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Vlašského dvora 
(foto: Vladimír Dvořák)

ORTENOVA KUTNÁ HORA je tradičně tématem 4. čís-
la Krásného města. Ohlédnutí za zářijovým festivalem letos 
připravil se svými kolegy Ing. Vlastislav Navrátil, místopřed-
seda Klubu rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Pra-
ze, a fotografi e poskytl pan Miroslav Radoměřský. 

Série příspěvků o jubilejním, XX. ročníku začíná Zahajo-
vacím projevem předsedy festivalového výboru MUDr. Ji-
řího Plačka. Pořad „Jiří Orten a jeho současníci“ byl letos vě-
nován básníkově bratrovi Otu Ornestovi (1913–2002), s jehož 
uměleckými aktivitami stručně seznamuje členka festivalové-
ho výboru a autorka několika publikací Mgr. Marie Valtrová. 
Ta následně poskytla rozhovor divadelní publicistce Mgr. Janě 
Soprové a jeho záznam nese název Život se odvíjí v parado-
xech. Ve zmíněném pořadu o O. Ornestovi účinkoval herec 
Vojtěch Hájek, s nímž o jeho rolích i herectví obecně naopak 
rozmlouvala M. Valtrová. Pro název interview byla použita 
herecká rada Nahlas a rychle!

Nedílnou součástí festivalu je soutěž básníků do 22 let věku. 
Člen poroty pan Jan Těsnohlídek ml. v příspěvku Ortenova Kut-
ná Hora 2013 a mladí básníci nejen vzpomíná na svou první 
účast v soutěži, jejímž se stal opakovaně laureátem, ale přede-
vším seznamuje s letošními výsledky. Jeho článek proto do-
plňují ukázky z oceněných prací. Následně se letošních vítě-
zů a rovněž Olgy Königové, členky kapely Ille, J. Těsnohlídek 
ptal na jejich pocity z festivalu. Odpovědi přinášejí Rozhovo-
ry s mladými básníky. 

Pozvání uvést na festivalu inscenaci s textovým podkladem 
básníka B. Reynka přijal Dismanův rozhlasový dětský soubor. 
Jeho umělecká vedoucí MgA. Zdena Fleglová své dojmy zachy-
tila v krátkém příspěvku Slunná  Ortenova Kutná  Hora. Jiný 
festivalový pořad představuje Pocta přátelům, letos věnova-
ná členům Ochotnického spolku Tyl. Pořadem provázel herec, 
režisér a historik spolku pan Miroslav Štrobl. Pocty se bohu-
žel nemohl zúčastnit pan Alfred Strejček, čestný občan našeho 
města, a tak svou Vzpomínku na kutnohorské divadelníky 
poslal alespoň písemně. Neméně zajímavé je i vzpomínání 
S Nikonem na krku, které pro Krásné město napsal pan Mi-
roslav Radoměřský. Ten na svých snímcích zachycuje průběh 
festivalu již 20 let.

Krátce po skončení OKH zemřela paní Olga Matasová, blíz-
ká přítelkyně Jiřího Ortena. Její životní osudy v příspěvku 
Políbila ji múza… připomíná PhDr. Josef Krám z Rychnova 
nad Kněžnou. V říjnu by oslavil 85. narozeniny PhDr. Radko 
Šťastný, zemřel však krátce před nimi. Jeho někdejší student-
ka PhDr. Helena Pospíchalová přichází při této smutné příleži-
tosti s osobní vzpomínkou, nazvanou Ohlédnutí aneb Moje 
setkání s doktorem Šťastným.

Letošní rok je rokem mnoha kutnohorských výročí: Svá vý-
znamná jubilea si vedle zmíněné Ortenovy Kutné Hory připo-
mnělo i Tylovo divadlo s ochotnickým spolkem, jimž jsme se 
věnovali na stránkách minulého čísla. Významné výročí si při-
pomíná i samotné Krásné město: Založeno bylo před tři čtvrtě 
stoletím. Abychom neopakovali již vícekrát podanou historii 
časopisu, uvádí PhDr. Lukáš Provaz v článku KM 75 LET mo-
zaiku krátkých, ale výmluvných poznámek ze starých čísel či 
archivních pramenů. Důvod k oslavám má letos také Učitel-
ský smíšený pěvecký sbor Tyl, neboť jej současný sbormis-
tr Mgr. Zdeněk Licek vede právě 20 let. Proto se předsedky-
ně USPS Mgr. Zdeňka Málková ohlíží za uměleckými úspěchy 
sboru za poslední roky.

Předposlední příspěvek stručně informuje o Obnově dvou 
výklenkových kapliček v Kutné Hoře a Krásné město jako 
obvykle uzavírá Kronika, v níž se paní Lenka Frankovicová 
s L. Provazem ohlížejí za kulturními a společenskými událost-
mi Kutné Hory od poloviny října do začátku prosince.

LP
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Zahajovací projev předsedy festivalového výboru
MUDr. Jiřího Plačka

Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, milí přátelé a rodáci,

dovolte mi prosím, abych vás všechny srdečně 
přivítal na slavnostním zahájení jubilejního 20. 
ročníku kulturního festivalu Ortenova Kutná Hora, 
festivalu věnovanému jedné z nejvýraznějších 
osobností české kultury první poloviny minulého 
století – Jiřímu Ortenovi. 
Ano, je to již 20 let, kdy starší bratr Jiřího Ota 
Ornest, režisér, herec, překladatel, ředitel Měst-
ských divadel pražských a profesor divadelní 
fakulty AMU, spolu s předsedou našeho klubu 
MUDr. Emanuelem Růžičkou vypracovali návrh 
kulturního festivalu Ortenova Kutná Hora, jehož 
organizátorem bude a dosud je Klub rodáků a přátel 
Kutné Hory – Kutná Hora v Praze. Tak se zrodila 
„Ortenovka“, jak organizátoři festival důvěrně 
nazývají.
Byl ustaven realizační výbor, kde kromě dvou pů-
vodců pracovala řada aktivních členů klubu z K. 
Hory, ale i z Prahy. Jistě nevzpomenu všechny, ale 
jmenoval bych alespoň prof. Ilju Bojanovského, 
Čestmíra Pechra, Josefa Ruta a několik dalších. 
Bohužel čas neúprosně běží, a tak mnoho z nich už 
není mezi námi. Na jejich místa nastoupili další, mladší i starší. Nemohu při této příležitosti opominout 
zmínit se o dvou programových sloupech festivalu, a to o paní Marii Valtrové, která je dlouhá léta autorkou 
báječných scénářů ortenovských pátečních večerů, a také o Alfredu Strejčkovi, který byl a je hlavním 
poradcem výběru dalších vhodných pořadů festivalu. Kromě toho sám v mnoha z nich účinkoval a řadu 
z nich výtečně moderoval. Bohužel z letošní jubilejní Ortenovky se musel omluvit pro vážné onemoc-
nění. Stejný osud postihl i další klíčovou osobnost festivalu, paní režisérku Haničku Kofránkovou. Oba 
nám letos budou velice chybět, a tak jim za nás všechny přeji brzké a plné uzdravení, abychom se s nimi 
na příští Ortence mohli opět setkat.
Co ještě dodat? Festival je samozřejmě třeba zajistit nejen programově, ale také organizačně – a tady 
musím jmenovat nepostradatelnou osobnost, která má velice široký záběr povinností, naší hospodářku 
Moniku Trdličkovou, která zajišťuje tisk všech materiálů, programů, vstupenek, plakátů a dalších, zajišťuje 
organizačně soutěž mladých básníků a bdí nad správným a klidným průběhem festivalů. Z organizačního 
výboru nemohu zapomenout na Haničku Ornestovou a mužskou část: Jaromíra Procházku, Ing. Honzu 
Pospíšila a Ing. Vlastíka Navrátila.
K letošní soutěži mladých básníků bych jen uvedl, že se poetického „klání“ účastní již 135 mladých poetů.
A tak nakonec jen tolik: Je velmi těžké shrnout 20 let festivalových událostí do pár vět. Proto mi, prosím, 
odpusťte, pokud jsem na něco důležitého nebo na někoho zapomněl. Jako každý rok chci velmi poděkovat 
všem našim sponzorům a hlavně Městu Kutná Hora, které je spolupořadatelem festivalu a také generálním 
sponzorem. Letošnímu festivalu přeji klidný a zdárný průběh a vám všem příjemné a krásné prožitky 
z jeho pořadů. (5. září 2013)
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OTA ORNEST (1913-2002) je jedním z českých divadel-
níků 20. stol., jehož jméno je spojováno především s jeho 
působením v Městských divadlech pražských, která vedl 
jako ředitel v letech 1950-1972. Narodil se v Kutné Hoře 
v múzické rodině Ohrensteinů, jeho mladšími bratry byl 
básník Jiří Orten a herec Zdeněk Ornest. Po šestileté emi-
graci ve Velké Británii, kde pracoval jako hlasatel v českém 
vysílání BBC, a návratu domů, začínal jako režisér a dra-
maturg v Realistickém divadle. Prvním překladatelským 
počinem, kterým uvedl do českého divadelnictví amerického 
dramatika Arthura Millera, byla hra Všichni moji synové. 
V MDP v této linii pokračoval a jako překladatel představil 

českým divákům na 60 divadelních her, mimo jiné díla G. B. 
Shawa, T. Williamse, A. Watkyna, P. Barnese a B. Friela. 
Výsostným překladem přivedl na česká jeviště a televizní 
obrazovky muzikál My fair lady, kde osvědčil své básnické 
cítění a své schopnosti. Soubor, který kolem sebe soustře-
dil v Městských divadlech pražských (Lipský, Kačírková, 
Hrušínský, Lukavský, Kemr, Medřická, Bohdalová, Kostka, 
Postránecký, Němec, Preiss aj.) se s ředitelem Ornestem 
rozloučil v roce 1972, kdy byl zbaven své funkce, a poté 
i s Komorním divadlem, které bylo uzavřeno. Ve vzpomín-
kách herců bývají Městská divadla pražská tohoto období 
označována jako ORNESTINUM.  

Marie Valtrová

Pamatujete si, kdy jste se začala zabývat tématem Měst-
ských divadel pražských a obdobím Ornestina? Co Vás 
k tomu vedlo? Jaká byla motivace?
Divadelní inscenace MDP jsem měla možnost sledovat kon-
cem 60. let v táborském divadle, kde jsem pracovala. Viděla 
jsem tam Marceauovo Vajíčko s Václavem Voskou, Klímovu 
Porotu, Drdovy Hrátky s čertem a další hry, spojené s érou 
Ornestina a rokem 1968. Po příchodu do Prahy jsem navště-
vovala Komorní divadlo a zhlédla tam například Anouillhův 
Orchestr nebo Barnesova Čtrnáctého hraběte Guerneyho 
s Václavem Postráneckým v hlavní roli. Ale vlastním tématem 
jsem se začala zabývat až koncem 80. let v souvislosti se stu-
diem materiálů ke své diplomové práci o Rudolfu Hrušínském 

Rozhovor s Marií Valtrovou, autorkou knih Hraje Váš tatínek ještě na housle? a Ornestinum ke 100. výročí narození 
Oty Ornesta

na FFUK. Vzhledem k normalizaci se o Rudolfu Hrušínském 
a Městských divadlech pražských takřka nepsalo, a to se mi 
zdálo nespravedlivé.

Jaké bylo první setkání s Otou Ornestem?
Za Otou Ornestem jsem poprvé přišla do Maiselovy ulice 
na Židovskou náboženskou obec, kde byl redaktorem Věst-
níku. Po jeho návratu z vězení to byla jediná možnost, jak se 
mohl uplatnit. Požádala jsem ho o příspěvek do Kroniky rodu 
Hrušínských, kterou jsem z podnětu Vladimíra Justla začala 
psát pro nakladatelství Odeon. Tak vznikl Pokus o portrét, 
který jsem později do Kroniky zařadila.

Jak na Vás působil jako člověk?
Přicházela jsem do prostor, jež jsem měla spojena se jmény 

Život se odvíjí v paradoxech
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Hanuše Bonna, Karla Poláčka a Jiřího Ortena, kteří zde 
za války pracovali. Zejména dílo Jiřího Ortena mne od mládí 
fascinovalo a Ota Ornest byl starším bratrem mého milovaného 
básníka. Přicházela jsem tedy s vědomím souvislostí a hledala 
odpověď v očích člověka, který toho tolik prožil. Nezklamal 
mne, protože byl vstřícný a já neměla pocit, že mi dává najevo 
svou vzdělanost, a tím i převahu.

