Vladimíra Císaře byla 
vyloupena. Zloději využili k průniku nově nainstalo-
vané lešení u budovy, vyřadili bezpečnostní zařízení 

a odcizili dva cenné obrazy: BARBORA OD JIHU U 
ŘÍČKY VRCHLICE a ZIMA U KŘESETIC. Je zřejmé, 
že šli najisto a pracovali na objednávku. Policie ČR také 
nevylučuje, že měli komplice v řadách Průvodcovské 
služby a že mohli dostat tip od Klubu rodáků, pod jehož 
křídly se výstava pořádá. Policie okamžitě zablokovala 
všechny hraniční přechody a zvýšila kontroly na dálni-
cích. Nevylučuje však, že zmíněná díla už jsou dávno 
za hranicemi a skončila v sejfu některého ze sběratelů-
-miliardářů.“  

V roce 2006 byl v rámci Ortenovy Kutné Hory uveden pořad 
„Leč holubice už se nevrací“ o životě a díle básníka Josefa 
Rosenzweiga-Moira, strýce Jiřího Ortena. V hlavní roli 
tehdy vystoupil Bořivoj Navrátil (*26.9.1933 †31.10.2011). 
Krátce před svým odchodem napsal letos Bořivoj Navrátil 
příspěvek do sborníku, který je věnován Alfredu Strejčkovi 
k jeho narozeninám. Znovu a nerozlučně se tak setkali dva 
přátelé, pro které mělo slovo hluboký význam:

Velké zásluhy Alfreda Strejčka na poli vzdělávacím a 
osvětovém, jež zdaleka přesahují rámec naší vlasti, úmyslně 
pomíjím, ač si jich nesmírně vážím. Teď se chci jen svěřit, 
proč ho mám rád:

1. Navzdory datu narození a všem ranám, jimiž v jeho 
případě osud nešetřil, je to pořád kluk s rošťáckým leskem 
v oku.

2. SMĚJE SE. Rád, z potřeby a bez zábran. Dokonce bez 
ohledu na to, zda je to právě vhodné (v tom spolu máme 
opravdu bohaté zkušenosti).

3. Umí naslouchat druhým a je-li třeba, hbitě pomoci.
4. Je blázen v tom nejkrásnějším slova smyslu. Své tělo 

prohání ráno po parcích a riskuje přitom, že právě venčení 
psi ho rozsápou. Jsa vzdělán v oblasti jógy, je přesvědčen, 
že vše v těle včetně očí jsou svaly, které je třeba trénovat. 
Tudíž očima všelijak kroutí a zřejmě to funguje, protože 
brýle dosud nenosí a zatím jsem nezaznamenal, že by se 
mu slovo Dalmácie pletlo s decimálkou.

5. Nežene se za penězi. Plány a věru smělé projekty, které 
vymýšlí a dovádí ke zdárným výsledkům, představují léta 
tvrdé práce a přípravy. Někdy se fi nanční efekt dostaví, 
často ne.

6. Je jeho zásluhou, že holčička z Ugandy či lovec tuleňů 
v Grónsku mají celkem slušné povědomí o osudech českého 
velikána Jana Ámose Komenského. S krásným literárně-
-hudebním pořadem na toto téma totiž objeli Fred Strejček 
a geniální hudebník Štěpán Rak vskutku celý svět. Dlouhé 
textové pasáže Fred zvládá suverénně a hravě v nejrůzněj-
ších jazycích.

7. Je skvělý vypravěč s úžasnými postřehy.
8. Stejně jako se rád směje, jindy taky rád pláče, když 

ho interpretovaný příběh dojme. V tom si nezadá se svou 
častou partnerkou Hanou Kofránkovou. Oba se snaží své 
dojetí maskovat: Hana dlouhými pauzami, než zase nabere 
dech, Fredovi zase hlas vyskočí do jakési fi stulky a mně se 
to moc líbí. Jsem rád, že i jiní mají podobný problém.

9. Nikdy nelže, nemá proč.
10.  Mám ho rád.

Praha, 30. 6. 2011 
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Vést veřejně rozhovor s vlastním mužem je poněkud ošidné. 
Vést dialog se skladatelem a interpretem Janem Valtrem, 
který se od samého počátku Ortenovy Kutné Hory podílí 
na utváření hudební složky pořadů, je o něco lepší. Je to 
takový dialog bez not. 

