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ORTENOVA KUTNÁ HORA bývá tradičním tématem 
každého 4. čísla Krásného města. Toto ohlédnutí za zářijo-
vým festivalem jako obvykle připravila Mgr. Marie Valtrová, 
členka festivalového výboru, a snímky pořídil a laskavě po-
skytl fotograf pan Miroslav Radoměřský. 

Úvodní místo patří osobnosti Zdeňka Urbánka (1917–
2008), jemuž byl při letošním ročníku festivalu věnován po-
řad „Jiří Orten a jeho současníci“. Vazby těchto dvou tvůrců 
stručně popisuje Marie Valtrová, jež pak navazuje rozhovo-
rem s herečkou Marií Štípkovou, členkou souboru Městské-
ho divadla v Kladně, která v pořadu o Z. Urbánkovi účinko-
vala. Rozhovor nese název Na křižovatce jazyků. 

Letošní ročník Ortenovy Kutné Hory byl již 19., a tak se 
blíží kulaté jubileum. Jaromír Damek, básník, pedagog a pře-
kladatel, proto přichází s přáním Ortenově Kutné Hoře do 
20. ročníku. Součástí festivalu je vždy také soutěž mladých 
básníků do 22 let; nejlepší letošní práce představují ukáz-
ky z tvorby Dagmar Pokorné a Marka Skotnici. Jiným bodem 
na programu byla výstava ilustrací malířky paní Ruth Kohno-
vé v Sankturinovském domě. Básník, divadelní režisér, autor 
literatury pro děti a emeritní děkan DAMU prof. Mgr. Miloš 
Horanský shrnul v textu Deset důvodů, proč ctí a obdivuje 
malování Rut Kohnové. Jejího manžela Pavla Kohna, jehož 
básnická tvorba byla v říjnu představena v Českém rozhlase, 
představuje Mgr. Marie Valtrová. Příspěvek nese titulek Ko-
likrát přešel mrak, který byl převzatý z názvu básníkovy 
sbírky. S tvorbou Pavla Kohna se pak můžeme seznámit díky 
ukázkám z jeho sbírky Básně. 

Následuje krátká zpráva Slavné evropské housle čtyř sto-
letí, které v Kutné Hoře během druhého dne festivalu před-
stavil houslista Jaroslav Svěcený. Třetí, závěrečný den zahr-
noval v rámci tradičního pořadu „Pocta příteli“ setkáním 
s hudebníkem Miroslavem Jiřištou, jemuž bylo uděleno čest-
né členství v Klubu rodáků. M. Valtrová si s tímto známým 
kutnohorským hudebníkem povídala a pro vzniklý rozho-
vor použila jeho vlastní slova: Mluvím hrou. Téma Orte-
novy Kutné Hory uzavírá táž autorka svým článkem Cesta 
do Malešova, kde se rozhodla navštívit hrob Ortenova otce 
Eduarda Ohrensteina.

Druhým tématem tohoto čísla Krásného města jsou KUT-
NOHORSKÉ PAMÁTKY. Mgr. Petra Načeradská a Mgr. Lukáš 
Provaz požádali o rozhovor Ing. arch. Jiřího Mrázka, vedoucí-
ho referátu památek s mezinárodním statusem na Národním 
památkovém ústavu, územním odborném pracovišti střed-
ních Čech v Praze. Zajímavý rozhovor, dotýkající se jak po-
vedených, tak i nepříliš zdařilých rekonstrukcí historických 
objektů v našem městě, nese název Rozsah a tempo oprav 
památek v posledních letech je v Kutné Hoře opravdu mi-
mořádné. V následném příspěvku se PhDr. Aleš Pospíšil struč-
né ohlíží za letošní výstavou Europa Jagellonica a Mgr. Art. 
Jakub Ďoubal, kutnohorský restaurátor působící na Fakultě re-
staurování Univerzity Pardubice, popisuje nelehký a zdlou-
havý Návrat sochy sv. Anny na Anenské náměstí a přibli-
žuje celý proces jejího nutného restaurování.  

Již 6. výroční svého vzniku si v prosinci připomněl Dene-
mark – občanské sdružení. Z tohoto důvodu se jeho zakla-
datel a hlavní organizátor Bc. Martin Starý ohlíží za aktivi-
tami sdružení, kterému se letos mj. podařilo zrekonstruovat 
kapličku sv. Petra a Pavla na Rovinách. 

Krásné město uzavírá tradiční Kronika, v níž se paní Len-
ka Frankovicová s L. Provazem ohlížejí za kulturními a spole-
čenskými událostmi Kutné Hory od poloviny října do po-
čátku prosince.

LP
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Podle knihy vzpomínek Zdeňka Urbánka STVOŘITELÉ SVĚTA byl pojmenován úvodní pořad XIX. ročníku Ortenovy 
Kutné Hory, ve kterém v režii Hany KOFRÁNKOVÉ účinkovali Josef SOMR, Jiří SUCHÝ z Tábora a Marie ŠTÍPKOVÁ. 
Vlastními skladbami a hrou na klavír doprovodil Jan VALTER. 
Sedmá část cyklu JIŘÍ ORTEN A JEHO SOUČASNÍCI byla věnována Zdeňku URBÁNKOVI, který patřil k okruhu 
Ortenových nejbližších přátel. Vedle Ivana Blatného, Kamila Bednáře, Bohuslava Březovského, Josefa Lederera a dalších 
to byl především Zdeněk Urbánek, který Ortenovi zalidňoval samotu. Urbánek, který byl o dva roky starší než Orten, 
se zasloužil o to, že v roce 1940 vydal vlastním nákladem Ortenovu rozsáhlou báseň JEREMIÁŠŮV PLÁČ, kterou Jiří 
dedikoval Otovi:

Kromě setkání v Divadelním kolektivu mladých, kde Jiří Orten působil jako herec a dramatik, kromě přátelských rozhovorů 
o životě a literatuře, kromě společné cesty do Paříže, spojovala Jiřího Ortena se Zdeňkem Urbánkem také tvorba. V lednu 
1941 pracoval Orten na divadelní hře BLAHOSLAVENÍ TIŠÍ, jejímž základem se stala Urbánkova povídka Florian a ml-
čení, kterou Orten podepsal stejně jako Jeremiášův pláč pseudonymem Jiří JAKUB. Poté, co se manželům Urbánkovým 
narodila dcera Jindřiška, napsal Jiří Orten báseň Na právě narozenou holčičku. Nedlouho na to zemřel. Koncem války 
ukrývali manželé Urbánkovi jednu z židovských dívek, které uprchly z koncentračního tábora – Anitu (budoucí ženu 
básníka Josefa Hiršala). Za tento čin obdržel Zdeněk Urbánek v roce 1993 od izraelského státu titul Spravedlivý mezi 
národy a stal se čestným občanem Izraele za pomoc židovskému obyvatelstvu v době holocaustu. 

                                                                           MV

Zdeněk Urbánek
(*12. 10. 1917 Praha  †10. 6. 2008 Praha)

Ó přísný Pane můj, prchlivý Bože hrůzy                   
to tobě platí zpěv, jenž chvíli zastavil,
chvíli, k níž kráčel jsem bolestiplnou chůzí
a věky harcoval a s vesmírem se bil.

Snad není bezedna, snad je jen pohroužení,
jímž lze se dotýkat žen z žalu procitlých
a přenocovat smrtí, jež s povětřím se žení,
a býti volnější před ukrutenstvím zlých. 
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Ortenova Kutná Hora během devatenácti let své existence 
uvítala už řadu mladých herců, kteří dnes budí oprávněnou 
pozornost. Za mnohé další jmenujme Vojtěcha Dyka, Voj-
těcha Hájka a Magdalenu Borovou. Tentokrát se v pořadu 
STVOŘITELÉ SVĚTA, věnovanému Zdeňku URBÁNKO-
VI objevila po boku Josefa SOMRA a Jiřího SUCHÉHO 
Z TÁBORA herečka Marie ŠTÍPKOVÁ, která v roce 2010 
obdržela Cenu Jiřího Adamíry jako nejlepší studentka ročníku 
na DAMU a zahrála si roli Táni v Drhově fi lmu Anglické 
jahody. Od ledna 2013 se stává členkou souboru Městského 
divadla v Kladně.
 Přiznám se, že toho o vás moc nevím. Prý jste se narodila 
v Českém Těšíně?
Ano. Teď už tam nebydlí ani moje rodina, bydlíme o pár ki-
lometrů dál na vesnici, ale babičku mám pořád v Těšíně a je 
to moje rodné město. Sama pobývám už asi šest let v Praze.
 Studovala jste na DAMU. Ve kterém ročníku?
Studovala jsem tam v letech 2006 až 2010. což znamená, že 
jsem v roce 2010 absolvovala v DISKU inscenací Horváthovy 
hry Kazimír a Karolína a loni složila magisterskou zkoušku. 
V ročníku se mnou byli mimo jiné Tomáš Klus a Jiří Suchý 
z Tábora. S Jiřím jsme se už ve škole věnovali uměleckému 
přednesu.
 Vy jste spolu vystupovali také v Knihovně Václava Havla?
Ano, to také. V cyklu Šestatřicátníci jsme četli texty autorů 
této generace. Já jsem zastupovala ženy, zatímco Jiří zastu-
poval muže.
 Tedy Violu Fischerovou?
Ano. S Violou Fischerovou jsem se osobně setkala a byl to pro 

Na křižovatce jazyků
(Rozhovor s herečkou Marií Štípkovou)

mne nesmírný zážitek. Čtení organizovala Knihovna Václava 
Havla, konkrétně Martin C. Putna. Dramaturgii měl na starosti 
náš spolužák Zdeněk Janál, který nás přizval ke spolupráci. 
Když jsme s Jirkou připravovali jednotlivé večery, tak jsme 
měli možnost setkat se s některými autory. Jirka s Václavem 
Havlem, já s Violou Fischerovou. Když jsem se sešla s paní 
Fischerovou, tak jsme si daly víno a povídaly si o básních, 
které měly být čteny. Při čtení samotném, které probíhalo 
podobným způsobem, jsme se spolu střídaly. 
 Jaké je to číst verše zároveň s jejich autorkou? 
Viola Fischerová neměla potřebu mi něco vysvětlovat. Když jí 
něco na mém projevu nesedělo nebo když jsem si něco vyložila 
jinak, než si představovala, tak třeba něco poznamenala. Ale 
spíš byla překvapena mým novým pohledem. Bylo to setkání, 
při kterém jako autorka vstřebávala to, co jsem já jako inter-
pretka v jejích básních objevila.
 Znamená to, že se jednalo o juvenilie Violy Fischerové?
Také, ale byly tam i básně pozdější, třeba z Písečného dítěte. 
Vlastně se jednalo o průřez její tvorbou, ale velká většina básní 
byla z mládí, protože pořad byl zaměřen na okruh Šestatřicát-
níků spojených s Václavem Havlem.
 Dá se tedy říct, že máte k poezii vřelý vztah?
Ano, velmi vřelý.
 A co vám říká jméno Jiří Orten? Je to vaše první setkání 
s jeho poezií?
Znala jsem Ortenovy básně. Sice ne všechny, ale určitou 
představu jsem o něm měla. Samozřejmě jsem znala i rodinné 
propojení, a to, že byl jeho bratrem Ota Ornest, ředitel Měst-
ských divadel pražských. Ale o Ortenově životě jsem věděla 
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Ortenově Kutné Hoře do 20. ročníku