V čem spočívalo kouzlo Oty Ornesta?
Kouzlo osobnosti Oty Ornesta spočívalo v jeho noblese, laska-
vosti a velkorysosti, v množství zkušeností, o které se rád ne-
zištně podělil, a konečně v jeho svérázném smyslu pro humor.

Jakým způsobem (a jak dlouho) vznikala biografi cká 
knížka Hraje Váš tatínek ještě na housle?
Knížka rozhovorů Hraje Váš tatínek ještě na housle? vznikala 
na počátku 90. let, kdy jsme se s Otou Ornestem průběžně 
setkávali a já natáčela jeho vzpomínky. Místa byla různá – 
samozřejmě Praha, ale také Pardubice, kde bydlíme, nebo 
Modrý důl v Krkonoších, kde měli Ornestovi chalupu a kde 
jsme dělali první korekturu. Desítky kazet, které jsem později 
přepisovala a na jejichž základě knížka vznikala, mám ulo-
ženy dodnes ve svém archivu a s nimi i jeho podmanivý hlas. 
„Tatínek“ vyšel v roce 1993 v nakladatelství Primus a je pro 
mne knížkou, ke které se ráda vracím.

Měl Ota Ornest své herecké oblíbence?
Jistě měl určitá profesionální měřítka, z nichž neslevoval, ale 
jako ředitel nikoho neupřednostňoval. Snažil se o to budovat 
repertoár tak, aby našel uplatnění pro každého člena souboru. 
Kolikrát mi říkal: „Jak mohu v divadle nasadit Hamleta, když 
nemám herce, který by ho hrál?“ Ale osobně měl velmi rád 
Václava Vosku a Svatopluka Beneše, kterého znal už z doby 
studií na konzervatoři, a o němž říkával, že je „dítě štěstěny“. 
A čeho si nejvíce cenil? Asi charakteru a profesionality.

Knížka vznikala v době, kdy už doba Ornestina byla mi-
nulostí. Na které období Ota Ornest nejraději vzpomínal?

Myslím, že celá éra Městských divadel pražských, kdy stál 
jako ředitel v jejich čele – a to bylo od roku 1950 do roku 
1973 – byla pro Otu Ornesta výzvou. Svědčí o tom, jak soubor 
vynikajících herců, s nimiž spolupracoval (za mnohé jmenujme 
alespoň některé žijící svědky Ornestina: L. Lipského, N. Jirán-
kovou, A. Vránovou, K. Fialovou, P. Kostku, C. Mayerovou, 
L. Švormovou, V. Preisse, J. Drbohlavovou, V. Postráneckého, 
F. Němce, J. Bohdalovou, D. Syslovou, J. Zímu… nebo reži-
séry L. Vymětala a F. Mišku), tak soupis repertoáru, z něhož 
dodnes čerpají mladí dramaturgové. Samozřejmě, že nejtěžší 
byla 50. léta, ale dělat divadlo s takovými herci, jako byli Irena 
Kačírková, Dana Medřická nebo Rudolf Hrušínský, bylo víc 
než inspirativní. O 60. letech, která vyvrcholila srpnem 1968 
a příjezdem Jeana-Paula Sartra na představení hry Mouchy, 
mluvil Ota Ornest vždy s určitým pohnutím. Divadlo bylo jeho 
láskou a životem. Krajinou, na niž se nezapomíná... Když jsem 
se ho zeptala, s jakými pocity by dnes vstupoval do Komorního 
divadla, kdyby to bylo možné, odpověděl: „S hlavou obnaženou 
a se zatajeným dechem. Když jsme o ně v polovině sedmdesá-
tých let přišli, bylo to pro nás, kteří jsme tam pracovali patnáct 
až dvacet pět let, jako kdybychom ztratili domov.“

Ornestinum se stalo jakýmsi fenoménem doby – jak je 
s odstupem doby hodnotil sám Ota Ornest?
Tady bych se asi uchýlila k citaci z knihy Hraje Váš tatínek 
ještě na housle?. Režisér Alfred Radok v jednom z dopisů Oto-
vi Ornestovi napsal: „Copak se Vy můžete srovnávat s lidmi, 
kteří opravdu neuměli nic jiného než dělat kompromisy pro 
kompromisy? Copak Městská divadla pražská byla nějakým 
„kompromisem“? Nebo představení, která jste dělal jako ře-
ditel i režisér, nebyla ničím a pro nic, copak jste neudělal také 
nás režiséry, herce, dramaturgii, provoz, a to ani nemluvím 
o Vaší literární práci, o překladech, písních, úpravách, před-
mluvám ke hrám a tak dále.“ Myslím, že by byl Ota Ornest 
špatný ředitel, kdyby se nevážil práce své a práce druhých, ale 
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Nahlas a rychle!

uvědomoval si jistou nezachytitelnost a pomíjivost hereckých 
výkonů, kterým říkal „sochy ze sněhu“. Tím víc ho zraňovalo, 
když se o jeho éře psalo s despektem nebo vůbec nepsalo.

Doba socialismu měla svá pro a proti. Na jedné straně 
cenzura, na druhé straně se ukazovalo, že pod svícnem bývá 
tma a MDP uváděla hry prestižních evropských dramatiků. 
Jak si tuto skutečnost vysvětlujete?
Jestli měl Ota Ornest nějaké nadání (a měl jich hned několik), 
tedy umění komunikace s lidmi, i nadřízenými. Nebylo to tak, 
že by neměl problémy, ale uměl se přes ně přenést třeba tím, 
že se svými herci usedl v klubu Komorního divadla (Komoře, 
jak se divadlu říkalo) ke klavíru a zazpívali si písně V+W nebo 
oblíbené Zpěvy sladké Francie. Pod svícnem bývá tma nepla-
tilo tedy vždy, ale Ota Ornest měl spoustu přátel v zahraničí, 
kteří mu své hry poskytovali nikoliv za devízy, ale mnohdy 
za symbolickou „korunu“. A sám byl vynikající dramaturg 
a překladatel, takže objevování her bylo tak trochu jeho vášní. 
Na ostatní dramaturgy (M. Janišová, E. Drmola, A. Kožíková, 
L. Janská) měl stejně vysoké požadavky jako sám na sebe – 
museli ovládat jazyky a být schopni vlastních překladů. A když 
byl povolán na kobereček někam na ÚV? Buď mu někdo 
pomohl – jako například Jiří Pelikán – nebo se, byť proti své 
vůli, přizpůsobil. To se týká především uvádění divadelních 
her z východních zemí. Sám o tom v článku Promlčený dluh 
pro Scénu napsal, že se v něm v takových chvílích probudil 
demagog, který si občas prosadil svou.