Jakým způsobem přistupuješ k tématu, které máš 
zadané. Připravuješ se na ně předem, nebo jak taková 
skladba vlastně vzniká?
Zpravidla znám zadání, a tak se připravuji dlouho předem. 
Když se jedná třeba o Hanu Žantovskou, čtu si její básně, 
dělám si poznámky a vytvářím si jakousi zásobárnu hudeb-
ních motivů, ze které čerpám. Spoléhat se na to, že mne 
něco napadne třeba dva měsíce před zahájením OKH prostě 
nemůžu. Čím více času mám ke psaní a výběru skladbiček, 
tím je to pro mne jako autora lepší.

Pro který hudební nástroj píšeš nejraději?
Nejraději píšu pro klavír, protože umožňuje vícehlas a může 
být východiskem pro případnou instrumentaci.

A co ostatní nástroje? Které na OKH  ve tvých 
skladbách zazněly?
Zatím to byly fl étna, housle, viola, violoncello, vše za do-

provodu klavíru. A mnohokrát sólový klavír. Jednou jsem 
napsal trio pro fl étnu a housle, které doprovázel klavír. 
Většinou vycházím z klavíru, který je k dispozici v sále 
kutnohorské hudební školy, a je velmi kvalitní.

Ke kolika pořadům jsi během osmnácti ročníků OKH 
hudbu psal?
Asi k šestnácti...

A která se ti nejvíc povedla?
To nevím, ale rád vzpomínám na pořad o Rosenzweigu-
-Moirovi s Bořivojem Navrátilem, který jsme reprízovali v 
pražské Viole. Téma mi bylo hodně blízké. Nebo na hudbu 
k pořadu o Ivanu Blatném.

Když máš možnost poslouchat vynikající interprety 
- herce, kdo v tobě vyvolal nějaký zvláštní dojem?
Velice výrazně na mne zapůsobil Ivan Trojan jako Gustav 
Schorsch, a pak Bořivoj Navrátil jako Rosenzweig-Moir. Z 
ženských představitelek bych zmínil Hanu Kofránkovou. 
Když hraju, tak jsem fi xován na svou roli a nemám čas 
sledovat, co se na jevišti děje. Abych se zcela odpoutal od 
svého partu a zaposlouchal se do mluveného slova, to není 
ani dost dobře možné. Sleduji text a doprovázím.

Je něco, co tě natolik inspiruje, že by ses o tom rád 
zmínil?
Inspiruje mne vlastní úkol, který může být pro mne obtížný 
nebo zajímavý, a tím i inspirující. Muzika, která při pořa-
dech zaznívá má funkci ryze služebnou a nikdy by neměla 
být srovnávána s přednášeným textem. Měla by jej fázovat, 
dokreslovat a měla by být poslouchatelná. A to je vlastně 
příčinou toho, že skladby píšu naprosto tradičně v duchu 
rozšířené tonality, kde nejsou žádné extravagantní výboje, 
protože si dobře uvědomuji, že by ta hudba … neměla šoko-
vat. Neměla by se vymykat, neměla by svou délkou narušit 
kontinuitu textu. Maximální délka hudebního vstupu je 
minuta, a to se týká hlavně úvodní a závěrečné části.

Když tě poslouchám, tak si uvědomuji, že se v někte-
rých tvých hudbách objevily autentické zvuky jako v 
Schorschovi střelba samopalu, v Rosenzweigovi výbuch 
plamenů nebo v Danielovi telegraf. Je to náhoda nebo 
okolnost, že tě scénář (nebo scénáristka) k něčemu vy-
provokuje a nutí?
Takové momenty nebo situace se zhudebnění vzpírají. 
Opouštějí totiž tradiční polohy zhudebňování obecně. Já 
se uchyluji k aleatorice, což znamená, že jsem v případě 
„plamenů“ použil zrychlujícího a zesilujícího se střídání 
rozložených, záměrně chaoticky zvolených dizonantních 
akordů ve spodní poloze klavíru, které zvuk klavíru pře-
tvořily v hrozivě nebezpečnou hmotu, znázorňující živel, 
jakým oheň je. Pokud jde o Daniela a telegram, který v 
pořadu zaznívá, napsal jsem pro pikolu stále se opakující 
krátké tóny morseovky, pod nimiž zaznívaly dlouhé sestu-
pující akordy. Měly navodit určitou dramatickou situaci a její 
tragické vyznění, protože Jiří Daniel se z koncentračního 
tábora už nevrátil.