málo, velmi mi v tomto ohledu pomohla spolupráce na pořadu 
Stvořitelé světa. Troufám si říct, že jsem se Ortenovi přiblížila.
 Vaší pedagožkou na DAMU byla Hana Kofránková?
Byla. A je pro mne stále velmi podstatnou osobností. My jsme 
se s paní režisérkou Kofránkovou poznaly ve druhém ročníku, 
kdy jsme měli předmět, který se honosně nazývá umělecký 
přednes. A díky tomuto setkání (já jsem vlastně už dřív chodila 
na recitační soutěže ještě před přijetím na DAMU) jsem se 
k poezii dostala a přišla jí na chuť. Paní režisérka mne pře-
svědčila o tom, že má smysl se poezii věnovat a interpretovat 
ji. Přivedla mne k Rilkemu, s Jirkou Suchým jsme přednášeli 
Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka v překladu Ra-
dovana Lukavského. A to bylo také krásné setkání s poezií, 
za něž jsem vděčná. Vlastně jsme si díky tomu zůstaly s paní 
Kofránkovou nablízku. Nechám si od ní velmi ráda poradit, 
a pokud jde o poezii, považuji ji za svého guru.
 Soudím, že jste v Kutné Hoře poprvé?
Ano, a jsem velmi příjemně překvapená. Vždycky když 
objevím nějaké české město nebo krásnou krajinu, tak mne 
to naplní radostí a nadějí, že se tam budu vracet. Protože už 
jen letmý zážitek příjezdu a průjezdu historickou částí Kutné 
Hory byl pro mne natolik zajímavý, že se sem určitě vrátím.
 Já zase projížděla jen jedenkrát Českým Těšínem. Tam se 
mluví takovým zvláštním nářečím. Nemusela jste překonávat 
určitou jazykovou bariéru?
Ne, nemusela. Chodila jsem do dramatického kroužku, kde 
bylo samozřejmostí mluvit česky. Spisovně! Nevím, čím to 
je, jestli mým založením, ale přišlo mi přirozené, že jsem 
od toho našeho nářečí (jak se říká „po našemu“ nebo také 
„šlonzačtina“) úplně plynně přešla ke spisovné češtině, která 
mi potom na DAMU byla docela překážkou.
 A jak je to s tím nářečím?
Lidé, kteří odtud pocházejí, si říkají „Šlonzaci“ jako Slezané 
nebo se místu říká „za Olže“ jako za řekou Olší, takže jsou 
to „Zaolžané“. Toto nářečí je vlastně směsicí polštiny, češtiny 
a některých německých výrazů. Je to taková křižovatka jazyků.
 Co vás čeká do budoucna ve vztahu k poezii?
Doufám, že mi poezie zůstane nejen blízká, ale naopak, že se 

v ní postupem času začnu lépe orientovat. Rozhodně bych ji 
nechtěla vymazat ze svého života a myslím, že to ani nejde. 
Když si člověk otevře nějakou knihu básní, kterou má rád, je 
to takové vydechnutí. Veršů, které už zná, ale znovu je pročítá 
a dostávají novou souvislost. Je to takové upokojení. 
 A vaši básníci?
Už jsem zmínila Rilkeho, který mne nadále provází. Z českých 
básníků mám hodně ráda poezii Františka Halase a Vladimíra 
Holana. Poslední dobou se víc začítám do Skácela.
Tak na shledanou v Kutné Hoře.

Ptala se Marie Valtrová

Už jenom jediný rok dělí vás autory i nás členy poroty soutěže 
Ortenova Kutná Hora od jubilejního dvacátého ročníku. Na bi-
lancování, včetně toho statistického, je ještě čas, na zamyšlení, 
případně na vyslovení některých platných zjištění, je to dobrá 
příležitost, kterou bych rád využil.
Některé s naší soutěží související okolnosti jsou asi nesporné. 
Třeba to, že soutěž, která trvá bez přerušení už téměř dvě desít-
ky let, prokázala svou životnost, nepřímo, chcete-li, tedy svou 
užitečnost. Mladí básníci ji stále považují za jednu z možných 
tribun nebo přímo za svou tribunu a vstupují jejím prostřed-
nictvím skutečně do soutěže se sobě podobnými a chtějí se 
s nimi setkáním poměřit. Na setkání bych rád položil důraz: 
vstupujete účastí v soutěži na neanonymní kolbiště, nesete svou 
vlastní kůži na trh a riskujete i případný neúspěch – je přece 
dost pravděpodobné, že někdo nebo někteří budou lepší než 
vy. To riziko, pravda, není vážné, nic katastrofálního se vám 

nestane, pokud vám ještě nebylo dvaadvacet, nic ani nekon-
čí, můžete do soutěžního srovnání vstoupit znovu příští rok 
s výhodou obeznámenosti a větší poučenosti. Neboť poezie, 
jak kdesi stojí, je věc vznešená, tedy při vší možné hravosti 
a skotačivosti vážná, poctivost vyžadující.
Budiž řečeno, opět s nárokem na oprávněnost, že pro dobrá 
a trvalá díla je často velmi důležité místo, kde se odehráva-
jí, kde žijí a trvají. Ortenova Kutná Hora se má k Ortenovi 
i ke Kutné Hoře tak, jako se mají závodníci k Olympii 
a olympijským hrám, hudebníci k Mozartovi a Salzburger 
Festspiele, poutníci tří velkých náboženství k Jeruzalému. 
Vracíme se do známého města, které nám téměř každoročně 
připraví něco neznámého, a příjemné je to známé i to ne-
známé. Je velice mnoho toho, zač je třeba děkovat, a tyhle 
díky Kutné Hoře a organizátorům kutnohorského festivalu 
rádi vzdáváme.
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Tak tedy vzhůru do jubilejního roku Ortenovy Kutné Hory! 
Nikdo, komu Ortenova soutěž mladých básníků leží na srdci, 
nestůj a neváhej, neboť ocitnout se opodál by nebylo to pravé. 
Bude to fuška, jako vždycky, ale určitě to zvládneme. Ortenova 

Kutná Hora 2013 bude dobrá, obsažná a výmluvná, jako mladá 
česká básnická tvorba! A tu vznešenost poezie zachováme 
a z poctivosti neslevíme... 
Jistě budete chtít být při tom. Já tedy ano.

Jaromír Damek

2. místo - Marek Skotnica: Ahoj, já jsem Marek

Ahoj, 
já jsem Marek a
zrovna teď moc nevím,
co se sebou
svým báječným životem
kariérou a
penzijním připojištěním

dokonce už ani nemám deprese a
tak se trochu nudím
zaracha v tomhle vesmíru
sevřený singularitou

cítím všechny ty utrápený světy
chlápka v tramvaji
co smrdí chcankama a repuje
„já jsem houmless boss“
vysokoškoláky a mladé sígry, kteří
destruktivně chlastaj a
utíkají do internetových světů
policajty, politiky, aktivisty a odboráře
co ve vlastní mizérii
křičí po všeobecném dobru a
krásné holky,
které ještě nepotkaly pořádné chlapy a
tak chodí s debilama

ale já chci jenom tančit

a naštěstí se toho nemusím účastnit
můžu se dál smát
tvořit kolektivní vědomí
a malovat život

2. místo - Dagmar Pokorná

tomáš dal výpověď ve vedlejším hotelu
tvoje dívka neví že ji znám
je zatopeno

to bude aspoň na tři básně

už jsem u hostiny tak snad to dobře dopadne
uprostřed noci píše mi
básnířka z české lípy že mě má ráda

bílý strop
tvůj bratr v lese
neumí se dotknout

vystřelím si mozek ve tvém pokoji
chci abys musel uklízet
za co jsi nikdy nemohl

ono se to
jako oběšená kočka v polském fi lmu
nedá úplně popsat slovy

a stejně bych to chtěla
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Deset důvodů, proč ctím a obdivuji malování
Rut Kohnové

 1. Pro dvacáté století je charakteristické střídání stylů, 
slohů, -ismů až po současné postmoderní cítění, které z nich 
na jedné straně čerpá, na druhé straně je způsobem použití 
ironizuje. Ale nad touto labilní proměnlivostí se vznáší jeden 
výtvarný stabil jménem magický realismus. Žije na průsečíku 
znalosti reality a živé, uvolněné fantazie tvůrcovy. Mám rád 
malíře, kteří mají obě tyto mohutnosti. A jedním z nich je Rut 
Kohnová, jejíž výtvarná výpověď ze skutečnosti vychází, aby 
ji magicky ozvláštnila, vyslovila její tresť a opředla ji údivem 
a svátečností.
 2. Práce Rut Kohnové je mimo jakoukoliv výtvarnou či 
lidskou pózu. Vyvěrá z ní a v ní, je autentická, nebere odjinud, 
nehledí žádnému vzoru přes rameno. Neznám cennějšího 
rysu umělecké tvorby: pokud nechce jen koketovat a zříkat se 
podstaty cestou k pravdě – musí pramenit v našich nejhlubších 
vrstvách, neboť tam jsme sví a nenapodobitelní.
 3. Každý velký cit, který narazí na nedokonalost světa, 
má tragický rozměr, zobecňující naše zármutky. Všechny 
zisky i ubohosti se lisují v umělcově duši, aby vyjádřením 
došly zveřejnění a tedy naší společné katarze. Tak vnímám 
dílo Rut Kohnové, jehož tragismus je úlevný jako čistý pláč 
a emocionalita hluboká a neokázalá.
 4. Úklona tomu, jak Rut Kohnová rozumí Bibli. Omlouvám 
se za slovo „rozumí“, neboť náš rozum není orgánem, kterým 
se dá Bible cítit, vnímat, vstřebávat. Děje se to asi celou by-

tostí, vší silou srdce, paměti a mysli, všemi kořeny, kterými 
jsme v mrtvých, všemi hvězdami, co nás vedou. A proto jsem 
se tolik dozvěděl nejen o Bibli, jejich monumentálních dějích 
a poselstvích, ale o samé Rut Kohnové – když jsem studoval 
její desky na témata z Bible a interpretoval si malířku v její 
pokoře a vzrušené zvídavosti, s ní navštěvuje prostory setká-
vání Boha s člověkem.
 5. A též její čtení Franze Kafky mně intenzivně přiblížilo 
tvorbu Rut Kohnové. Víme, jak často je „překafkováno“, 
mnohdy povrchně a hlomozně, jak to umí módnost. Jinak Rut 
Kohnová – plaše, s duší na boso, s empatií, která je jí vlastní, 
se pohybuje v Kafkově labyrintu, aniž by se ho bláhově snažila 
ilustrovat. Je totiž kafkoidní po duchu: zná jeho metafyzickou 
úzkost, snahu kotvit, bolestnou touhu po kontaktu.
 6. Nic proti tendencím, které v umění prosadily kalkul, 
geometrii, apollinský řád, pracují s virtuální realitou, vedou 
dialog s počítači. Snaží se dokázat, že vztah techniky a umění 
nemusí být promiskuitní, pokoušejí se techniku humanizovat, 
tvorbu zracionalizovat. Můj šálek čaje je ale z krajiny proti-
lehlé – kudy chodí a kde maluje Rut Kohnová. Vládne tam 
tajemství, neboť tajemný bude náš život navždycky, panují tam 
otazníky, na které není odpověď – jen osobní odpovídání. Je 
to krajina romantická, jako je z podstaty romantický pohled 
do dvou propastí – narození a smrtí.
 7. A s předešlým souvisí horké srdce Rut Kohnové. Její 
srdce je horoucí ve vztahu k základním věcem naší existence: 
Bohu, práci, lidem.
 8. Okouzlují mě výtvarné nápady Rut Kohnové. Mám 
rád malíře, co projeví vtip, nečekanost, objev, pohled za roh 
reality: obvykle je to provázeno úžasem, neboť nahlédneme 
do třináctých komnat a do magické koule, v níž sněží, kdy si 
zamaneme. Za mnohé uvedeme její Domy a Kanálové poklopy. 
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Může být námět všednější a šedivější? Jenže tvůrce za námě-
tem objeví téma a magický realista opřede domy geniem loci, 
zdi prosáknou lidskými životy, osamělost je dírou po osudu. 
Z kanálových poklopů jsou heraldické znaky měst, mají ražbu 
masivních mincí, jsou vrátky do podsvětí, asociují varšavské 
povstání, jsou enigmatické, chmurné a starobylé jako legenda 
o Krysařovi... Od chvíle, kdy jsem spatřil Domy a Poklopy 
Rut Kohnové, luštím domy jako bytosti za pokožkou fasády 
a chodím často ulicemi zasněný nad drsnými kruhy a čtverci, 
které pečetí vozovku a chodníky výtvarnými vzkazy, jak mi 
je ona objevila.
 9. Nad tvorbou Rut Kohnové přemýšlím o poezii výtvar-
ného vyjádření. Říká se: to je poetická malba... je to plné 
básnivosti... je to výtvarná báseň... aj. Apod. Jak je to vlastně 

s výtvarnou poezií, ptám se. Od Rut Kohnové vím, že není 
v mlžinaté nápovědi, ani v překvapivé či mámivé barevnosti, 
též v námětech ji nehledej, ani v nečekaných srážkách nesou-
rodých jevů a věcí, není v područí reality nadrealitě a nena-
lezneš ji ani v příšeří jakéhokoliv pseudozázračně... Od Rut 
Kohnové vím, že výtvarná poezie je ve vidění neviditelného, 
v objevování čtvrtého rozměru v metaforickém myšlení, které 
cítí souvislosti všeho se vším a vztažnost všeho ke všemu.
 10. Malování Rut Kohnové je mýtotvorné. Co tím myslím? 
Udržuje kontinuitu, na níž jsme navlékáni celou minulostí lid-
stva. Věří ve velký příběh, který nás nutí jít do dna sil, abychom 
dohlédli jeho konců. Poutá nás horizontálně k bližnímu a ver-
tikálně k Bohu. Hledá urputně tu pálivou skulinu mezi tělem 
a duší, na kterou píská nejkřehčí vzdech i vesmírný průvan. 