Setkala jste se s lidmi, kteří měli k panu Ornestovi osobní 
výhrady?
Ano, setkala a nerada na to vzpomínám. Bylo to v souvislosti 
se vznikem knihy Ornestinum, ve které jsem chtěla co nej-
objektivněji zachytit výpovědi herců a doložit je dobovými 
kritikami. Nebudu jmenovat, třebaže ta paní už nežije (ostatně 
nebyla a není sama!), ale slova, která na adresu svého dlou-
holetého ředitele pronesla, mne natolik zasáhla, že jsem se 
proti nim tvrdě ohradila. Podobně reagovali někteří kolegové 
z řad historiků, ale to už mne ani nemrzí, jen je lituji. Kníž-
ka Ornestinum byla pro mne zkouškou, co vydržím, ale jak 
vidíte – vydržela jsem.

Co považujete za předpoklad pro vznik legendy o Ornestinu?
Legenda o Ornestinu, které bylo jedinečné a nezapomenutelné, 
mne právě vyprovokovala k napsání té druhé knihy. Vedla 
jsem se sebou zápas a říkala si, že nic není černobílé a chtěla 
té legendě tak trochu přijít na kloub. Možná se mi to povedlo 
do té míry, že se ke mně někteří z oslovených obrátili zády, 
ale snad už mi odpustili. A jaké byly předpoklady vzniku této 
legendy? Když je člověk mladý, přijímá všechno, co se kolem 
něj děje jako dar. František Němec se jednou Petra Kostky ze-
ptal: „Petře, Petře, to bude pořád takhle?“ - „Prosím tě, co tím 
myslíš? Co jestli bude pořád takhle?“ odvětil Petr Kostka. „No, 
život... a ženy... a všechno kolem… To bude pořád?“ Opodál 
seděl Rudolf Deyl, který dal Petrovi pohledem znamení, a ten 
mu řekl: „Františku, pořád... pořád... pořád!“

Ptala se Jana Soprová

S potěšením jsem zjistila, že jsme oba narozeni v Táboře. 
Tedy s nepatrným rozdílem let.
Tak to mám radost. Já jsem hrdý Táborita. 

Hrál jste v Táboře někdy divadlo?
Několikrát, protože my tam jezdíme na zájezdy. S Divadlem 
Radka Brzobohatého a ještě dřív s hradeckým divadlem. 
V Táboře je moc hezké divadlo

Kdo Vás učil na DAMU?
Učili mne paní Marie Málková, paní Jaroslava Šiktancová 
a pan Lukáš Hlavica.  

A co Vás vlastně k herectví přivedlo?
Mne bavilo odmalička. Byl to můj sen. Když jsem byl ještě 
na gymplu, tak jsem chodil do dramaťáku a na basket. To byly 
dvě věci, co mne bavily. A škola mne moc nebavila.

Co jste si pod herectvím představoval, když jste šel 
na DAMU?
Nic. Mně se líbí, že se člověk převtěluje nebo, že se schovává 
za něco, co vlastně není...

Za postavu?
Přesně. Protože tam není sám za sebe. Pro mne jsou úplně 
nejhorší děkovačky. Tam najednou musím být sám za sebe 
a děkovat se za něco, a to já nemám rád.

Ale ostatní to mají rádi... třeba publikum.
Ostatní ano. Většina ano, ale já se cítím nesvůj. Byla však 
jedna výjimka. Hráli jsme hru Smrt od Woodyho Allena, to 
bylo ještě na škole. Já hrál Kleinmanna a kolega, který hru 
režíroval, si vymyslel, že umřu a všichni se budou děkovat a já 
pak odejdu. Tak to byla moje nejkrásnější děkovačka.

Rozhovor Marie Valtrové s hercem Vojtěchem Hájkem

Proč jste chtěl hrát Hamleta a Jaga?
Asi proto, že jsou to nádherné texty. Třeba Saudkovy překla-
dy... A navíc je tam, co hrát. 

A proč zrovna Jago? Proč ne Othello?
Othello je moc jednoduchý, přímočarý... Toho vede žárlivost. 
Kdežto Jago – jsou intriky, a to je přece mnohem zajímavější. 
Jago je mi mnohem bližší. My jsme Othella dělali v dramaťáku 
a Jago mi přišel zajímavý svou barevností. Je to taková svině, 
která má i jiné polohy. Problém Othella je v tom, že žárlil. 
A žárlivost má tak strašně blízko k lásce... Čím víc člověk 
miluje, tím víc žárlí... Kdo nemiluje, tak se k žárlivosti nedo-
stane. Žárlivost je zraňující cit.

Když jsem Vás viděla v Kutné Hoře, tak jsem cítila, že Váš 
Orten byl dobrý právě proto, že to byl plachý člověk...
Já jsem ve své podstatě introvert, ale umím to hezky zakrývat. 
Když potřebuju. Protože herec se pořád schovává za nějakou 
postavu.

Ale Vy se pořád schováváte i jinak!?
Mám dojem, že čím víc se člověk otevře nebo čím víc toho 
na sebe prozradí, tím je zranitelnější. A proto si musí vybrat 
určitý okruh lidí, kterým bude důvěřovat. Ale takových lidí 
je strašně málo. 

Proč jste odešel do Hradce Králové? To byla nabídka?
Ano, po škole si člověk moc nemůže vybírat. Do Klicperova 
divadla mne pozval pan Ivo Krobot. My jsme hráli Kata a bláz-
na od V+W. Já jsem hrál Blázna… a to mne bavilo. 

Jak dlouho jste tam zůstal?
V Hradci Králové jsem byl tři roky. Po dvou letech jsem zjistil, 
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že trochu stagnuju, protože příležitostí tam pro mne nebylo 
moc. A tak jsem šel na půl úvazku a rozhodl se, že než abych 
se někde upíjel, odejdu.