Dialog bez not
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Opožděné blahopřání

Takže hudba je vlastně věda…?!
V aleatorickém řešení je obsažena určitá nahodilost a trochu 
i křeč. Sahám po něm tam, kde mi už tradiční prostředky 
nestačí. Musí se s tím ale velice opatrně zacházet. A nedá se 
tak vytvořit rozměrná skladba. Ale ve vypjatých situacích 
se dá tato metoda jako jemně dávkovaná ingredience použít. 
Taková skladba opouští vždy zcela tonalitu, je to veskrze 
atonální záležitost a nesmí být zneužita.

Kdy jsi začal psát?
Už jako dítě. Vždycky mně to bavilo, ale nikdy se nejednalo 
o nic rozměrného. Na nějakou velkou skladbu bych si ani 
dnes netroufal. V kompozici jsem naprostý samouk, i když 
mi bylo mnohokrát doporučováno, abych ji studoval. Ale 
mne lákal fagot svou složitostí, tajemností a možností po-
dílet se na skupinové hře, ať už komorní nebo orchestrální. 
Vždyť jsem se hrou na fagot třicet osm let profesně živil, 
zejména v pardubické Komorní fi lharmonii, u jejíhož zrodu 
jsem v roce 1969 stál.

Je pro tebe jednodušší takovou hudbu psát, nebo ji 
interpretovat?
Když takovou muziku píšu a vím, že ji budu interpretovat, 
musím ji napsat tak, abych ji také zahrál. Jednou se mi stalo, 
že jsem sice hudbu pro hudební doprovod napsal, ale pak 
jsem zjistil, že jsou tam místa, která nezahraji. Byly nad mé 
síly a schopnosti. A tak jsem požádal kolegyni Vlastu Přida-
lovou, která na Konzervatoři v Pardubicích doprovázela mé 
žáky. Klavíristku, která jako profesionálka tento úkol hravě 
zvládla. Já bych jej nezvládl. I když píšu pro sebe a vím, že 
budu hrát, dá mi určitou práci se doprovod naučit. Samotné 
psaní muziky je proces, kde převažuje spíše radost.

Při letošním ročníku OKH  jsi hrál zároveň na fagot 
i klavír. Doprovázel jsi čtení pěti básníků- porotců 

(Jaromír Damek, Lenka Chytilová, Lucie Krupičková, 
Rudolf Matys a Jan Těsnohlídek). Co ti tato možnost 
přinesla?
Přinesla mi hlavně dva měsíce práce. Původně jsem to 
vůbec nechtěl dělat, ale Alfred Strejček mne přemluvil. 
Vzal jsem si den na rozmyšlenou, protože se mi nezdálo, 
že by sólový fagot mohl provázet odpoledne, kde vystu-
povali sami porotci básnické soutěže a četli vlastní básně. 
Raději bych hrál na klavír, ale to si Alfred Strejček nepřál. 
Nakonec jsem mu kývl a přijal tuto příležitost jako výzvu. 
Básníků bylo pět, takže bylo zapotřebí šest hudebních vstu-
pů. Alfred Strejček chtěl, aby to byla improvizace, ale já 
neumím přijít na pódium a nevědět, co tam budu hrát. To 
si může dovolit génius, blázen anebo naprostý amatér - a 
to já nejsem. Potřebuji přípravu. Chci vědět, co mne na 
pódiu čeká. Tak jsem si napsal šest sólových kadencí, ale 
cítil jsem, že by tou šestou měl hodinový program vyvr-
cholit. Na fagot se dá hrát levou rukou šest tónů a pravá 
je volná. Tak jsem ji využil k jednoduchému klavírnímu 
doprovodu. A vzniklo duo pro fagot a klavír – chorál, kte-
rým jsem na závěr té šesté, tak trochu bláznivé kadence, 
celý pořad uzavřel.

Jak se ti spolupracuje s paní režisérkou Kofránkovou?
Dobře. Myslím, že naše spolupráce je oboustranně korektní. 
Zatím nic rušivého nenastalo, a když měla nějaké přání, tak 
jsem se snažil vyhovět.

Takže nic nebrání tomu, abys nadále pokračoval?
Já mám už dlouho pocit, že by štafetu měl převzít někdo 
jiný, a že jsem toho udělal dost.

Ale tvoji Kutnohorští tě mají rádi...!
To mne samozřejmě velice těší a dalších ročníků se neod-
říkám.