Miloš Horanský

V neděli 29. října měl v Českém rozhlasu 3 – na Vltavě premi-
éru pořad z básní Pavla Kohna Kolikrát přešel mrak v režii 
Hany Kofránkové a přednesu Vojtěcha Hájka. Komentář četl 
Pavel Kohn, o výběr hudby z díla Gideona Kleina se postarala 
Pavla Schönová. A protože jsem byla autorkou scénáře, dovoluji 
si uvést text, který tento pořad doprovázel:
Kolik životů má člověk? Opravdu jeden jediný? Myslím, že 
jsou mezi námi tací, jejichž kniha má víc kapitol, než je pro 
nás ostatní běžné, nebo dokonce přijatelné. Takovým příkla-
dem za mnohé jiné je básník, prozaik a dlouholetý redaktor 
mnichovské Svobodné Evropy Pavel Kohn.
Jeho osud předurčila skutečnost, že se narodil v roce 1929 
v Praze židovským rodičům a jako mnoho židovských dětí se 
v roce 1942 s celou rodinou ocitl v terezínském ghettu. Terezín 
nebyl jen přestupní stanicí obávaných vlaků na Východ, ale byl 
také místem, kde se dospívající Pavel jednou provždy rozloučil 
se svým otcem Maxem a poprvé pomodlil kadiš, modlitbu 
za mrtvé. S maminkou a bratrem putovali dál do Osvětimi 

Kolikrát přešel mrak

a Buchenwaldu, odkud se vrátil sám. Jako patnáctiletý se 
ocitl doslova na dlažbě.„S tou dlažbou se to nesmí brát váž-
ně. 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. 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“, vzpomíná Pavel Kohn.
Takovým dobrým člověkem, na něhož Pavel Kohn nikdy ne-
zapomněl, byl křesťanský pedagog a ředitel Miličova domu 
v Praze Přemysl Pitter, který se po válce rozhodl založit 
ozdravovny pro židovské děti, vracející se z koncentračních 
táborů. Jedním ze „zámků naděje“, jak je později Pavel Kohn 
nazval ve své knize vzpomínek Zámky naděje, byl Štiřín. 
„Štiřín to byl pro nás zázrak. Normální postele s povlečenými 
přikrývkami, pravidelné jídlo, dobří lidé, kteří se o nás sta-



KRÁSNÉ MĚSTO 9

rali a lékařská péče. A navíc jsem se tam setkal s ohromným 
člověkem a lékařem, doktorem Voglem, a s pozdějším věhlas-
ným historikem a fi lozofem H. G. Adlerem, který byl jedním 
z prvních odborníků, jemuž jsem dal číst verše.“
Psaní básní bylo pro Pavla Kohna jedním ze způsobů, jak 
vyjádřit vlastní pocity, tedy jistý druh psychoterapie. Když je 
po dlouhých letech shrnul do sbírky Kolikrát přešel mrak 
s podtitulem Zapomenuté verše 1945 až 1948, v úvodu napsal 
toto zamyšlení: K poezii vedou rozličné cesty. A jestliže jsem 
si jako patnáctiletý kluk kdesi přečetl výrok Emila Zoly, že 
„utrpení je nejlepším prostředkem k probuzení duše“, zdál 
se mi pravdě blízký. A vezmeme-li v úvahu, že poezie a cit 
mají ledacos společného, pak musím chtě nechtě tenhle citát 
vztáhnout na sebe a své zážitky z dětství a mládí. I když, 
samozřejmě, nejenom vnější události rozhodují o činech 
a jednání člověka. Kdesi uvnitř tkví nezastupitelné a podivné 

cosi, co vede k činnosti, která se vymyká svému okolí a požírá 
samu sebe.“ 
Po maturitě a absolutoriu DAMU v roce 1954 se Pavel Kohn 
stal dramaturgem karlovarského divadla, ze kterého byl po pěti 
letech z politických důvodů propuštěn. Až do roku 1967, kdy se 
s rodinou rozhodl emigrovat do Německa, se živil jako publi-
cista, divadelní kritik a posléze jako vedoucí kulturní rubriky 
vysokoškolského týdeníku Student. Prvního ledna 1968se stal 
redaktorem stanice Svobodná Evropa, kde se po mnoha letech 
sešel s Přemyslem Pittrem. V roce 1995 vydal knihu ke stému 
výročí Pittrova narození Můj život nepatří mně, v roce 2011 
Zámky naděje s podtitulem Děti Přemysla Pittra vzpomínají. 
V současné době vydalo nakladatelství Akropolis knížku 
juvenilních básní Pavla Kohna Kolikrát přešel mrak, která 
byla slavnostně představena v Art Space v pražské Řetězové 
ulici 30. 11. 2012.

Marie Valtrová

Tys vysedával

Mátohy na stěnách kreslí chobotnice
s načechranými chlopněmi
Večeřím smutně a nikdo více
neusrkává za dveřmi

Diví se okno proč na zemi
nenadělili jara pro dělnice
Když mlčím pod odřenými větvemi
mé čelo chladí se na tvrdé klice

Stařecky shrbené přeludy knih
leží tu ve své zředěnosti
obětí myšlenek nicotných

a rozjímání nad marností
Tys vysedával za letních dní
na lávce vlastních kostí 

Kolikrát přešel mrak

Kolikrát přešel mrak nad námi
a zakryl radost v nás
Kolikrát řeka nevěděla kam teče
až jí to šeptl vítr

Kdo by to řekl že v zatáčce
číhaly smrky na hnědou veverku?

Tráva od té doby semenila dvakrát
já jsem několikrát cítil pláč

A zatím
Dívat se na dva fáče polí
pruh lesa řeku a přímky
dvou kolejnic jež se neprotnou
i když to matematici dokázali

Mříže tu však nejsou
ač bych je hádal

Epitaf

Strach nemám
Jen o ty druhé
a možná před bolestí
až to přijde

Chytrost jsem stářím
nenabral
a zkušenostmi 
jsem nezískal nic
Zprostředkovat je
nedovedu

Práce mi dělá potíže
s výjimkou 
slova vtipem a hloupými nápady
navlékat na provázek
a tím stupňovat (nebo likvidovat)
jejich význam
Je to jen hra
která nikomu neprospívá
kromě mě
a k zoufalství přivádí ty
kteří se marně pokoušejí
odstraňovat mé cizojazyčné 
chyby
     
Co zbyde
Malé a vzácně se vyskytující
vzpomínky
Pokud neprší
je půda tvrdá
a příroda žije stejně
jak si to
usmy
sle
la

Pavel Kohn: Básně
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Mluvím hrou 
(Rozhovor s Miroslavem Jiřištou)

Slavné evropské housle čtyř století

V sobotu 15. září 2012 představil unikátní kolekci italských, 
francouzských, německých a českých houslí houslista Jaroslav 
Svěcený. Mezi houslemi byl i mistrovský nástroj kutnohorské-
ho houslaře Ferdinanda Josefa Homolky z poloviny 19. sto-
letí. Zasvěcené vyprávění o historii houslí, houslařů a o době, 
ve které žili, doprovodil skladbami A. Vivaldiho, F. Coreliho, 
G. Tartiniho, G. F. Händela, Ch. Gounoda a skladbou vlastní. 
Jaroslava Svěceného doprovázela vynikající cembalistka, 
žákyně Zuzany Růžičkové, paní Jitka Navrátilová. Koncert, 
který se setkal s mimořádným zájmem kutnohorského publika, 
byl jedním z vrcholných bodů programu Ortenovy Kutné Hory. 

S panem M. Jiřištou jsem se setkala krátce před zahájením jeho 
Pocty příteli v kavárně GASKu. Zatímco on byl při vyprávění 
naprosto klidný, já jsem sledovala čas s mírnou nervozitou. Kdo 
by do tohoto staršího pána, jehož tok vyprávění jsem takřka 
nepřerušovala, řekl, že se vzápětí chopí mikrofonu a melodic-
kým hlasem zazpívá s noblesou, která je mu vlastní? Nejsem 
pamětnicí jeho čajů v Lorci, kutnohorských tanečních, ani 
jeho popularity, přesto si mne svým zjevem a láskou k hudbě 
získal. Tento rozhovor je malým dárkem k jeho blížícím se 
pětaosmdesátinám, které bude mít 8. února 2013. Ať se mu 
nadále daří.
 Pane Jiřišto, vy jste kutnohorský rodák?
Já nemůžu říct, že jsem kutnohorský rodák. Já jsem se narodil 
na bavorských hranicích, za Domažlicemi směrem dolů, to 
místo se jmenovalo Nemanice a v německé části je jmeno-
vali Wassersuppe, vodová polévka. A vedle byla taková malá 
enkláva, asi jeden a půl kilometru, kterou všichni nazývali 
Reutemühle. A po srovnání česko-německých hranic byla tato 
malá vesnička (to znamená čtyři chalupy a pila) pojmenována 
Malé Němčičky. Tak tam jsem narodil a tam jsem byl šest let. 
V prostředí, kde jsme žili, byly jen dvě české rodiny a každá 
měla dvě děti. Já jsem měl ještě sestru Boženku. Čili čtyři české 
děti na celou tu německou část, kde se mluvilo bavorským 

nářečím. Pak nás v roce 1934 odsunuli do Strážova na Šuma-
vě, blíže ke Klatovům. To byla překrásná šumavská vesnice, 
kde jsem prožil pět let. Válka se blížila a v roce 1939 jsem se 
s rodinou dostal do Kutné Hory, protože moje maminka byla 
kutnohorskou rodačkou, sestra se tu narodila a moji prarodiče 
také pocházeli z Kutné Hory. A já jsem od prvního okamžiku 
věděl, že patřím ke Kutné Hoře a nedám na ni dopustit. Při 
svých muzikantských toulkách Německem (měli jsme tam 
přes pět set vystoupení) jsme Kutnou Horu všude propago-
vali. Nechal jsem udělat dva kutnohorské emblémy a ty jsme 
vozili s sebou. 
 Co jste vlastně vystudoval?
Já jsem chodil tři a půl roku do gymnázia. Pak jsem chtěl 
jít na průmyslovou školu, na strojírenství, ale za války byl 
podmínkou přijetí výuční list, a tak jsem šel do učení. Vyučil 
jsem se jemným mechanikem, půl roku jsem byl jako tovaryš, 
pak jsem znovu dělal zkoušky na kutnohorskou průmyslovku 
a ty jsem udělal.
 A co muzika?
Muzika mne provázela od sedmi let po celý život. Můj první 
učitel houslí se jmenoval Muchka. Chtěl jsem hrát na housle 
jako pan Jaroslav Svěcený, ale to se mi nikdy nepovedlo. Můj 
dědeček troubil na trumpetu, takže jsem mu potají tu trumpetu 
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bral a naučil se na ni. Chodil jsem k vojenským hudebníkům, 
kteří mne zdokonalili. Jenže já miloval swing a starou arm-
strongovskou hudbu, dixielandy - a to vše jsem vstřebával sám. 
Pak jsem jezdil tři roky na lidovou konzervatoř do Prahy, kde 
jsem se učil nauku.
 Co váš swing v padesátých letech?
Swing byl stále přítomný. My jsme zákaz obcházeli tím, že 
jsme původní názvy překládali do češtiny, a to se dařilo. Mu-
sím říct, že snad až na tři zádrhele okolo muziky jsem neměl 
žádné nepřátele. A i z těch nepřátel se nakonec stali přátelé 
a všechno vždycky dobře dopadlo.
 Jak jste se prosadil v Kutné Hoře?
Je to zvláštní. Tady v Kutné Hoře byli trumpetisti, pozounéři, 
málo tady bylo saxofonistů, ti byli v Kolíně. Takže já musel 
kapelu doplňovat muzikanty z Kolína nebo Čáslavi, ale ten 
grunt jsem měl tady v Kutné Hoře. A Kutná Hora to bylo něco! 
 Jak se jmenoval váš band?
Taneční orchestr SVA pod řízením Mirka Jiřišty. My jsme hráli 
pod závodním klubem továrny SVA (Státní výrobna autodílů) 
a já byl dost oblíbený. Měl jsem úžasnou kliku na to, že jsem 
měl tři báječné trumpetisty z Pardubic: Františka Bártu, Mirka 
Krejčího a Jaroslava  Fova. Pak jsem měl trumpetisty z Kutné 
Hory: Jaroslava Ryndu a Ladislava Stehno. V šestapadesátém 
roce přišel ještě jeden výborný trumpetista, to byl Zdeněk 
Jeřábek, který měl jít původně hrát do Českých Budějovic, 
ale já ho přemluvil, aby zůstal.
 Kolik lidí tvořilo váš band?
Ten velký band měl dvacet lidí Když jsme chystali program, 
musel jsem se dokonale připravit. Nemohl jsem mezi muzi-
kanty jen tak přijít a říct: Tak tohle si zahrajeme! Kluci mi byli 
nesmírně nápomocní. Tak vidíte, život není sám za sebe. Mu-
síte mít kolem sebe lidi, kterým důvěřujete a s nimiž se máte 
navzájem rádi. Samozřejmě, že někdy nějaké muzikantské 
rozmíšky byly, ale to patří k věci. Na druhé straně jsem získal 
spoustu známých a dostal se mezi úžasné lidi. Já to kvitoval 
s povděkem a přenášel dobrou náladu do kapely.