Vy jste měl malé role?
Většinou. Nebo záskoky ze dne na den. Mou největší rolí byl asi 
Blázen a jinak jsem hrál, když bylo něco potřeba. Ale já toužil 
po něčem víc, protože jsem ve své podstatě činorodý člověk. 
A abych šel ráno na zkoušku, pak se šel někam vyspat a večer 
na představení a do klubu, takový stereotyp by mne asi zabil. 
Čím je nabídka barevnější a různorodější, tím jsem raději. 

Kdy jste se rozhodl odejít?
V době, kdy jsem neměl nic jistého. Rozhodl jsem se, že ve-
zmu nabídku třeba za pět set korun a cesta mi vyšla na osm 
set. Takže jsem cestu dotoval a moji kolegové v Hradci (je 
tam spousta kolegů, které mám rád – Helenu Plecháčkovou, 
Jirku Zapletala, Pavlu Tomicovou, Pavlínu Štorkovou... ) se 
mi možná smáli.

Byl jste tam ještě za éry režiséra Morávka? 
Pan Morávek tam zrovna končil, takže jsem se s ním setkal 
jen okrajově. Hrál jsem na záskok v jeho Hoří, má panenko. 
Myslím, že je to velmi uzavřený člověk, ale zkoušet bych s ním 
nechtěl. Mému vnímání světa je bližší David Drábek, který 
není tak svazující jako Morávek, který všechno dělá trochu 
stylizovaně, trochu pateticky. Vybere si jednoho herce nebo 
herečku, těm dá volnost a ostatní sváže do nějaké struktury. 
Pak jste šel rovnou do Divadla Radka Brzobohatého?
Ne. Já jsem tam šel nejdříve na zkoušku a teď tam mám 
spoustu rolí. 

Znáte termín herecký proletariát?
Neznám. Co to znamená?

Víte, to znamená, že herci nemají práci a čekají na své 
role u telefonů.
Ale to čekají pořád. Pokud nedostanete nějakou nabídku, tak 
byste musela mít dostatek fi nancí a odhodlání, abyste něco 
zkusila sama. Teď jsem hrál v létě s divadlem Radar, to jsou 
většinou amatéři, a oni uváděli na Hradě Zkrocení zlé ženy. 
Myslím si, že bych v životě nic takového hrát nemohl, protože 
nejsem ten typ... ale zkušenost byla dobrá.

Co jste hrál?
Petruccia. Hrál jsem ho z radosti nebo proto, abych úplně 
nezakrněl. Myslím, že je hlavním nešvarem této doby, že 
spousta lidí dělá jenom pro peníze, a to je špatně. Herci po-
třebují přípravu, musí mít své role nazkoušené. Někdy mám 
pocit, že kolegové hrají jenom tehdy, když mají zaplaceno. A je 
jim úplně jedno, jestli se jedná o poezii nebo dabing. Divadlo 
přece není o penězích, a jestli bude, tak půjde … do kopru.

A Divadlo Radka Brzobohatého, na co byste mne pozval?
Máme nádherné představení Tančírna, které má víc než 150 
repríz, a které režírovala paní Gregorová. Já měl moc rád hru 
Lev v zimě, to je krásná hra. Hlavními postavami jsou Jindřich 
a Eleonora, které hráli pan Brzobohatý a paní Maciuchová. 
Já jsem hrál prostředního syna Gottfrieda, který měl v sobě 
zatvrzelost a intrikánství a nikdo z rodiny ho neměl rád. A to 
se mi líbilo. Nebo Deset malých černoušků Agathy Christie...

Takže jste hrál s panem Brzobohatým? 
Ano, ve Dvanácti rozhněvaných mužích, v Kleci bláznů, 
ve Lvu v zimě. Byl to skvělý člověk, který si nikdy nestěžo-
val. Pamatuji si, že jsme jeli na Slovensko sedm hodin v autě, 
on měl dvojitou endoprotézu a vůbec si neposteskl. A nikdo 
z mladších kolegů by si nedovolil něco říct, protože když to 
vydržel pan Brzobohatý, tak to museli vydržet všichni. Ne-

vzpomínám si, že by jedinkrát na něco nadával...
Dal Vám nějakou hereckou radu?

Nahlas a rychle! To bylo jeho oblíbená slova. Když jsme hráli 
poslední představení na Karlštejně, tak se na jeviště doslova 
dobelhal. A to beru jako obrovské odevzdání se divadlu.

Vy máte velkou empatii k lidem. Když jsem Vás viděla, jak 
jste pomáhal Jiřímu Ornestovi, tak jsem žasla...
Fascinuje mne, když někdo dokáže bojovat se svým osudem. 
Před panem Ornestem klobouk dolů. Je to ohromně vzdělaný 
a milý člověk. My jsme spolu jeli do Kutné Hory tam a zpátky 
a celou dobu si povídali. A byl jsem za to moc vděčný.

Kromě divadla děláte dabing a rozhlas?
Někdy s paní Kofránkovou … nebo teď s panem Adlerem 
Alberta Camuse. Byly to jeho zápisky, a byly dost složité. 
Nejdřív se mi zdálo, že si autor hraje jen se slovy, ale pak jsem 
textu přišel na chuť.

Čtete poezii?
Občas. Moje maminka píše moc hezké básničky. Moc rád 
bych je někde uplatnil, abych jí udělal radost. Jinak jsem se 
dřív účastnil Wolkerova Prostějova a byl někde v nejvyšším 
kole, ale nevyhrál.

Píšete poezii?
Psal jsem. Občas, do mobilu. Ale moje básničky jsou smutné... 

Četl jste někdy Ortena?
Četl jsem celé dílo. Tedy výbory, které jsem dostal. Já jsem 
se s ním jako autorem poprvé setkal, když mne Aleš Vrzák 
obsadil v rozhlase do Souzvuku. A byla tam paní Kolářová, 
o které jsem vůbec nevěděl, že žije s panem Ornestem. Takže 
když se otevřely dveře a stála tam tato ikona, které si moc vá-
žím, tak jsem byl velice překvapen. Já si moc vážím lidí, kteří 
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nevystavují svůj život na odiv. Myslím, že je má prezentovat 
práce a nic jiného. 