Ptala se Marie Valtrová
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V roce 1961, tedy přesně před padesáti lety, bylo město 
Kutná Hora vyhlášeno městskou památkovou rezervací, 
dlouho jedinou ve středních Čechách, která je od roku 1995 
zapsána mezi památkami UNESCO. Z dnešního pohledu se 
jeví historické jádro jako stavebně stabilizované, velkoryse 
obnovované, které každoročně navštíví statisíce turistů. Tak 
jednoznačné to však v uplynulém období nebylo, dokonce v 
šedesátých letech bylo město odborníky charakterizováno 
jako stavebně nejohroženější v Československu. Připome-
nout tuto dlouhou a strastiplnou cestu měl za cíl projekt, 
který byl realizován v letošním roce a tvořil jednu z nejvý-
znamnějších společenských akcí města Kutné Hory. 
Důvod myšlenky připomenutí událostí, které provázely 
kutnohorskou rezervaci v uplynulém půlstoletí, výstižně 
charakterizoval v roce 1996 Dobroslav Líbal, nestor české 
památkové péče a čestný občan Kutné Hory: „Rozdíl mezi 
Kutnou Horou nynější a tehdejší je doslova propastný. Sám 
si to nedovedu dost dobře vysvětlit. Tehdy to bylo uvadající 
město. Svou vnější krásu nemohlo samozřejmě ztratit ani 
v padesátých letech, ale v interiérech, obydlených spíše sta-
rými lidmi, bylo smutno. Kutná Hora měla vedle ostatních 
rezervačních měst tu smůlu, že její historické jádro bylo 
daleko větší a charakter zástavby se z jihovýchodní části 
jevil jako poněkud méně kvalitní. Proto město vypadalo 

Projekt Půlstoletí Městské památkové rezervace
Kutná Hora (1961-2011)