 Vaše kapela už neexistuje?
Víte, mně už je osmdesát čtyři. Ale mezi muzikanty mám 
spoustu přátel, na které když se obrátím, tak si jdou se mnou 
hrát, protože už se mnou dřív hráli. Jsou to muzikanti, jak se 
říká, srdcem i duší, takže hrajou rádi a dobře.
 Která hudba vám byla nejbližší a proč?
Pro mne muzika nikdy nebyla povinností, já ji chtěl dávat 
lidem. Od lidové písničky přes swing až po skupinovou 
muziku, které dnes říkáme dixieland. Muziku, kterou hráli 
staří černoši na ulicích, souly... Tak takovou muzikou jsem se 
zabýval a snažil se ji také hrát. Tehdy byly noty v nedohlednu, 
ale já měl štěstí, že jsem k notám vždycky nějak přišel. Abych 
to shrnul: Provázelo mě štěstí.
 Váš osobní život byl také tak šťastný? 
Říká se, že je štěstí vrtkavé. Já byl dvakrát ženatý a není divu. 
Muzikantský život je divočina, jednou jste tam, podruhé tam. 
Snažil jsem se vyvarovat pití a zásadně nekouřil, což se pro-
jevuje i na mém zdraví.
 Kdybyste měl říci, co vám dala Kutná Hora?
Kutná Hora mi dala úžasné posluchače, kteří mi fandili. 
Chodili na odpolední čaje do Lorce, kam přišlo třeba sedm 
set lidí. Já vím, že vstupné bylo daleko nižší, ale to asi k době 
patřilo. Pak jsme hráli U Anděla, to byl závodní klub továrny, 
kde jsem pracoval dvaačtyřicet let
 Kdy jste vlastně kapelu založil?
Kapelu jsem založil na podzim 1953, když jsem přišel z vojny. 
Byl jsem u vojenské hudby. Po celý rok jsme pilně cvičili, ale 
nikde nevystupovali. Naše první vystoupení se konalo 11. pro-
since 1954 v Čáslavi. Vzápětí na to si nás pozvali na sportovní 
zábavu v Kutné Hoře. Dokladem toho je obrovská fotografi e, 
kde hrajeme ve fotbalové bráně, na které jsou rozvěšena trička 
s nápisem 1954.
 Na které kolegy rád vzpomínáte?
Musím podotknout, že jsem měl štěstí na kluky, kteří uměli 
muziku aranžovat. To byl například můj bratranec Ota Milo-
ta, výborný muzikant, který si později založil vlastní kapelu. 
A pak František Bárta, který původně hrál na housle a za půl 
roku se naučil hrát mistrně na trumpetu. On měl dar, úžasný 
dar. On dosáhl na nejvyšší větev, které se pak držel. A ten také 
aranžoval. My jsme někdy přepisovali party až do noci, ono 
napsat takových šestnáct partů není žádná maličkost, protože 
jeden part trval třeba osm hodin.
 Měl jste nějaké známé mezi pražskými muzikanty?
Pilně jsem jezdil poslouchat Orchestr Karla Vlacha, kde jsem 
vstřebával každý pohyb Karla Vlacha, kterého jsem trochu 
znal. On byl proslulý tím, že „onikal“. Jeden čas jsem od něho 
bral noty, ale byly dost drahé, tak jsem je přestal kupovat. 
Měl jsem na repertoáru asi 400 skladeb, a to je velký obsah. 
Za hodinu se odehraje dvanáct až čtrnáct kusů, a to je náročné. 
Posluchači si někdy tuto náročnost ani neuvědomují, ale my jim 
to nemáme za zlé. My děláme muziku a oni nás poslouchají. 
A aby nás poslouchali, tak to musíme dělat dobře.
 Kdy vaše kapela ukončila činnost?
Po listopadu 1989, kdy vznikla řada menších skupin. Byla 
velká konkurence, a aby bylo na zaplacení hudebníků, hrálo 
se v menších skupinách. Měl jsem s tím spoustu nepříjemností, 
protože lidé si mysleli, že můžeme hrát s velkým bandem, ale 
to opravdu nešlo.
 A kdy si zase zahrajete a zazpíváte? 
Když dovolíte, tak za chvíli. Já totiž mluvím také hrou.

Ptala se Marie Valtrová
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Přiznám se, že mne lákají různá místa, spojená se jménem 
Jiřího ORTENA. Neveklov ve středních Čechách, kde se na-
rodila jeho maminka paní Berta OHRENSTEINOVÁ, a také 
Malešov, kde byl pohřben jeho tatínek pan Eduard OHREN-
STEIN. Zatímco do Neveklova jsem se ještě nepodívala, 
Malešov mne přitahoval díky blízkosti Kutné Hory. A tak 
jsem se tam na závěr letošní Ortenovy Kutné Hory konečně 
vydala. Abych byla přesná, vydali jsme se! Protože bez mého 
muže a jeho „řídítek“, bych se tam nikdy nedostala.
Jak už to bývá, zašli jsme nejdříve do „hospody“, abychom se 
dozvěděli něco víc o místní židovské komunitě a hřbitově. Tou 
„hospodou“ byla restaurace U Melcerů, kde nás uvítali paní 
Alena MELCEROVÁ a její manžel Vít MELCER. Přestože 
začínala „prohibice“ a měli plnou hlavu jiných starostí, naše 
otázky je zaujaly. Nejenže nám přesně popsali, jak se k židov-
skému hřbitovu dostaneme, ale půjčili mi i knihu Vlastimila 
JANČÁRKA Historie a paměti Malešova a okolí, která vyšla 

Cesta do Malešova
v roce 2001 a kde jsem měla Malešov jako na dlani. O židovské 
komunitě jsem se tam dočetla (a místní štamgast mi ochotně 
napovídal), že je doložena od roku 1725 a „po roce 1848 zdejší 
židovské rodiny přesídlily z velké části do Kutné Hory“. Jak 
dále píše: „Před rokem 1727 bydleli židé patrně v samotném 
jádru městečka, protože toho roku měli být přesídleni dále 
od kostela. O sto let později je už většina židovských obydlí – 
přízemních domků - spolu se synagogou soustředěna u tvrze 
v židovské uličce. Synagoga neznámého stáří, snad z 18. nebo 
počátku 19. století. K bohoslužbám užívána asi od roku 1910, 
později adaptována na byt. Roku 1987 byla i se sousedními 
domy bez stavebního průzkumu zbořena.“ O židovském 
hřbitově informuje Vlastimil Jančárek takto: „Židovský 
hřbitov na takzvané Malé straně obsahuje náhrobky od 2. pol. 
18. stol., k pohřbívání byl užíván ještě po roce 1950...! To byli 
zde pohřbeni manželé Oroštajnovi.“
A pak jsme se tam vydali. Bylo krásné babí léto, takové líné 
nedělní odpoledne, a my jsme mašírovali cestou, kterou Melce-
rovi popsali. K židovskému hřbitovu, který je vzorně udržován, 
jsme dospěli záhy. A zanedlouho stáli - s určitým pohnutím 
- před hrobem pana Eduarda OHRENSTEINA, který zemřel 
30. 11. 1936, a na něhož jeho syn Ota vzpomíná takto: „V té 
době už ležel tatínek v sanatoriu Sanopz, což mu zařídil náš 
bohatý strýc Gustav. Netušil jsem, že má leukemii. A tak jsem 
se rozjel do Prahy. V Sanopzu mi oznámili, že otec před dvěma 
hodinami zemřel. Sešli jsme se pak s Jiřím u matky a Zdeňka 
v Kutné Hoře. Maminka se o tatínkově smrti dozvěděla teprve 
ode mne. Ten okamžik patří k nejhrůznějším obrazům mého 
života; nezastíní jej nic, co mne v budoucnu čekalo. Kdykoliv 
jsem se později ocitl ve společnosti, kde padla obligátní otázka: 
„Znáte vůbec nějaké harmonické manželství?“ - vzpomněl 
jsem si na jedno jediné, za něž bych dal ruku do ohně: bylo to 
manželství mých rodičů (vzniklo na základě dohody, jak bylo 
tehdy zvykem – maminka se s otcem viděla před svatbou jen 
třikrát), jemuž jsme vděčili za blažené, ničím nekomplikované 
dětství. Když jsme si o tom s Jiřím povídali, zeptal se mne 
náhle: „Poslyš, táta přece nedokázal lhát. Nebo si vzpomínáš, 
že by někdy zalhal v sebenepatrnější věci?“
Cestou zpátky jsem si u hřbitovní zdi utrhla šípky. Na památ-
ku. Pak jsme se zastavili u Melcerů, abychom jim pověděli 
o tom, že jsme hrob našli a v jakém stavu se hřbitov nachází. 
A popřáli jim hodně štěstí k rodinné slavnosti, kterou paní 
Melcerová právě chystala. 

Oslovili jsme pana Ing. arch. Jiřího Mrázka z Národního pa-
mátkového ústavu, územního odborného pracoviště středních 
Čech v Praze, a požádali ho o zodpovězení několika otázek. 
Jako vedoucí referátu památek s mezinárodním statusem naše 
město již léta pravidelně navštěvuje a monitoruje dění kolem 
zdejších památek.
 Kutná Hora si v loňském roce připomínala půlstoletí 

„Rozsah a tempo oprav památek v posledních letech
je v Kutné Hoře opravdu mimořadné“

(Rozhovor s Ing. arch. Jiřím Mrázkem)

své městské památkové rezervace a občas se objeví názor, 
že město nikdy nebylo opravenější a hezčí. Co tomu říkáte? 
Jsem přesvědčený, že je to pravda. Tedy, nemohu mluvit jako 
velký pamětník, já Horu znal dříve pouze jako běžný návštěv-
ník a teprve za posledních deset let jsem ji mohl poznat trochu 
blíže. Vzhledem ke své profesi jsem sice o ní vždy alespoň 
základní informace věděl, ale až v posledních letech, kdy zde 
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mám na starost zajišťování dokumentace pro potřeby Památky 
světového dědictví, tedy UNESCO, mohu snad svůj pohled 
považovat za zasvěcenější.
V určitém období, zejména pak v sedmdesátých letech bylo 
město zřejmě opravdu vážně zchátrané. Následně se ale situ-
ace začala měnit k lepšímu. Opravováno bylo systematickým 
způsobem plynule již po dobu několika desetiletí, je to ostatně 
i zásluha mých kolegů, ale právě v poslední době se tato po-
stupná změna projevuje opravdu stále výrazněji.
 V Kutné Hoře se v posledních letech opravovala a opra-
vuje řada památek, v čele s chrámem sv. Barbory a rozsáhlou 
Jezuitskou kolejí. Jak vidíte rozsah rekonstrukcí v K. Hoře 
v porovnání s jinými středočeskými městy? Opravuje se 
jinde se stejnou intenzitou, nebo je naše město díky zapsání 
na seznam UNESCO v tomto výjimečné?
Rozsah a tempo oprav památek v posledních letech je v Kutné 
Hoře opravdu mimořádné, vliv zápisu na Seznam světového 
dědictví je zde nesporný. Domnívám se ale, že určitě není 
jediným důvodem k péči o tyto památky i o město jako celek. 
Svou podstatnou roli zde hraje, kromě celkové změny atmo-
sféry ve společnosti, i výrazný místní patriotismus.
 Které kutnohorské objekty byste uvedl jako příklad 
povedené rekonstrukce? 
Tato otázka je obtížná. Nelze jednoduše určit dva, tři objekty 
za ty nejzdařilejší a ostatní odsunout do pozadí. Mohu říci, 
že téměř naprostá většina oprav je ve svém výsledku přízni-
vá. Ale zároveň je třeba si uvědomit, že určitě všechny také 
provázely dílčí problémy, ke kterým v těchto případech běžně 
dochází. Je totiž často až zásadní nesoulad mezi kapacitními 
a dispozičními možnostmi historické stavby a mezi požadav-
ky, kladenými novým způsobem využití. To platí zejména 
u obytných staveb, tedy městských domů. Dále jsou to problé-
my technické, technologické a řemeslné, opravdu porozumět 
osobitému charakteru památky a při opravě jej i respektovat, 
to bývá poměrně vzácné. 
Abych ale přesto uvedl některé případy, které mohou posloužit 
pro ilustraci, pak je to, kromě velkých a známých akcí, kterými 
byla bezesporu oprava chrámu svaté Barbory, celková obnova 
Jezuitské koleje atd., například oprava a adaptace některých 
městských domů. Třeba i těch nejmenších a zdánlivě méně 