A proto dáváte tak málo rozhovorů?
Mám pocit, že člověk má o sobě mluvit, až když má co říct.

Co ve vás vzbuzuje Jiří Orten?
Myslím, že je mi blízký vnímáním světa. Tím, že je larmoyant-
ní, silně citový.

A jak jste prožil večer v Kutné Hoře? Byl takový zvláštní, 

s Jiřím jste byli schovaní v kotelně... 
Něco takového mne nemůže rozhodit. Kdybyste věděla, kde 
všude jsme hráli. Důležité je to, co se děje na jevišti. 

Kdybychom Vám znovu nabídli roli Ortena, přijal byste?
Určitě. Rozhodně. 

Tak Vám děkuji.
Já děkuji Vám.

Rozmlouvala Marie Valtrová

Letošní ročník Ortenovy Kutné Hory byl již dvacátým a pro 
všechny, kdo se zajímají o literaturu, není snad ani třeba zmi-
ňovat, že festival se stal nejen synonymem unikátní a vzácné 
příležitosti pro setkání se kutnohorských rodáků, ale stejně 
tak synonymem setkání se mladých básníků u příležitosti vy-
hlášení výsledků jedné z nejprestižnějších literárních soutěží, 
jaké lze v Čechách registrovat.
Díky dlouhodobé obětavé a svědomité práci poroty, stejně jako 
díky výbornému zázemí, které soutěži poskytuje Klub rodáků, 
se Ortenova Kutná Hora stala významným identifi kátorem 
talentů mladých básníků, což se většinou samozřejmě ukazu-
je až po letech, jelikož soutěžícím nesmí být v době soutěže 
více než dvaadvacet let, věk, ve kterém zemřel Jiří Orten. 
Myslím si, že připomenutí si velikána české literatury je pro 
soutěžící velice podnětné, vždyť kdo z nich by v tak mladém 
věku dosahoval takové jazykové a formální úrovně? Avšak 
pokud se vyhneme takto nespravedlivému srovnání, můžeme 
hrdě konstatovat, že Ortenovou Kutnou Horou prošla většina 
dnes etablovaných básníků mladé generace, připomeňme 
například Jonáše Hájka, Ondřeje Lipára či asi nejvýraznější 

Ortenova Kutná Hora 2013 a mladí básníci

žijící českou básnířku Marii Šťastnou, která za svou prvotinu, 
vydanou právě pod hlavičkou festivalu v edici První knížky, 
obdržela Cenu Jiřího Ortena a později se jí podařilo dosáhnout 
mezinárodního uznání udělením Drážďanské ceny lyriky.
Upozorňování a vyzdvihování mladých talentovaných básníků 
a básnířek je nespornou funkcí soutěže, je to jejím posláním 
a to plní znamenitě. Stejně tak festival poskytuje, díky podpoře 
Klubu rodáků Kutné Hory a Gymnáziu Jiřího Ortena, zázemí 
pro literární festival, který probíhá paralelně s linií festivalu 
Klubu rodáků Kutné Hory a který je pro mladé básníky velice 
přínosný a důležitý. Vždyť kde jinde se mohou mladí autoři 
setkávat s vrstevníky z celé republiky, vyměňovat si názory, 
navazovat přátelství?
Sám jsem se soutěže a festivalu Ortenova Kutná Hora zúčastnil 
mnohokrát, poprvé v roce 2005 a hned napoprvé na mě pro-
středí malebné Kutné Hory udělalo mocný dojem, reprezen-
tativní sál Základní umělecké školy, profesionální organizace, 
důstojné vyhlášení, atributy, které si Ortenova Kutná Hora drží 
celých osm let, ze kterých jsem ani jeden ročník nevynechal, ať 
už jako soutěžící, naposledy 2008, nebo v následujících letech 
jako spoluorganizátor a ještě později i jako porotce. Během 
těch mnoha let jsem díky Ortenově Kutné Hoře poznal mnoho 
výjimečných autorů, z nichž někteří se stali mými velice dob-
rými přáteli, což platí i o porotcích a členech Klubu rodáků 
a přátel Kutné Hory. První zářijový víkend bez tohoto svátku 
kultury, literatury a přátelství si ani nedovedu představit. Toto 
je mé malé ohlédnutí za zatím posledním z nich, dvacátým 
ročníkem festivalu Ortenova Kutná Hora.
Jako každý ročník se i ten letošní začal plánovat nedlouho 
po skončení toho loňského a o jeho linii pro mladé básníky 
jsem měl rychle konkrétní představu, která se opírala přede-
vším o kvalitní hudebné složku, kterou letos zastupovaly kape-
ly Kittchen a Ille, kvalitní alternativní hudba, která si získala 
mnoho uznání jak mezi posluchači, tak u hudebních kritiků. 
Obě kapely předvedly v útulném prostředí Blues Café precizní 
akustické koncerty, které přilákaly nejen účastníky festivalu, 
ale i místní, což mne obzvláště potěšilo, jelikož festival není 
žádným uzavřeným setkáním, právě naopak.
Ohledně autorů jsem měl v hledáčku pro páteční večer perfor-
mera, básníka a spisovatele Milana Kozelku, který byl uveden 
i v tištěném programu, bohužel se však Ortenovy Kutné 
Hory z vážných zdravotních důvodů zúčastnit nemohl. Toto 
vyšlo najevo již několik měsíců před festivalem, a tedy jsem 
měl dost času najít adekvátní náhradu v Milanu Kohoutovi, 
který je také performerem, básníkem a spisovatelem, dlouhá 
lét žil v Americe, kde vyučoval performance, které se aktiv-
ně věnuje a věnoval po celém světě. Zkrátka člověk, autor, 
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který má mnoho zkušeností a diskuse s ním může být velice 
zajímavá. K Milanu Kohoutovi jsem přizval ještě mladého 
básníka Andrease Patenidise, který nedlouho před festivalem 
vydal svou první prózu, román Supi mezi mrakodrapy a svým 
příběhem mohl být pro mladé soutěžící zajímavou inspirací. 
Na sobotním programu se naštěstí nic měnit nemuselo, básník 
a po mnohá léta šéfredaktor literárního časopisu Tvar Lubor 
Kasal dorazil a představil mladým básníkům svou tvorbu, 
stejně jako se podělil o své zážitky a zkušenosti z literárního 
provozu a můžeme si říct, že málokdo by k tomuto v Čechách 
mohl být povolanější, než právě Lubor Kasal.
S radostí mohu konstatovat, že můj záměr se vydařil, mnoho 
účastníků festivalu se díky programu zdrželo na celý víkend, 