málo nadějně. Z toho hlediska je obrovským úspěchem, 
že se podařilo pokles Kutné Hory zastavit a vrátit město 
na důstojnou platformu. Dnes je to úplně jiný svět“. Akt 
vyhlášení MPR představoval jeden ze zásadních momentů 
novodobé historie města. Celé historické jádro bylo v ha-
varijním stavu, což způsobilo hustě poddolované podloží 
sycené vzrůstem hladiny podzemních vod a havarijní ka-
nalizací, těžká doprava vedená přímo středem města, ale 
především zanedbání údržby objektů. Na konci šedesátých 
a v sedmdesátých letech se proto přistoupilo k rozsáhlé sa-
naci podzemí města, na které navázaly opravy několika 
nejvýznamnějších solitérů. Teprve po roce 1995, kdy byla 
rezervace společně s katedrálou v Sedlci zapsána na seznam 
UNESCO, započala postupná obnova památek a regenerace 
celého historického jádra. Stavební aktivita je nebývalá, po 
sto letech se opravují nejvýznamnější památky - chrám sv. 
Barbory, Jezuitská kolej, kaple Božího Těla, kostel sv. Jana 
Nepomuckého, kostely Panny Marie Na Náměti a sv. Jaku-
ba, Vlašský dvůr nebo katedrála v Sedlci, ale i celé městské 
jádro s měšťanskými domy a povrchy ulic a náměstí. Při-
bližně v posledním desetiletí byla vynaložena do obnovy 
historického jádra Kutné Hory zhruba miliarda korun.
Projekt Půlstoletí MPR Kutná Hora sestával z cyklu semi-
nářů věnovaných obnově historického jádra, propagaci a 
prezentaci památek. Vyvrcholením projektu pak byla výsta-
va na kutnohorském Hrádku probíhající v hlavní turistické 
sezóně a odborné kolokvium. 
Projekt byl slavnostně zahájen v audienční síni Vlašského 
dvora 27. dubna za účasti významných představitelů mi-
nisterstva kultury, kraje, NPÚ, města Kutné Hory a další 
odborné veřejnosti. Úvodní přednášku pronesl ředitel stře-
dočeského pracoviště NPÚ Vojtěch Láska, který připomněl 
dlouhou cestu uplynulým půlstoletím. Kutná Hora byla 
v posledních letech úspěšná také na projekty, které pro-
hloubily znalost o architektonickém vývoji města a přispěly 
k propagaci památek, a to v programu ministerstva kultury 
Podpora pro památky UNESCO. Ve druhé půli úvodního 
semináře byly prezentovány projekty jako Multidiscipli-
nární průzkum katedrály v Sedlci, projekt Zmizelá Kutná 
Hora, dokumentární fi lm o opravě vnějšího pláště chrámu 
sv. Barbory nebo animovaný fi lm Splendissima basilica o 
dějinách katedrály v Sedlci. 
Druhý seminář, který proběhl ve Vlašském dvoře 26. 
května, byl zaměřen na současnou obnovu města a přiblížil 
způsob rekonstrukce komunikací v historickém jádru, která 
probíhá od roku 2009. Úvod patřil obecné charakteristice 
historických dlažeb, hlavní náplní semináře byla prezentace 
akce v Kutné Hoře z mnoha úhlů pohledu – petrologického, 
archeologického a stavebně-historického, tak také z hlediska 
samotné realizace. Seminář doprovázel tematický workshop 
s ukázkou dláždění z přírodního kamene před Vlašským 
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dvorem a procházka po již realizovaných dlažbách až k 
chrámu sv. Barbory, kde dláždění ještě probíhalo. 
Také v pořadí třetí seminář se uskutečnil ve Vlašském dvo-
ře, a to 14. června, a byl pořádán ve spolupráci s Klubem 
rodáků a přátel Kutné Hory. Věnován byl pamětníkům 
období, ve kterém byla rezervace vyhlášena. Na úvod byla 
v Preghausu Vlašského dvora otevřena výstava dobových 
fotografi í, které přibližovaly tehdejší stav města. Historič-
ka umění Eva Matějková, dlouholetá předsedkyně tehdejší 
rezervační komise, pak přiblížila, jaké události doprovázely 
vyhlášení rezervace v roce 1961 a které byly významné v 
dalších desetiletích. Seminář doplnily dva historické fi l-
mové dokumenty z padesátých a šedesátých let z majetku 
kutnohorské společnosti Videofi lm, která systematicky 
dokumentuje dění ve městě také právě už půlstoletí.
Prázdninový čas byl věnován doprovodnému programu za-
měřenému na osvětu v oblasti památkové péče pro širokou 
veřejnost. Program byl uspořádán ve spolupráci s Městskou 
knihovnou v Kutné Hoře a měl oslovit zejména obyvatele 
města, aby si uvědomili, v jakém městě žijí, připomněli 
pojmy městská památková rezervace, kulturní a národní 
kulturní památka nebo věděli, které ulice vymezují obvod 
rezervace.
Vyvrcholením projektu byla výstava, otevřená 9. září na 
kutnohorském Hrádku a zpřístupněná do konce výstavní 
sezóny. Výstava byla zaměřena retrospektivně, mapovala 
přístup k památkám a celému městu nejen ve vymezeném 
období padesáti let, ale v rozmezí nejméně dvou staletí. 

Myšlenka péče o památky se v Kutné Hoře totiž projevila 
již na počátku 18. století, hlavní téma výstavy však bylo po-
drobné mapování padesáti let, představeny byly významné 
akce a události, které měly zásadní význam pro vyhlášení a 
obnovu rezervace. Výstavní panely s texty, dobovými foto-
grafi emi, mapami a plány doplňoval sádrový model návrhu 
cizineckého hotelu z roku 1950, početná odborná literatura, 
ale i běžné památkářské „artefakty“, jako střešní krytiny 
nebo historická okna. V rámci výstavy byly pořádány do-
provodné akce a komentované prohlídky. 
Výročí padesáti let kutnohorské rezervace bylo věnováno 
také čtvrté letošní číslo časopisu Zprávy památkové péče. 
Dosavadní badatelské poznatky o dějinách a vývoji rezer-
vace byly prezentovány na odborném kolokviu, které se 
uskutečnilo 26. října na kutnohorském Hrádku. Jednání 
bylo rozděleno na tři bloky. První byl věnován přístupům 
k památkám Kutné Hory před vznikem rezervace, druhý 
vzniku a vlastnímu vývoji MPR Kutná Hora, třetí pak jed-
notlivým přístupům k obnově z hlediska geologie, archeo-
logie, restaurování malířských a sochařských děl, ale také 
například novostaveb v historickém jádru. 
Projekt Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná 
Hora (1961-2011) připravila Nadace Kutná Hora – památ-
ka UNESCO ve spolupráci se středočeským pracovištěm 
NPÚ. Na realizaci projektu se dále podílely České muze-
um stříbra v Kutné Hoře, Městská knihovna v Kutné Hoře, 
Klub rodáků a přátel Kutné Hory a občanské sdružení 
Arte-fakt. Projekt byl fi nančně podpořen Ministerstvem 
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kultury ČR v programu Podpora pro památky UNESCO, 
Městem Kutná Hora a NPÚ. Dík patří téměř dvou desítkám 
přednášejících, kteří svými pečlivě připravenými a srozu-
mitelně prezentovanými příspěvky obohatili návštěvníky 
akcí a prohloubili tím zároveň poznání důležité části his-
torie Kutné Hory. Věřme, že se v budoucnu podaří z této 
významné akce vydat i tištěný výstup v podobě sborníku, 
který podrobně zmapuje přístupy k jedné z našich nejvý-
znamnějších památkových rezervací. Více o celém projektu 
a jeho průběhu najdou čtenáři na internetových stránkách: 
www.nadaceunescokh.cz 