významných, jaké jsou v málo navštěvovaných uličkách, ale 
také třeba pod Hrádkem i jinde. To, že se v těchto domech 
dále bydlí a žije, mi připadá jako zvláště významný faktor pro 
udržení charakteru živého města. Problém „vylidňování“ je 
právě u historických měst, památek UNESCO, velmi rozšíře-
ný, a proto si vážím každé opravy domu pro rodinné bydlení. 
I když nezpochybňuji, že hotely jsou zde také prospěšné, 
sympatičtější mi ale jsou ty předešlé případy.
Osobně za zajímavou akci považuji i poměrně nedávno pro-
vedenou adaptaci zadního křídla klasicistní budovy Okres-
ního soudu. Tam bylo nutné zajistit další využitelné prostory 
a požadavek narážel na opravdu specifi cký charakter stavby. 
Myslím, že díky kompromisům na obou stranách se nakonec 
podařilo těžko řešitelný úkol zvládnout poměrně velmi dobře.
Trochu přeskakuji, ale rád bych se zmínil ještě o starší akci, 
kterou byla rekonstrukce již v podstatě zaniklého interiéru 
Dačického restaurace. Tato originální realizace pocházela ze 
šedesátých let a autory byli vynikající výtvarníci František 
Skála a Dobroslav Foll. Podařilo se jim tehdy s obrovskou 
invencí vytvořit osobité prostředí a připomenout vynikajícího 
renesančního kutnohorského rodáka. Ačkoliv zde došlo před 
dvaceti lety téměř k naprostému zániku nápadité a rozsáhlé 
výzdoby, novým vlastníkům, kteří mimořádnou hodnotu díla 
chápali, se rekonstrukce podařila. Myslím, že se zde návštěv-
níci cítí dobře. 
Jako poslední bych pak rád uvedl ještě jednu akci, která ale 
není opravou stavby. Jedná se o vysazení vinice pod Jezuitskou 
kolejí, na velkém svahu pod majestátní budovou se objevila 
réva, která zde pravděpodobně podobným způsobem byla 
pěstována v období baroka. Při panoramatických pohledech 
se vinice uplatňuje jako mimořádně příjemný doplněk místa 
a stejný pocit mají určitě i návštěvníci při cestě alejí soch před 
budovou koleje. 
 A které rekonstrukce se podle Vás nepovedly?
Opět bych nechtěl nespravedlivě odsoudit jako nejhorší ně-
který vybraný případ, takové srovnávání je obtížné a může 
být i neobjektivní. V zásadě ale považuji za neomluvitelně 
špatný přístup, kdy se stavebník snaží agresivně využít cennou 
historickou stavbu a bez ohledu na její možnosti ji upravit 
tak, aby plně a bez kompromisu vyhovovala jeho třeba i pro-
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blematickému a naddimenzovanému záměru. Tím dochází 
k nenahraditelným škodám na podstatě památky, na její au-
tenticitě. Důsledkem pak bývá například k vybourání původní 
dispozice domu, tedy jeho vnitřních konstrukcí a prostor a to 
včetně hodnotných řemeslných součástí a doplňků. Dále sem 
bývají vkládány konstrukce nové, které z původní zajímavé 
a příjemné stavby vytvoří objekt, který se stane něčím mezi 
starým domem a novostavbou, je pak rozpačitý a špatný na obě 
dvě strany. Z památky se pak může stát bezcenná maketa, která 
pouze svým vnějším vzhledem doplňuje historické prostředí 
města, ale sama přitom již nemá žádnou původní hodnotu. 
Tuto praxi, bohužel, známe ze všech našich historických měst, 
je pak pouze zákonité, že ani Hora nemohla být podobného 
trendu v některých případech ušetřena.
 V posledních letech vyrostlo na volných parcelách v his-
torickém jádru Kutné Hory několik novostaveb. Co si o nich 
myslíte?
Postavit dům do proluky v historické zástavbě je mimořádně 
těžká úloha i v případě, že se nejedná o tak osobité město, 
jako je právě Kutná Hora. Aby byl opravdu dobrý, to vyžaduje 
rozumné zadání stavby a také architekta s invencí i citem. Ale 
hodnocení je lépe vždy odložit na pozdější dobu, čas ukáže 
mnohé a naopak při zbrklém hodnocení nemusí být úsudek 
spravedlivý. Jestli se ale o něj přesto mám pokusit, pak bych 
za zajímavý považoval dům v čele Anenského náměstí. Léta 
jsme zde chodili kolem odhaleného místa, trčícího po zby-
tečném zbourání krásného původního domu. Obnovit jej, 
rekonstruovat, byl bezesporu obtížný úkol, a pokud by zde byl 
zvolen přístup pouhého napodobení historické stavby, zřejmě 
by nedopadl nejlépe. Naštěstí ale došlo k originálnímu novému 

řešení, které se původní podobou pouze nechalo inspirovat 
a výsledek je, myslím si, pozoruhodný. Je to také zvládnutím 
kvalitního a propracovaného detailu, který tuto střídmou 
architekturu ještě povznáší.
Za opačný pól bych v hodnocení považoval dům v Mincířské 
ulici. Myslím, že není šťastným řešením, jak zaplnit jinou 
významnou proluku po zbouraném domě v historickém jádru 
města. Návrh byl ambiciózní a věřil, že se stane místní zají-
mavostí, ale já bych byl osobně raději, kdyby se nebyl tento 
dům vůbec postavil. 
 Kutnohořané už si tak nějak zvykli na dva „domy hrůzy“, 
které se oprav ne a ne dočkat. Na mysli mám dům čp. 154 
v Husově ulici (tzv. Jambor) a čp. 313 v ulici Kollárově (hotel 
Černý kůň). Jaké řešení byste pro ně považoval za ideální?
Ideální řešení asi neexistuje. Za dlouhou dobu chátrání zde 
došlo k takovému rozsahu poškození, že mnoho cenných 
původních částí již zaniklo. Jestli dojde ke změně a začne se 
konečně opravovat, což bychom si všichni přáli, budeme se 
snažit zachránit, co ještě bude možné, ale výsledkem bude 
pouze kompromis, kdy u památky zůstane zachována větší či 
menší část původní hodnoty. Podstatné zde ještě bude, jaká 
úroveň technických požadavků a jaký stupeň komfortu bude 
vyžadován, to jsou také důležité faktory pro míru budoucích 
zásahů při adaptaci historické stavby. Pokud se týká účelu 
budoucího využití, zda bydlení, administrativa nebo třeba 
restaurace a hotel, to není úplně podstatné, spíše opravdu 
pokorný přístup a určitý cit stavebníka. 
Bohužel jsou ve městě i další podobné případy, i když naštěstí 
se jejich počet každým rokem zmenšuje. Patří sem ale stále 
ještě nádherný objekt na krásném místě, je to tzv. Nový mlýn 
v dolní části města. Jeho obytný dům, vila, i vlastní mohutná 
provozní budova jsou  skvělou možností pro vybudování napří-
klad osobitého hotelu s nejvyšší kategorií. Klidné místo téměř 
na samotě, přitom ale v samé blízkosti centra města na nábřeží 
Vrchlice. Nádherný výhled na jeho krásné panorama města 
hodnotu bývalého mlýna ještě umocňuje. Přál bych si, aby 
už konečně mlýn přestal chátrat a aby to, co z něj stále ještě 
zbývá, bylo citlivě opraveno a adaptováno pro zajímavé využití.
Zmíním ještě další místo, které je pro mne tak trochu trau-
matem. Je to vila v Hradební ulici, v zapomenutém místě, 
kam také, jako v případě mlýna, zatím turisté nechodí a kde 
se mírně zastavil čas. Krásná a velká vila z konce devatenác-
tého století má dosud svoji mimořádně rozlehlou zahradu, 
spíše park. Původně zde byla náročná výsadba stromů, květin 
a také některé doplňující stavby. Dosud zůstal zachován, i když 
ve špatném stavu, altán a pak třeba ještě výklenková kaplička. 
To, že v jádru historického města mohl stát dům se zahradou, 
na které by bylo možno postavit v tehdejší dravé a dosti bez-
ohledné době několik výnosných činžáků, to se mohlo stát 
pouze díky majiteli, který si byl mimořádné hodnoty vědom. 
Následně, po změnách ve společnosti a po dlouhých letech 
chátrání tento dům s obrovskou zahradou získali majitelé noví 
a ti jej považují za skvělou možnost k vydělání. Bylo zde již 
několik návrhů na zastavění zahrady obytnými domy a díky 
územnímu plánu, který to, bohužel, umožňuje, je pouze otáz-
kou času, co zde brzy vznikne. Obávám se ale, že to nebude 
dobrá vizitka naší doby.
 V historickém jádru města byla realizována a stále pro-
bíhá rozsáhlá rekonstrukce povrchů ulic, a asfalt na většině 
míst centra nahradila dlažba. Jak hodnotíte provedenou 
zádlažbu a vůbec úpravu kutnohorských komunikací? 
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Podle mého názoru se jedná o velmi přínosnou realizaci, 
ostatně Kutná Hora na tuto akci již dlouho čekala. Výsledek 
je zajímavý, spíše by se mělo říci, že není ani příliš patrný při 
zběžném pohledu. To je, myslím si, to nejdůležitější, dláždění 
v takovémto starém městě by mělo být nenápadně krásné, 
mělo by působit přirozeně. A pokud překvapit, tak až na dru-
hý pohled, a to kvalitním, snad lze v této souvislosti použít 
slovo „solidním“ provedením a některými zajímavými detaily. 
Myslím, že právě to se zde celkem povedlo.
 Do centra města se v posledních letech podařilo vrátit 
řadu historických plastik. Již dříve to byla socha sv. Bar-
bory, která nyní stojí na Komenského náměstí, a letos se 
např. na Anenské náměstí vrátila po desítkách let barokní 
socha sv. Anny. Co soudíte o této snaze “oživit” kutnohorská 
zákoutí podobnými historickými památkami? 
Myslím si, že je to zajímavý způsob, ale je třeba postupovat 
velmi opatrně. Každá socha byla vytvořena pro určité místo 
a na jiném již nemusí působit stejně dobře. Ale v případě slou-
pu se sochou sv. Barbory se to, podle mého názoru, podařilo. 
Špatně snad nedopadl ani svatý Šebestián na Pirknerově ná-
městí, dokázal tento poměrně nenápadný plácek oživit. Svatou 
Annu jsem si na náměstí, které bylo po této soše pojmenováno, 
přál už dlouho vidět, znal jsem ji pouze ze starých fotografi í. 
Patřila zpátky na své původní místo stejně jako zbouraný dům, 
který jsem již zmínil. Oboje, dům i socha, tomuto opět zase 
zajímavému místu opravdu „sluší“, o tom jsem přesvědčený.
 Představme si, že jste turista, který právě navštívil 
Kutnou Horu – je zde něco, co Vás zklamalo? Či naopak 
příjemně překvapilo?
Zklamalo, to je, myslím si, dost silné slovo, něco takového se 
mi v Hoře jako jejímu návštěvníku za celou dobu určitě nestalo. 
Je sice několik věcí, které jsou pro turistu třeba méně příjemné, 
ale ty nejsou nijak zásadní. Využiju tedy možnosti a zmíním 
se o jedné z nich, může to ale být pouze můj subjektivní pocit. 
Nemám rád kutnohorské autobusové nádraží a potkal jsem zde 
dost turistů, kteří také, myslím si, nebyli nijak šťastni. Přitom 
autobus z Prahy je jeden z často využívaných způsobů, jak 
se do Hory dostat. Nádraží bylo koncipováno do jiné doby 
a na jiný provoz, je dnes zbytečně velké a ošklivé. Hlavně mi 
ale vadí jeho umístění, příchod do vlastního centra pak není 
nijak atraktivní. Nyní, po vybourání – podle mého názoru 
nešťastném – domů U Krupičků je příchod k památkám ještě 
smutnější. S touto věcí se ale zřejmě nedá nic dělat. Přesunutí 
autobusového nádraží do vhodnější lokality je asi zatím jen 
utopie. Ale prostor U Krupičků by se měl dotvořit, zkultivovat.
Pak je ale hodně toho příjemného a to je určitě důvodem, 