a jak jsem již zmínil, dorazili i místní, což mi udělalo velkou 
radost. Stejně tak mě letos potěšil úroveň přihlášených prací 
mladých autorů a autorek. Sešlo se více než sto třicet pří-
spěvků, což je myslím dostatečným důkazem toho, jak velký 
respekt soutěž Ortenova Kutná Hora má. Ne každý rok se sejde 
tolik natolik kvalitních příspěvků, aby bylo těžké vybírat, které 
z kvalitních prací si ocenění zaslouží, a které už ne. Jako každý 
rok se však porota usnesla až na drobné výjimky jednohlasně. 
Letos si ocenění z Kutné Hory odvezli:
- 2. místo: Aneta Čamová a Alžběta Luňáčková
- 3. místo: David Kořínek, Karel Matějček a Jakub Bičan
- čestná uznání: Kristýna Montagová, Martin Majcík, Jakub 
Strouhal, Dagmar Pokorná a Pavel Holšan
Ukázky:
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Ortenova Kutná Hora je festival, který má nejen vysokou 
úroveň a v neposlední řadě také osobité kouzlo, podpořené 
malebným prostředím Kutné Hory a jeho význam v rámci 
české poezie je zásadní a nepopiratelný. Mně osobně velice 
pomohl, co se týče vývoje ve tvorbě, a jsem rád, že mohu na-
dále participovat na jeho chodu, pomáhat ve vývoji mladým 
autorům, stejně jako se podílet na kulturním životě Kutné 
Hory, města, které jsem si velice oblíbil.
Věřím, že i v příštích letech si bude moci linie festivalu pro 
mladé básníky udržet svou úroveň, snad se podaří sehnat 
dostatek fi nancí, aby bylo možné opět sestavit zajímavý a lá-
kavý program.

Jan Těsnohlídek ml.
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Rozhovory s mladými básníky

Práce s mladými básníky v porotě literárního festivalu může 
být mou zkouškou ohněm, uvidím, jestli mám co užitečného 
mladým tvůrcům říct. 

Je něco, co bys na festivalu změnila, je něco, co Ti na OKH 
chybí?
Takhle z místa mě asi nic moc nenapadá, myslím, že z na-
bídky programu festivalu i města jako takového si člověk 
může sestavit osobní program tak, aby strávil velmi příjemný 
a inspirativní víkend. Možná je škoda, že někteří zajímaví 
básníci jsou příliš plaší na to, aby se víc zapojili do společné 
diskuze nebo veřejného čtení, ale to už je spíš osobní boj než 
něco, s čím by jim organizátoři festivalu mohli nějak pomoct.
   

… s Pavlem Holšanem

Co pro Tebe znamená ocenění v soutěži OKH?
Znamená to pro mě hodně. Je to jakýmsi signálem, že člověk 
nejde špatnou cestou, a zároveň velkou motivací do další 
tvorby, a to je, myslím si, pro každého, kdo je jakýmkoliv 
způsobem tvůrčí, to nejdůležitější. Rovněž mám tendenci být 
na svoje texty přísnější. 

Jak se Ti líbilo na festivalu, co bys případně změnil, co 
bys uvítal?
Letošní ročník byl, stejně jako ten loňský, výborný: skvělí 
hosté, přátelská atmosféra, klidná lokalita, která je navíc k li-
terárnímu festivalu skvěle padnoucí. Tady není co měnit. Jen 
si přát, aby to vydrželo. 

Myslíš, že literární soutěže, popřípadě i festivaly mohou 
motivovat mladé básníky ke tvorbě?
Určitě. To je podle mě dokonce jeden z jejich hlavních účelů. 
Člověk se má učit od nejlepších, a na literárních festivalech 
a soutěžích koncentrace takovýchto lidí nepochybně je. Mimo 
to je určitě samo o sobě motivující i samotné setkání s lidmi 
podobného ražení.

… s Alžbětou Luňáčkovou

Vloni jsi byla na OKH třetí, letos druhá, objíždíš literární 
soutěž a autorská čtení po cele republice, proto máš určitě 
nějaké srovnání. Co se Ti na OKH líbí, co jsi naopak třeba 
viděla jinde jiného, co Ti třeba v Kutné Hoře chybělo?
Nemůžu říct, že by mi něco chybělo, byla jsem s průběhem moc 
spokojená. A srovnávat soutěže bych nechtěla, protože každá 
je něčím specifi cká, výjimečná, každá má jinou atmosféru. 
Na OKH se mi líbí opravdu nabitý program, kde si soutěžící 
a účastníci můžou vybrat… Můžou se dozvědět něco o svém 
psaní od poroty na workshopu, večer si poslechnout autorská 
čtení, koncert...

Kdy a proč jsi začala obesílat literární soutěže?
Texty posílám do soutěží od doby, kdy jsem poezii začala 
psát, takže od svých patnácti. Soutěže obesílám z různých 
důvodů. Ze začátku jsem se chtěla hlavně přesvědčit, jestli 
moje tvorba za něco stojí, jestli dokáže oslovit. V poslední 
době je to taky kvůli možnosti poznat na festivalu nebo při 
vyhlašování další účastníky, básníky a lidi, kteří jsou naladěni 
na stejnou poetickou notu, se kterými se dá o poezii mluvit. 
Přestože ocenění podle mě závratný význam nemají a autor si 

… s Dagmar Pokornou

Na OKH ses umístila mockrát po sobě. Jaký je Tvůj vztah 
k festivalu a k soutěži? Je něco, na co ze všech ročníků OKH, 
kterých ses zúčastnila, ráda nebo často vzpomínáš?
Umístila jsem se pětkrát po sobě, poprvé v mých sedmnácti 
letech. Pro někoho jako já, kdo vyrůstá jako takový izolovaný 
samorost, je podobná akce skvělý způsob, jak si ověřit, jestli 
jeho tvorba vůbec dává smysl, jestli oslovuje i někoho jiného, 
a potom si s těmi dalšími básníky a čtenáři sednout a pobavit 
se o psaní. Nejvíce si vybavuju, že navzdory jakémusi pře-
svědčení o vlastní cyničnosti jsem nakonec stejně vždycky 
byla dojatá, možná je to i tím místem, Kutná Hora v noci je 
vážně neuvěřitelná. Kousek od chrámu sv. Barbory je takový 
dům celý zarostlý břečťanem, na ten jsem se vždycky chodila 
dívat, a loni jsem u jiného kostela objevila dětské hřiště, vybu-
dované na místě bývalého hřbitova, je to zvláštní vidět dětské 
houpačky a pískoviště obehnané kamennou zdí, na které jsou 
pozůstatky dávných náhrobků. Nálada z Kutné Hory se mnou 
zůstává po větší část roku. 