Aleš Pospíšil
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KRONIKA

V prostorách střední průmyslové školy, kde v r. 1971 vzniklo 
první amatérské kino, byla 11. října uspořádána přednáška 
o 50leté historii amatérského fi lmu v Kutné Hoře. Hlavní 
přednášející pan Bohuslav Kučera, vedoucí redaktor Video-
fi lm studia K. Hora, a pan Jaromír Procházka, fotokronikář 
města, doprovázeli mluvené slovo ukázkami z dobových 
fi lmů a zmínili řadu svých kolegů-fi lmařů.

!
Výstava Čeští umělci ve Francii 1900-1918 byla zahájena 
vernisáží 20. října v Galerii Felixe Jeneweina ve Vlašském 
dvoře. Úvodní slovo patřilo řediteli Mgr. Aleši Rezlerovi. 
Mezi téměř pěti desítkami vystavených děl nechyběly práce 
Muchovy, Gutfreundovy, Zrzavého, Brožíkovy a dalších 
umělců. 

!
Rodinné centrum Pec uspořádalo 20. října v aule Církevního 
gymnázia sv. Voršily přednášku prof. PhDr. Jana Sokola 
Ph.D., CSc., fi lozofa, publicisty, někdejšího ministra škol-
ství, děkana Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 
a rovněž kandidáta na post prezidenta republiky v r. 2003. 
Tématem přednášky byla „Rodina a role jejích členů“. 

!
V rámci připomenutí vzniku samostatného československé-
ho státu byl 27. října za přítomnosti vedení města, ředitele 
Úřadu Regionální rady Středních Čech JUDr. Ing. Tomáše 
Novotného, Ph.D., a Ing. Boženy Pacákové z Národního pa-
mátkového ústavu slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný 
park u chrámu sv. Barbory, který nese jméno Vorlíčkovy 
sady. Kdo byl Mons. Karel Vorlíček (1844-1922)? V roce 
1871 přichází do Kutné Hory jako kaplan. Zapojuje se oka-
mžitě do společenského a kulturního života města. Stojí u 
zrodu archeologického spolku Vocel a pod jeho hlavičkou 
iniciuje opravy kutnohorských památek, zasedá v městském 
zastupitelstvu. Za své zásluhy je v roce 1894 jmenován čest-
ným občanem města. (Podrobněji jsme se této významné 
osobnosti věnovali v Krásném městě č.4/2010 v rubrice 
Čestní občané města Kutná Hora.)

!
Připomenout št. kpt. Emanuela Viktora Vosku (1875-
1960), kutnohorského rodáka, odbojáře, blízkého Masary-
kova spolupracovníka, amerického zpravodajce a nakonec 
politického vězně československého komunistického reži-
mu, se rozhodla Konfederace politických vězňů v Kutné 
Hoře. Dne 4. listopadu, v den 136. výročí Voskova narození, 
mu proto byla odhalena drobná pamětní deska na jeho hrobě 
u Všech svatých. Od r. 1935 je kpt. Voska také čestným 
občanem našeho města.

!
Koncert Michala Prokopa, hudebníka, soulového zpěváka, 
moderátora i politika, se uskutečnil 5. listopadu v Galerii 
Středočeského kraje. Doprovázeli ho houslista Jan Hrubý 
a kytarista Luboš Andršt. Koncert se setkal s nadšeným 
přijetím. 