proč se návštěvníci do města rádi vracejí. Běžní turisté znají 
ale pouze část toho, co jim Hora může nabídnout. Velkým 
překvapením pro mě například byl kopec Sukov, kdysi jsem 
se dozvěděl, že při pohledu na město odsud se mi ukáže pano-
rama, jaké jinde existovalo naposledy v devatenáctém století. 
Od té doby místo využívám pro krásné fotografi e a posílám 
sem známé, kteří jsou schopni ocenit kouzlo jinde už ztracené-
ho stavu. Z vyhlídky s lavičkou uvidí krásné město s věžemi, 
utopené v zeleni, s vinicemi a sady, bez nové zástavby a bez 
paneláků. Opravdu tak, jak naše města ještě před bouřlivým 
kapitalistickým a pak dalším rozvojem vypadala. A úplně 
nové letošní překvapení, tím bylo osazení velkých kamenů 
s „menhirem“ uprostřed na plošině Malého Sukova. Kolem se 
na místech sadů razantně staví rodinné domy a je jen otázkou, 
kde až tato výstavba skončí. Uprostřed ale zůstane zachován 
příjemný a klidný ostrůvek, a to je cenné vítězství. 
Potom mám moc rád pohledy od Vrchlice, Páchu, hned kousek 
nad městem, kdy se ve venkovském prostředí mezi stromy nad 
potokem najednou objeví obrovská svatá Barbora a vysoká 
jakubská věž, to je také zážitek se silnou atmosférou.
Nemohu zde zmínit všechna příjemná místa, která jsou v Hoře 
k vidění. I po těch několika letech, kdy do města zajíždím, 
objevuji stále nová. A hodně těch starých míst, známých, se 
s postupujícími opravami a úpravami zlepšuje. Objevuje se 
také řada zajímavých kaváren a obchůdků, město tak dále 
příjemně ožívá.
 Prestiž spojená se zapsáním Kutné Hory na seznam 
UNESCO je pro město bezpochyby přínosná. Domníváte 
se, že existuje nějaká hrozba, která by v budoucnosti mohla 
způsobit vyškrtnutí Kutné Hory z tohoto seznamu? 
Nemyslím si, že by se mohla objevit hrozba s takovým dopa-
dem. Nevím o žádném nebezpečí, které by mohlo způsobit 
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tak závažnou změnu, aby byla důvodem pro vyškrtnutí Hory 
z prestižního Seznamu.  Ale na druhou stranu, jsou nápady, 
které nelze nijak předvídat. Před několika lety se najednou 
objevil záměr, který, pokud by byl realizován v tehdy zamýš-
leném rozsahu, mohl situaci ve městě zásadně změnit. Mám 
na mysli továrnu společnosti Foxcon na Rovinách. Ve zprá-
vách, které se tehdy objevily, se hovořilo o takovém počtu 
dovezených zaměstnanců, bydlících zde v nově vystavěných 
ubytovnách, s vlastními mateřskými školkami a s dalším vy-
bavením. Pamatuji si na ohromné číslo pěti tisíc zaměstnanců 
ze vzdálených zemí, porovnal jsem si je s počtem obyvatel 
města a dostal jsem strach. Postupně se ale informace rychle 

měnily a dnes, doufám, že už s konečnou platností, záměr 
zůstal na zlomku původního předpokladu. Myslel jsem si 
přitom, že takto zásadní strategické plány bývají připravovány 
uvážlivě a po zhodnocení všech možností a dopadů, ale tady 
byla, myslím si, lokalita vybrána úplnou náhodou.
 Co byste Kutné Hoře popřál do nejbližších let?
Jen to nejlepší, hlavně, aby ji měli její obyvatelé rádi, aby byli 
na své město hrdí a uvědomovali si, že je jedinečné a nena-
hraditelné. Že má svou cenu hlavně ve své osobitosti a že její 
zachování do dalších let přitom není žádnou samozřejmostí. 
A že v tomto smyslu jsou důležité i úplné detaily, které se ně-
komu mohou zdát málo atraktivní a možná i třeba nepohodlné. 
 Děkujeme za rozhovor.

Ptali se Petra Načeradská a Lukáš Provaz

Od poloviny května do konce září 2012 hostila Galerie Stře-
dočeského kraje v Kutné Hoře ojedinělý výstavní projekt, 
nazvaný Europa Jagellonica. Název byl zvolen s ohledem 
na hlavní těžiště expoziční části zacílené na dynastii Jagellonců 
a výtvarné umění, které přibližně od sklonku 14. do poloviny 
16. století vzniklo ve velké části střední a východní Evropy. 
Příprava projektu trvala deset let. U zrodu myšlenky a vlastní 
realizace stál historik umění docent Jiří Fajt. Ten si Kutnou 
Horu, jako první zastávku projektu, nevybral náhodně. Město 
za vlády Jagellonců prožívalo svůj největší stavební a umělecký 
rozmach, se kterým se dodnes setkáváme na každém kroku. 

Výstavní projekt Europa Jagellonica

Výstava zaplnila na ploše téměř 2000 čtverečních metrů celé 
druhé patro jezuitské koleje. Ve dvou částech expozice jsme 
měli možnost seznámit se s dynastií Jagellonců, ale především 
s působivě prezentovanými díly, zejména oltářními obrazy, 
zlatnickými pracemi i předměty každodenní potřeby. Bylo 
jich na 353 ze 13 zemí Evropy a mezi nimi zvučná jména jako 
Albrecht Dürer, Lucas Cranach st., Mistr Pavel z Levoče či Veit 
Stoss. Patřičné místo našla v expozici i Kutná Hora zastoupená 
iluminací z GASKu, Bolestným Kristem z Vlašského dvora, 
křídlem se sv. Barborou a třemi anděly z chrámu sv. Barbory 
nebo deskou Hanse Harsdorfera z Hrádku. Svatá Dorota 
z bočního křídla oltáře sv. Anny Samotřetí z kostela Panny 
Marie Na Náměti se dokonce stala ústředním motivem vizuálu 
kutnohorské výstavy. Absence architektury, pro kterou většina 
těchto děl vznikla, byla kompenzována doprovodným progra-
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mem, který zpřístupňoval návštěvníkovi výstavy dalších 12 
objektů ve městě. Na emporách chrámu sv. Barbory a v prvním 
patře Hrádku dokonce vznikly samostatné tematické expozice. 
Návštěvníci mohli využít také bohatý program lektorského 
centra v GASKu tvořený přednáškami, workshopy, dílnami pro 
děti a dalšími aktivitami. Největšímu zájmu se těšily večerní 
komentované prohlídky expozice přímo s kurátorem Jiřím Faj-
tem. Česká televize natočila fi lmový dokument, Český rozhlas 
Leonardo dvanáctidílný zvukový seriál, o projektu podrobně 
informují internetové stránky www.europajagellonica.eu. 
K výstavě vyšel český a anglický průvodce, vědecký katalog 

očekáváme, jak je při takto náročných projektech obvyklé, 
do roka od skončení výstavy. 
Ohlas výstavy Europa Jagellonica v Kutné Hoře byl mimo-
řádný, o čemž svědčí ofi ciální statistiky: 56 000 návštěvníků. 
Další, ale již ne tak rozsáhlé zastávky projektu očekává polská 
Varšava a německá Postupim. Mnozí z návštěvníků výstavy 
zavítali nejen do Galerie Středočeského kraje, ale i do samot-
ného města Kutné Hory zcela poprvé. Byla to sice krátká, pro 
současníka zato jedinečná chvíle, kdy se jedna z klíčových 
dynastií českých dějin, a tím i město Kutná Hora, opět dotkly 
období své největší slávy. 

(apos)

Na konci září letošního roku byla na Anenské náměstí osazena 
socha sv. Anny. Na své místo se tak vrátila po 46 letech. Návrat 
sv. Anny na náměstí je ale jenom jeden z mezníků v celkově 
dosti bohatém životě jedné sochy. 
Pokud se máme dostat na začátek, tak se ocitneme před 
Jezuitskou kolejí, kam byla socha původně osazena, aby do-

Návrat sochy sv. Anny na Anenské náměstí
plnila sochařskou výzdobu sloupu zasvěceného sv. Barboře. 
Tento sloup byl vztyčen pravděpodobně v osmdesátých letech 
17. stol. a v roce 1717 byl doplněn o sochy sv. Lucie, sv. Anežky, 
sv. Kateřiny a sv. Doroty. Na sloupu při Jezuitské koleji naše 
socha vyobrazovala nikoli sv. Annu, ale sv. Anežku Římskou. 
Sloup zanikl po zrušení jezuitského řádu poté, co objekt koleje 
převzala armáda. Socha byla pravděpodobně uložena na jiné 
místo, podobně jako například socha sv. Barbory z téhož 
sloupu, která se po několika přesunech nakonec v nedávné 
době ocitla na Komenského náměstí. 
Socha sv. Anežky se nám vynořuje znovu v roce 1829, kdy byla 
na Anenském náměstí postavena kamenná kašna, která měla 
být doplněna sochou. Bylo rozhodnuto, že bude sekundárně 
použita socha sv. Anežky. Vzhledem k tomu, že již tehdy se 
prostranství nazývalo U Sv. Anny, byli kameničtí mistři Fran-
tišek Spurný a Václav Budvín pověřeni „přetvořit“ sv. Anežku 
Římskou na sv. Annu (více v článku Lukáše Provaze Osudy 
barokní sochy sv. Anny z Anenského náměstí, publikovaném 
v Krásném městě č. 3/2001). 
V ikonografi i obou světic jsou značné rozdíly a kameníci té 
doby se rozhodli provést jenom základní úpravy. Především 
odstranili beránka, který ležel Anežce u nohou a který ji po-
měrně jednoznačně ikonografi cky identifi kuje. Také změnili 
gesto pravé ruky tím, že ruku odstranili a nahradili novým 
kamenickým doplňkem. I když je možné, že tento doplněk 
ruky udělat museli, neboť socha mohla být již tehdy poškozena. 
Asi nejzásadnější rozpor v ikonografi i byl fakt, že zatímco 
sv. Anežka bývá vyobrazována jako velmi mladá dívka, a tedy 
prostovlasá, sv. Anna bývá sochařsky ztvárněna jako dáma 
v letech a jako vdaná paní vždy se závojem. Tento prohřešek 
proti ikonografi ckému ztvárnění však nebylo možno bez 
úplného přesekání sochy změnit, takže se Kutná Hora může 
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pochlubit vyobrazením nejsličnější a nejmladší sv. Anny 
široko daleko. 
Kašna byla zrušena někdy před první světovou válkou a socha 
byla přemístěna na protější stranu Anenského náměstí, a to 
k jihozápadnímu průčelí domu čp. 353. Otázkou zůstává, zda 
hranolovitý sokl s hlavicí s listovcovým vlysem, který se pod 
sochou nachází, je právě z této doby, nebo zda byl již součástí 
instalace na kašně. Typologie poškození spodní části spíše 
hovoří pro druhou variantu. Vzhledem k dezolátnímu stavu 
domu čp. 353 a jeho připravované demolici byla socha v roce 
1966 přenesena do zahrady Hrádku a tam opřena o zeď. Zde 
byla vystavena povětrnostním vlivům až do začátku restau-
rování v roce 2012. Dům, před nímž socha stála, byl zbořen 
na začátku osmdesátých let. 
Vzhledem k velmi nevhodnému uložení se socha před restau-
rováním nacházela v dosti dezolátním stavu. Povrch vysta-
vený srážkové vodě byl omyt místy až o několik centimetrů. 
Na hrubém povrchu korodovaného kamene rostly mechy 
a lišejníky. V místech srážkového stínu byly masivní tmavé 
sádrovcové krusty tvořící puchýřky. Pod těmito krustami byl 