!
Dne 6. listopadu si na pět desítek zájemců připomnělo 
v Městské knihovně Kutná Hora JUDr. Josefa Bondyho-
-Bora (1906-1979), spisovatele (díla Opuštěná panenka, 
Terezínské rekviem…) a jednoho z mála kutnohorských 
obyvatel židovského původu, kterým se podařilo přežít 
věznění v nacistických koncentračních táborech. Hlavní-
mi hosty vzpomínkového setkání byly paní PhDr. Dagmar 
Lieblová a Mgr. Adéla Hořejší, vnučka dr. Bora. Akci při-
pravil Mgr. Marek Lauermann, v Brně žijící pedagog, jenž 
se dlouhá léta věnuje historii Židů a židovské kultury na 
Kutnohorsku a Kolínsku.

!
Sbor Křesťanského společenství Kutná Hora zorganizoval 
10. listopadu v Galerii Středočeského kraje setkání s panem 
Thomasem Graumannem a jeho ženou Caroline, kteří 
opět po letech zavítali do našeho města. Pan Graumann patří 
mezi 669 židovských dětí, zachráněných r. 1939 Sirem Ni-
cholasem Wintonem z Československa. Později se, již jako 
občan USA, stal křesťanským misionářem na Filipínách.

!
Na sv. Martina připravilo o. s. Pec večerní lampionový 
průvod pro děti i dospělé. V jeho čele jel sv. Martin na 
koni, hrála živá dechová hudba a účastnici prošli od kostela 
sv. Jakuba Ruthardkou až k chrámu sv. Barbory, kde na 
ně čekalo občerstvení v podobě perníčků či svatomartin-
ského vína. To představily Vinné sklepy Kutná Hora ve 
Voršilském klášteře právě 11. listopadu. Nazítří pak mohli 
zájemci navštívit také Svatomartinské hody v GASKu. Ná-
vštěvníci mohli v Jezuitské koleji ochutnat různě připravené 
svatomartinské husy, sladkosti, zapíjet je vínem či se za-
poslouchat do tónů několika cimbálovek. Odpoledne pak 
následovaly přednášky o vinařství kardiologa prof. MUDr. 
Milana Šamánka, DrSc., či Ing. Jiřího Čábelky, předsedy 
Cechu českých vinařů. Cílem akce bylo, jak uváděla GASK, 
podpořit znovu se probouzející tradici oslav sv. Martina a 
potažmo vinařství ve Středočeském kraji. 

!
Výstavou Hugo Meisl a Papírák, vzniklou z komiksu 
berlínského karikaturisty Saschi Dreiera, si veřejnost 
11. listopadu v galerii Knihkupectví Kosmas připomněla 
pana Huga Meisla (*1881 Malešov), zakladatele moderní 
kopané a fenomenálního trenéra meziválečného rakouské-
ho fotbalového mužstva. Po vernisáži pokračovala akce 
v Městské knihovně K. Hory přednáškou fotbalového his-
torika Aleše Pivody a prezentací knihy W. a A. Haferových 
„Hugo Mekal aneb Vynálezce moderního fotbalu“.

!
Mezi kutnohorské kulturní kluby se na podzim zařa-
dila nová kavárna U sv. Judy Tadeáše Café, když zde 
12. listopadu koncertovala jihlavská kapela Swingtet s hosty 
Pavlem Kubátem a Bohumilem Dvořákem. 

!
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Na podzim se na pultech knihkupectví objevila také kníž-
ka pana Karla Vlčka Kutná Hora v polovině 20. století 
s podtitulem Co se v kronice nedočtete. Autor vzpomínal 
na naše město v 40.-60. letech. Beseda s autorem, spjatá 
s autogramiádou, pak byla naplánována na 11. prosinec 
v Městské knihovně K. Hory.

!
Již V. benefi ční ples uspořádalo občanské sdružení Cesta 
životem bez bariér 19. listopadu v OK Clubu Lorec. Veče-
rem provázel herec Pavel Nový, k tanci hrála skupina B.O.S. 
a osobní účastí akci podpořil také starosta města dr. I. Šanc. 
Výtěžek ze vstupného a tomboly občanské sdružení použije 
na bezbariérové táborové chatky a na osobní asistenci. 

!
Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc., z Ústavu Blízkého 
východu a Afriky Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy 
přijel 24. listopadu přednášet v rámci Disputací Kutná 
Hora – Čáslav. Tématem se staly „Současné problémy 
islámu“ a beseda se poprvé konala v prostoru Domov 
Barbora Kutná Hora.