na několika místech kámen úplně vydrolen. Nejvíce poškozena 
byla draperie pod levou rukou, která prakticky úplně chybě-
la. Podobně byla lokálně narušena draperie ve spodní části 
a na zádech. Hlavní příčinou poškození byla v tomto případě 
zřejmě srážková voda. Podobné poškození je možné sledovat 
u většiny vápencových soch v této lokalitě. Vlivem kyselých 
dešťů dochází k rozpouštění vápence a vzniku sádrovce. 
V místech vystavených srážkové vodě dochází k vymývání 
povrchu a naopak ve srážkových stínech vznikají sádrovcové 
krusty, které na sebe vážou nečistoty a uzavírají povrch. Pod 
takto uzavřeným povrchem dochází k cyklické rekrystalizaci 
síranových solí a k rozrušení kamene a vzniku mikroprasklin. 
Biologické napadení bylo umocněno velmi nevhodným dlou-
hodobým umístěním pod stromy v zahradě Hrádku. 
Na soše bylo možno nalézt několik kamenických doplňků. Část 
knihy, která byla sejmuta a uložena v depozitáři, byla nalezena. 
Kamenický doplněk byla i pravá ruka světice. Tento doplněk 
nebyl příliš kvalitní a ze sochy vyčníval jak barevně, tak svojí 
modelací. Navíc byl vážně narušen prasklinami od korodo-
vaného čepu. Je možné, že pocházel z doby osazení sochy 
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na Anenském náměstí a souvisí se změnou zasvěcení, ale více 
pravděpodobné je, že nahradil nějaký doplněk starší. Na hlavě 
světice byly nalezeny stopy po osazení dvou typů svatozáří. Jak 
vyplývá z historické dokumentace, v plintu byla v minulosti 
kotvena velká osmicípá hvězda (odlomena někdy mezi 1930-
1940). Do dnešních dnů se dochovala pouze korodovaná část 
čepu, v jejímž okolí byl kámen rozrušen prasklinami. 
Podstavec, který je mnohem mladší než socha, byl zhotoven 
také z kutnohorského vápence. Původně byl tvořen ze čtyř 
částí, a to hlavice zdobené listovcem, sloupu ze dvou kvádrů 
se sraženými hranami a patkou s jednoduchou profi lací. Patka 
se však nedochovala. Podstavec byl, zejména ve spodní části, 
vážně narušen korozí a došlo zde k úbytku kamene v řádu 
desítek centimetrů.
Po vyhodnocení restaurátorského průzkumu bylo zřejmé, že 
stav sochy je natolik vážný, že bylo nutné zvážit, zda bude mož-
né umístit sochu zpět na náměstí. Po dohodě se zástupci města, 
NPÚ a majitelem novostavby domu čp. 693 bylo rozhodnuto, 
že socha bude po restaurování umístěna zpět s podmínkou, že 
na dům, k němuž socha přiléhá, bude zhotovena stříška, která 
ochrání sochu proti sněhu a dešti.
Vlastní restaurování byl zdlouhavý proces, který měl za cíl 
odstranit hlavní příčiny koroze, zmírnit její důsledky a navrá-
tit soše její výtvarnou integritu. Vzhledem ke stavu kamene 
a míře omytí povrchu bylo nutné, podobně jako v mnoha 
jiných případech, přijmout fakt, že socha prošla několika 
staletími působení korozních vlivů, a nese tedy stopy tohoto 
dlouhého života. 
Narušený kámen byl zpevněn a praskliny zajištěny injektáží. 
Z povrchu byly odstraněny mechy, lišejníky a další nečistoty. 
Tmavá sádrovcová krusta byla odstraněna nebo ztenčena, aby 
kámen mohl dýchat a nedocházelo k zadržování vlhkosti pod 
povrchem. Zásadním krokem pro další život památky bylo 
tzv. odsolování, což je proces, kdy se pomocí opakovaných 
zábalů dostávají z kamene vodorozpustné soli, které mohou 
kámen vážně poškozovat. Tento proces trvá několik týdnů 
a pro jeho úspěšné provedení je nutné provést několik cyklů 
zábalů za pomoci optimální směsi buničiny, kaolínu a písku. 
Dále byly odstraněny zbytky nevhodných vysprávek z tvrdých 
cementových malt. Kamenický doplněk pravé ruky bylo nutné 
odstranit, neboť byl rozpraskán od kovového čepu a navíc 
působil značně rušivě. Nový doplněk provedený v sochařské 
hlíně byl zaformován a vydusán z umělého kamene vhodné 
barevnosti a struktury. Tmelení mělo konzervační charak-
ter, doplněny byly větší defekty narušující celkové vnímání 
skulptury. Architektura byla doplněna v základních hmotách. 
Vzhledem k tomu, že se spodní část podstavce nedochova-
la, bylo nutné ji nahradit novým kusem kamene s profi lací 
zhotovenou na základě historické fotodokumentace. Socha 
s podstavcem byla osazena na nový betonový základ. Na závěr 
bylo provedeno spárování a barevná retuš a hydrofobizace. 
S ohledem na dezolátní stav sochy před restaurováním bude 
nutné provádět jednou za několik let pravidelnou kontrolu 
stavu, případně rekonzervaci. Zásadním krokem pro prodlou-
žení životnosti skulptury bude připravovaná stříška, která by 
měla být osazena na novostavbu domu čp. 693. Město Kutná 
Hora připravuje slavnostní požehnání sv. Anně, což by mělo 
symbolicky zahájit novou etapu života této sochy.
Závěrem bych rád poděkoval za spolupráci zejména PhDr. Ale-
ši Pospíšilovi z NPÚ, který výrazně přispěl k návratu sochy 
na Anenské náměstí a pomohl i při shromažďování historické 

dokumentace. Dále patří dík Bc. Josefu Kremlovi za spolupráci 
ze strany Českého muzea stříbra a v neposlední řadě Ing. Janu 
Strnadovi, který poskytl výjimečnou součinnost při zajišťování 
souvisejících prací, jako např. zhotovení základu, instalace 
osvětlení a osazování skulptury. 

Jakub Ďoubal
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Denemark. Mnohým lidem toto jméno či slovo evokuje sever-
skou zemi, mnozí ale ví, že je to jméno jednoho z mlýnů v údolí 
Vrchlice. Mnozí také ví, že se tak jmenuje jedno z občanských 
sdružení v Kutné Hoře. 
Dne 5. prosince 2012 to bylo přesně šest let, co toto sdružení, 
pojmenované právě po vrchlickém mlýnu, vzniklo. David 
Šanc, Jiří Dolejší a Martin Starý, zakládající členové občan-
ského sdružení, se tehdy chtěli věnovat pouze údolí Vrchlice; 
úseku, kterému se říká „po mlýnech“. Spojoval je s ním zájem 
o přírodu, zvířata i ochrana krajiny. Impulzem, proč také 
sdružení vzniklo, bylo množství úprav v údolí, provedených 
v létě 2006. Podle bakalářské práce i pod vedením Martina 
v údolí studenti během brigády Zelené město zbudovali nové 

Denemark – občanské sdružení
pěšiny, lavičky, schody i přístřešky. V roce 2007 už o. s. De-
nemark vybudovalo v údolí krátkou naučnou stezku. Do roku 
2009 sdružení dělalo jen pravidelné brigády či akce pro děti 
právě ve zmiňovaném údolí a nebylo o něm moc slyšet. Pak 
ale do sdružení přistoupil Michal Kavka, který jako vášnivý 
ornitolog a entomolog kluky „vyhecoval“ k záchraně cihelny 
ve Chmelišti. To už sdružení začínalo pracovat s občanskou 
veřejností, shánět fi nanční prostředky z grantových programů 
a psát projekty. Největším projektem pak bylo vybudování 
naučné stezky kolem Kutné Hory. Realizace z důvodu velkého 
objemu práce, ale především fi nančním nákladům trvala dva 
roky. Projekt se nakonec podařilo uskutečnit a kolem Kutné 
Hory vznikla stezka s bezmála 70 naučnými tabulemi, 20 
lavičkami a podařilo se vytvořit i několik krásných vyhlídek 
na Kutnou Horu. Tyto stěžejní projekty započaly další práci 
sdružení. 
Během následujících let do sdružení přistoupila i Shyamoli 
Hájková, Lukáš Pečenka, Tomáš Klail a Pavel Jakubec. V roce 
2010 vznikla ve spolupráci s obcí Bohdaneč naučná stezka 
„Rozhlédni se kolem Bohdanče“, která podtrhuje krásu sázav-
ských lesů i nově vybudovanou rozhlednu Bohdanka. Podobnou 
naučnou cyklotrasu vybudoval Denemark kolínskou krajinou 
ve spolupráci s obcemi Kolínska. Tento nejnovější projekt je 
navíc doplněn i o fi lmového průvodce. Rekonstrukce a rozšíření 
se po 4 letech dočkala i stezka v údolí Vrchlice. 
Tyto projekty však spíše doplňovaly hlavní činnost sdružení, 
což byla a je především ochrana přírody. O. s. Denemark se stále 
věnuje přírodě pod Velkým rybníkem. V roce 2010 pozvalo 
do Kutné Hory přední české odborníky z řad přírodovědců. 
Roční průzkum v údolí tak prováděli pracovníci z Karlovy 
univerzity či Národního muzea. Závěr byl jednoznačný – úsek 
mezi Kutnou Horou a Velkým rybníkem by měl být vyhlášen 
Přírodní rezervací, a to z důvodu výskytu mnoha chráněných 
a ohrožených druhů živočichů. Snaha o vyhlášení chráněného 
území je však doposud neúspěšná. Podobný průzkum živoči-
chů provedl i Michal v bývalé cihelně Chmeliště, která dnes 
patří Českému svazu ochránců přírody a sdružení Denemark ji 
spravuje. I zde měl průzkum překvapující výsledky: V tůních 
vzniklých po těžbě hlíny žije více než 50 % druhů českých vá-
žek a šídel, 80 % obojživelníků a mnohé druhy plazů. Vyskytuje 
se zde i masožravá vodní rostlina. V blízkosti Kutné Hory se 
členové sdružení také snažili o zlepšení podmínek pro chrá-
něné druhy rostlin a živočichů. Tak se během čtyř let povedlo 
zrealizovat projekt na vybudování několika tůní a kladistě pro 
vrubounovité brouky v údolí Vrchlice, v blízkosti Kutné Hory 
obnovit hnízdní stěnu pro chráněné ptáky břehule říční, vyčistit 
několik rybníčků. Dlouhodobou akcí je čištění třešňového sadu 
na jižním svahu kopce Kaňk. Po vyřezání náletů a křoví se 
bývalý sad vypásá stádem koz a ovcí. 
Sdružení již několik let také úzce spolupracuje s Odborem 
životního prostředí Městského úřadu v Kutné Hoře a částečně 
i v Čáslavi a snaží se hlídat kácení významnějších stromů. Pře-
devším pak dohlíží na realizaci projektů na odbahňování a další 
zásahy kolem rybníků. To je především doménou Michala. Dal-
ším úkolem, který si sdružení předsevzalo, je hlídat, zda jsou 
ponechávány hnízdní nory pro rorýse při zateplování budov. 
V této oblasti sdružení připravuje do budoucna větší projekt. 
Denemark v roce 2010 začal realizovat i ne zcela přírodovědné 
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projekty, ať už to je složitý a fi nančně náročný plán na obnovu 
malé ZOO v Kutné Hoře, který je zatím v začátcích, nebo již 
fungující hřbitov pro domácí mazlíčky. Na něm bylo za dva 
a půl roku činnosti pohřbeno více než 60 zvířat majitelů z celé 
České republiky. Najdete zde malý hrobeček křečka, morčete, 
ale také třicetileté kobylky Šárky. 
Hlavně díky Martinovi se začaly realizovat také neobvyklé 
nápady jako letošní stavba pohanského kamenného kromlechu 
(skupina menhirů) nad Kutnou Horou. S tou mu pomáhal jeho 
kamarád Slávek. Idea projektu bude mít snad další pokračová-
ní. V druhé polovině letošního roku se pak dokončila rekon-
strukce jiné stavby: O. s. Denemark společně s o. s. KHnet.info 
a Městem Kutná Hora zafi nancovalo opravu malé kapličky sv. 
Petra a Pavla v lese Na Rovinách. Kaplička i s novým obrazem 
byla vysvěcena 28. října 2012 kutnohorským arciděkanem 
P. Janem Uhlířem a zazněla u ní i státní hymna.
Údolí Vrchlice - Původní název sdružení se měl nějak do-
týkat Vrchlice a samotného údolí. Bohužel už bylo jméno 
„obsazené“, a tak bylo vybráno povšechné jméno Denemark 
podle mlýnu v údolí. Úseku vrchlického údolí jihozápadně 
od katastru obce se členové sdružení věnují pravidelně, neboť 
je krásné nejen díky přírodním zajímavostem, ale také se 
právě zde odvíjela dávná kutnohorská historie nejen ve dvou 
pravěkých hradištích, ale i v několika mlýnech. Sdružení bude 
dále usilovat nejen o ochranu celého území, ale i o záchranu 
např. ruin obou mlýnů nebo starých jezů. Je to bohužel práce 
na dlouhá léta, ale již teď zpracováváme projektovou doku-
mentaci na zakonzervování mlýnu Cimburk a jeho částečně 
odkrytí.
Chmeliště - I když je Chmeliště přes 20 km daleko od Kutné 