!
Na 24.-27. listopad připravily sbor Cantica, Les Traversées 
Baroques a o.s. Trubiroh Mezinárodní dílnu staré hud-
by. Akci, jež se konala v prostorách GASK, podpořilo mj. 
Město Kutná Hora a Francouzský institut v Praze. Vedle 
setkání aktivních interpretů hudby 16.-17. století nabízela 
také kurzy a koncerty pro veřejnost, na nichž zazněly tóny 
pozdní renesance a raného baroka.

!
Dne 28. listopadu zavítal do Kutné Hory na pracovní jed-
nání politické strany TOP 09 pan Ing. Miroslav Kalousek, 
ministr fi nancí ČR a 1. místopředseda strany, doprová-
zen místopředsedkyní Rozpočtového výboru Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Helenou Langšádlovou. 
Nejprve však navštívili Gymnázium Jiřího Ortena, kde 
pan ministr besedoval se studenty o příčinách světové fi -
nanční krize a o schvalovaných ekonomických reformách. 
Následně se hosté setkali ve Vlašském dvoře se starostou 
města dr. Ivo Šancem, oběma místostarosty a dalšími regi-
onálními politiky. Poté se hosté vydali na procházku měs-
tem s návštěvou chrámu sv. Barbory a zrekonstruovaných 
Vorlíčkových sadů.

!
Osadní výbor pro městské části Žižkov a Vrchlice zorgani-
zoval 27. listopadu adventní koncert do kostela Nejsvětější 
Trojice. Vystoupil zde studentský pěvecký sbor pod vede-
ním Mgr. Zdeňka Licka s varhanním doprovodem Vikto-
ra Darebného. Dobrovolné vstupné bylo určeno na opravy 
kostela. A podobný koncert, pořádaný OV Kaňk, proběhl 3. 
prosince také v rekonstruovaném kostele sv. Vavřince, kde 
vystoupil USPS Tyl vedený Z. Lickem a rovněž doprovázený 
V. Darebným. Obě akce se setkaly s mimořádným zájmem a 
měly vysokou návštěvnost. Mezitím 2. prosince koncertoval 
ve Vinných sklepech Kutná Hora také pan Luboš Pospíšil, 
výborný zpěvák a kytarista.

!
Nové výstavní prostory vznikly v K. Hoře přístavbou zimní 
zahrady Hotelu U Kata v Uhelné ul. 596. Pravidelný cyklus 

výstav Umění o pár kroků blíže k nám… tam zahájila 
30. listopadu paní Monika Pravdová svými fotografi ckými 
pracemi. 

!
Dne 1. prosince přivítalo Gymnázium J. Ortena dalšího 
vzácného hosta: Z Prahy přijela paní PhDr. Marie Rút 
Křížková, aby pobesedovala se studenty nejen o díle básníka 
Jiřího Ortena, s nímž ji pojí rodinné vazby, ale také o svém 
životě signatářky a mluvčí Charty 77, účastnice III. odboje 
či dlouholeté porotkyně festivalu Ortenova Kutná Hora.

!
Počátkem prosince se v Kutné Hoře po roce opět konala 
Oslava sv. Barbory, patronky našeho města: Nejprve byl 
2. prosince na Palackého náměstí slavnostně rozsvícen 
vánoční strom, přičemž doprovodný program zahrnoval 
nejen živý betlém, ale také např. vystoupení dětského sboru 
Vrabčáci či promluvy starosty dr. Ivo Šance a arciděkana 
Jana Uhlíře. Nazítří navštívil město královéhradecký biskup 
Mons. Jan Vokál, aby celebroval slavnostní mši v chrámu 
sv. Barbory. Bohoslužba byla nejen oslavou zmíněné světice, 
ale také poděkováním za dokončení oprav vnějšího pláště 
katedrály, a proto se jí zúčastnili vedle pana starosty také 
bývalý kutnohorský arciděkan Mons. Vladimír Hronek 
a paní Dagmar Fundová, ředitelka Nadace Kutná Hora - 
památka UNESCO. Účastníci mše mohli také zhlédnout 
výstavu výtvarných děl studentů Ortenova gymnázia, 
vzniklou při příležitosti 800. výročí narození sv. Anežky 
České. 

!
V městské části Malín uspořádala 3. prosince Obecní 
knihovna Malín spolu s místním osadním výborem již III. 
Malínské adventní odpoledne, jehož součástí byl také trh 
u kostela apoštolů Jana a Pavla, soutěže pro děti či výstava 
dobových fotografi í Malína.

Lenka Frankovicová – Lukáš Provaz
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