Hory, zasloužilo si pozornost. Asi 4 ha bývalého hliniště 
cihelny po těžbě osídlily desítky vzácných druhů živočichů. 
V rámci revitalizace těžebního prostoru hrozilo zahrnutí 
lokality a úplná likvidace biotopu. Sdružení tedy oslovilo 
Česky svaz ochránců přírody a zároveň vlastníky pozemků. 
Uspořádala se kampaň, sbírka a společně jsme pozemky vy-
koupili. Byl na nich proveden nejen biologický průzkum, ale 
brigádně byly zlikvidovány všechny černé skládky a vyřezáno 
bylo množství nálezových dřevin zarůstajících jezírka. Věřme, 
že probíhající řízení o zbytku rekultivované plochy dopadne 
dobře a Chmeliště bude zachráněno
Naučná stezka - Impulzem k vybudování nejdelší stezky 
„Kolem Kutné Hory“ byla patriotská ješitnost, ale především 
chuť kutnohorským občanům i turistům představit krásy okolí 
Kutné Hory. Původně měla stezka být pouze přírodovědná, ale 
změnu způsobil fakt, že je příroda kolem města tak rozmani-
tá, poměrně zachovalá a především proto, že je zde rozeseto 
mnoho pozůstatků a připomínek dlouhé historie našeho stře-
dověkého města. Ať už jsou to pozůstatky po dolování, těžbě 
kamene nebo zbytky mlýnů, hutí, náhonů či celých vesnic. To 
všechno je na tabulích naučné stezky, společně s krásnými 
výhledy na mnoho panoramat Kutné Hory, zachyceno.
Kapličky - Koncem roku 2011 se sdružení dozvědělo, že 
na základě podané žádosti získalo fi nance na obnovu kapličky. 
Za pomoci sdružení KHnet.info se podařilo kapličku opravit 
v krátké době a navrch se stihl namalovat i krásný obraz sv. 
Petra a Pavla. Už teď se připravuje projekt na další kapličku, 
tentokrát na stavbu staronové kapličky sv. Lazara na Karlově. 
Jistě to nebude poslední nápad z této oblasti činnosti občan-
ského sdružení Denemark

Martin Starý
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KRONIKA
V listopadu 2011 byla na kutnohorském hřbitově Všech svatých 
odhalena drobná, provizorní pamětní deska na hrobě kapitána 
Emanuela Viktora Vosky (1875-1960), kutnohorského rodá-
ka a čestného občana, odbojáře a blízkého spolupracovníka 
T. G. Masaryka, amerického zpravodajce a nakonec politic-
kého vězně československého komunistického režimu. Letos 
na podzim se podařilo z iniciativy Konfederace politických 
vězňů v Kutné Hoře a nákladem Města Kutná Hora dokončit 
a instalovat na místě důstojný pomník, který bude trvalou 
připomínkou Voskovy osobnosti.

Sloužit slavnostní bohoslužbu u příležitosti svátku sv. Voršily 
přijel 19. října do Kutné Hory bývalý pražský arcibiskup a pri-
mas český Jeho Eminence Miloslav kardinál Vlk. Mše se 
slavila ve voršilském klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce 
Páně a pan kardinál následně besedoval se studenty Církevního 
gymnázia sv. Voršily.

Po fotografi ích a keramice Moniky Pravdové představila Ar-
cus Gallery v budově Octárny ve Štefánikově uluci dalšího 
umělce, tentokrát Jaroslava Válka s jeho kovovými plastikami 
a reliéfními tisky. 

České muzeum stříbra hostilo během listopadu v Tylově 
památníku výstavu ke 150. výročí založení Sokola Kutná 
Hora. Ve spolupráci se Státním okresním archivem Kutné 
Hory a Českým muzeem stříbra ji připravila PhDr. Dra-
homíra Nováková, historička a dlouholetá členka Sokola. 
Během vernisáže 6. listopadu byli diplomem oceněni paní 
Dana Choceňská a pánové Jiří Kastner, Otta Morawski a Jiří 

Nováček. Jednatel kutnohorské Sokolské župy Tyršovy pan 
Josef Těšitel navíc předal bronzovou plaketu panu Květoslavu 
Šlejtrovi, sokolskému cvičiteli a jednateli, který letos oslavil 
85. narozeniny. Oceněný pan Šlejtr však, bohužel, již 20. 
listopadu v K. Hoře tiše zemřel…

Prezentace nové knihy Citový průvodce – Ota Reiner 
se uskutečnila v Městské knihovně Kutné Hory 21. října. 
Publikace obsahovala vzpomínkové texty s tématem kutno-
horské továrnické rodiny O. Reinera (1913-1942?), fotografa, 
hudebníka a divadelníka. Prezentace se účastnila jeho pra-
neteř PhDr. Věra Dvořáková spolu s editorem Mgr. Markem 
Lauermannem a Ing. Vladimírem Fialou, který zmapoval 
dějiny podniku RENÉ. 

Dne 8. listopadu proběhla v Sankturinovském domě vernisáž 
výstavy Královna Dagmar, česká princezna. Slavnostně ji 
zahájil český velvyslanec v Dánsku PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka, 
jehož doprovázela konzulka dánské ambasády v Praze Lisa 
Schouboe a místopředseda Severské obchodní komory v ČR 
Birger Husted. Výstava připomínala přemyslovskou princeznu 
Markétu (†1212, nebo 1213), jež se provdala za dánského krále 
Valdemara II. a přijala severské jméno Dagmar. Na vernisáži 
vystoupil pěvecký sbor Cantica a exponáty si mohli zájemci 
prohlédnout do půli prosince. Výstavu pořádalo Město Kut-
ná Hora spolu s Velvyslanectvím Dánského království v ČR 
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a akce souvisela s návštěvu představitelů našeho města v part-
nerském Ringstedu letos v srpnu letošního roku.

V souvislosti s probíhající rekonstrukcí objektu někdejšího 
schwarzenberského pivovaru v Sedlci čp. 136, kde se vařilo 
pivo až do r. 1943, plánuje majitel objektu Mgr. Jan Chejn 
do budoucna obnovu této činnosti. Proto již v letošním roce 
začal po dohodě příbramský pivovar – jako předzvěst obno-
vy vaření piva v Sedlci – prodávat pivo „Kostnický ležák“ 
a „Sedlec“. V sedleckém rekonstruovaném pivovaru se pak 
za velkého zájmu konal 10. listopadu den otevřených dveří. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout celý areál a dozvědět se 
zajímavé informace o stavění pivovaru (Ing. Jindřich Chejn), 
o historii fragmentu gotické budovy (Mgr. Martina Šinde-
lářová) i o budoucnosti objektu z výstavy prací studentů FA 
ČVUT v Praze. Program doplnil audiovizuální projekt „Stěny“ 
od Ivo Kraráska, hudba a nezbytné občerstvení, tentokrát ještě 
z pivovaru Na Kopečku ze Svitav. 

Dne 11. listopadu, na sv. Martina, mohli zájemci opět po roce 
navštívit Svatomartinské hody v Galerii Středočeského kraje: 
Návštěvníci v Jezuitské koleji ochutnali svatomartinské husy, 
připravené na různé způsoby kuchaři z Československého sva-
zu kuchařů, hotelu Opat, pivnice Dačický, restaurace U Kata, 
penzionu a restaurace Barbora, SOŠ a SOU řemesel Kutná 
Hora a z dalších. Dobré jídlo hosté zapíjeli desítkami druhů 
svatomartinských vín, jimž tradičně požehnal arciděkan Jan 
Uhlíř. Kulturní program vyvrcholil koncertem legendárního 
slovenského hudebníka Miro Žbirky. Mezi hosty se v GASKu 
objevili také místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí 
Karel Schwarzenberg a senátor Jiří Dienstbier, kteří oba kan-
didovali na funkci prezidenta republiky. Ochutnat svatomar-
tinské a beuajolais pak o týden později přišli do sídla Vinných 
sklepů Kutná Hora, vedených panem Lukášem Rudolfským, 
v klášteře sv. Voršily členové obnoveného Klubu přátel vína. 

Svaz diabetiků ČR - Územní orgán Kutná Hora, vedený před-
sedou Václavem Hetcfl eishem, uspořádal v rámci Světového 
dne diabetu 14. listopadu tradiční každoroční, letos již devátý 
Pochod proti diabetu. Asi tři desítky účastníků se vydaly 
s transparentem od chrámu sv. Barbory přes Palackého náměstí 
na náměstí Pirknerovo, kde se v Domově Barbora pokračovalo 
slavnostním shromážděním. 

Ve výběrovém řízení na funkci ředitele Městského Tylova di-
vadla uspěla v říjnu mezi uchazeči nejlépe Veronika Lebedová 
z Kutné Hory, jež prozatímně vedla tuto instituci po odvolání 
Pavla Žura. Městská rada rozhodla o jmenování V. Lebedové 
na svém zasedání 14. listopadu. 

Téhož dne zavítala na Gymnázium Jiřího Ortena kulturní 
atašé Velvyslanectví USA v Praze paní Sherry Keneson-Hall. 
Se studenty maturitních ročníků besedovala o právě proběh-
nuvších volbách prezidenta Spojených států. Besedovalo se 
také na Církevním gymnáziu sv. Voršily, kam 16. listopadu 
přijela kandidátka na funkci prezidentky České republiky 
MUDr. Zuzana Roithová, MBA, europoslankyně za stranu 
KDU-ČSL.

Galerie Felixe Jeneweina zahájila 16. listopadu ve Vlašském 
dvoře další zajímavou výstavu: Ve svých prostorách prezento-

vala grafi ky a kresby Jana Charlese Vondoruše (1884-1970), 
rodáka z Chotusic, který žil v Americe. 

Tento den také vyvrcholil již XIV. ročník celostátního festi-
valu Den poezie, ke kterému se připojila i Městská knihovna 
v Kutné Hoře. Celý předcházející týden se mohli zájemci 
účastnit fotografi cké soutěže, která mapovala kutnohorské 
ulice nesoucí jména básníků a páteční večer prožít s těmi, 
pro které jsou básně součástí jejich života. Verše z pera našich 
i světových autorů přednesli milovníci poezie z Kutné Hory, 
Čáslavi a Kolína.

V pořadí VI. benefi ční ples uspořádalo o. s. Cesta životem 
bez bariér 17. listopadu v OK Clubu Lorec. Večerem provázel 
herec Pavel Nový a k tanci hrála skupina Březovanka. Výtěžek 
ze vstupného a tomboly činil dohromady 50 tis. Kč.

Jako předzvěst přicházejícího adventu vystoupily již 24. 
listopadu v kostele sv. Jakuba společně Učitelský pěvecký 
sbor Tyl, sbor Cantica a celorepublikový sbor Církve bratrské 
Effatha. První prosincový den se v refektáři GASK představil 
Kutnohorský komorní orchestr a nazítří zorganizoval Osadní 
výbor pro městské části Žižkov a Vrchlice kulturní program 
v kostele Nejsv. Trojice, kde vystoupil studentský pěvecký 
sbor Gaudeamus pod vedením Zdeňka Licka a premiérově 
také dramatický kroužek z Ortenova gymnázia.

Dne 27. listopadu přivítala Městská knihovna dokonce na dvou 
besedách historika a autora oblíbených detektivních příběhů 
ze středověkých Čech PhDr. Vlastimila Vondrušku, CSc. 
O oblíbenosti tohoto autora svědčila nejen bohatá účast, ale 
i živé diskuze, které provázely jednotlivé besedy.

V městské části Malín uspořádaly 1. prosince malínská po-
bočka Městské knihovny spolu s místním osadním výborem, 
Klubem přátel vojenské historie, Sdružením dobrovolných 
hasičů Malín a dalšími již IV. Malínské adventní odpoledne. 
Na programu měly malý trh, soutěže pro děti, zpívání koled 
v kostele sv. apoštolů Petra a Pavla, živý betlém a především 
rozsvícení místního vánočního stromu. Téhož dne také 
probíhal na hlavní budově knihovny v Kutné Hoře Den pro 
dětskou knihu, věnovaný převážně malým čtenářům a jejich 
zájmu o knihu. Čtení, rukodělné tvoření i oživení adventních 
tradic bylo doplněno prodejem dětských knih z českých na-
kladatelství.

Počátkem prosince se po roce opět konala Oslava sv. Barbory, 
patronky našeho města: Nejprve byl 4. prosince na Palackého 
náměstí slavnostně rozsvícen vánoční strom, který sem byl 
přivezen z městské části Vrchlice. Doprovodný program oslavy 
zahrnoval nejen živý betlém, ale např. také vystoupení dětí 
z MŠ Pohádka se studenty Gymnázia J. Ortena, pěveckých 
sborů ZUŠ Kutná Hora i promluvy místostarosty J. France 
a arciděkana J. Uhlíře. Následně byla v chrámu sv. Barbory 
sloužena slavnostní mše k poctě zmíněné světice. Celebroval 
P. ThLic. Prokop Brož, Th.D., děkan Katolické teologické 
fakulty Univerzity Karlovy, jenž kdysi působil jako kaplan 
právě v Kutné Hoře.

Lenka Frankovicová – Lukáš Provaz
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