Letos jsi soutěžila naposled a bylas přizvána do poroty 
soutěž. Jak se těšíš na svoji novou funkci na festivalu?
Jsem trošku nervózní, jak to budu zvládat, ale hlavně jsem na-
těšená jako malé děcko. Já studuju školu, kde se mimo jiné učí 
psaní, a už delší dobu jsem si pohrávala s myšlenkou, že bych 
někdy v budoucnosti chtěla sama učit, doporučovat studentům 
zdroje inspirace a pomáhat jim se směřováním jejich tvorby. 
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škole. Literární soutěže jsem se nikdy nezúčastnila, i když 
možná jednou jsme v ozdravovně v Krkonoších měli nějaký 
jako soutěžní přednes, tak to leda. Jinak jsem se ale zúčastnila 
třeba chemické olympiády.
Děkuji za rozhovor.

Ptal se Jan Těsnohlídek

umístění může napsat akorát tak do medailonku, je to výhoda 
při další básnické cestě, při autorských čteních, publikacích 
v literárních časopisech atd.

Chystáš se poslat do Kutné Hory básně i příští rok?
Ještě jsem nad tím nepřemýšlela, a taky to nechci s tím obe-
pisováním soutěží přehánět Pokud však budu mít nové, ještě 
nepublikované básně, možná se znovu zúčastním.
   

... a s Olgou Königovou, členkou kapely Ille

Jak se Ti líbilo v Kutné Hoře, jaký k ní máš vztah, jak sis 
užila festival?
Do Kutné Hory občas jezdím se svým mužem Jakubem, který 
to tu velmi dobře zná, protože tu má babičku. Vždycky mi tedy 
vypráví historky, třeba o potoku Pách, co někdy smrdí, nebo 
aspoň dřív smrdíval. 
V Hoře je prostě hezky. Mám hodně ráda pohled věž sv. Jaku-
ba. Přišlo mi super, že tady mám koncert. Vždycky mě vlastně 
baví spojit oblíbené místo s oblíbenou aktivitou, v tomhle 
případě hraním. Vztah k takovému místu se pak stane jakoby 
opodstatněnější, autentičtější.

Máš za sebou ať už sama, nebo s kapelou mnoho velkých 
koncertů. V čem pro Tebe bylo jiné hrát na festivalu pro 
mladé básníky, který je atmosférou spíše komorní?
Měla jsem tehdy zlomený malíček, byl to vlastně můj první 
a jediný samostatný koncert jednou rukou na klavír. Taková 
drzost. Ale zvládlo se to a byl to, musím říct, moc příjemný 
koncert. Kavárna plná lidí, co poslouchají. Taky jsem prodala 
dost desek, co víc si přát. Notabene těsně po vydání alba. To 
máš pak pocit, že to má smysl. Díky za pozvání.

Píšeš texty k hudbě, to jsou v podstatě básně. Psala jsi 
někdy básně, které nebyly primárně psané pro hudbu? 
Účastnila ses někdy nějakých literárních soutěží, čteš básně?
O básně jsem se asi kdysi dávno pokoušela. Sama je tolik ne-
čtu, spíš nárazově, když mi někdo něco doporučí. Myslím, že 
se to taky nedá ale číst pořád. Víc jsem je četla asi na střední 
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Pocta přátelům

Pozvání na letošní ročník festivalu nás potěšilo, byli jsme jím 
poctěni. Navraceli jsme se po letech, v komornější sestavě, 
třebaže Krásova Brundibára máme na repertoáru ještě dnes 
a uvádíme ho i v provedení s orchestrem. Organizátoři nás 
oslovili s prosbou uvést inscenaci s názvem Zrcadlená tvář, 
jejímž textovým podkladem jsou básně Bohuslava Reynka 
a jeho ženy Suzanne Renaud. Několikrát se zvažovalo, kam 
hodinový pořad šesti dětských interpretů situovat, zda pří-
mo do prostor Sankturinovského domu, kde se v sobotním 
dopoledni konala vernisáž výstavy děl Bohuslava Reynka, 
anebo do jiných míst. Volba byla nakonec šťastná, pomohla 
příznivému přijetí pořadu: navíc nám přálo i počasí, neboť 

slunce projasnilo skrze okna jeviště pod gotickým klenutím 
kutnohorské základní umělecké školy. Bylo plno, publikum 
bylo vnímavé a znalé. Mně zbývá dodat, že jen o pár dnů 
dříve, v polovině srpna, měla stejná šestice dismančat příle-
žitost uvést totéž představení Jiřímu a Danielovi Reynkovým 
v želivském klášterním kostele. Obě události – želivská 
i kutnohorská – jsou z rodu výjimečných okamžiků, jimiž se 
snažíme dopomoci vnímavým dětem nepřehlédnout hodnoty, 
které, jak se někdy zdá, unikají pozornosti, anebo jsou při-
nejmenším zasouvány pod křiklavější a navenek přitažlivější 
pozlátka. Ještě jednou za milý prosluněný den v Kutné Hoře 
děkujeme!

Zdena Fleglová          

Slunná Ortenova Kutná Hora

Již řadu let se program literárního festivalu Ortenova Kutná 
Hora uzavírá nedělním dopoledním programem, nesoucím 
tradiční název Pocta příteli. Je vždy připomenutím některé 
z výrazných osobností, jejíž životní osudy se prolínají nejen 
s kulturní historií Kutné Hory, ale svým způsobem korespondují 
i s odkazem Jiřího Ortena v mnohem širším kontextu a doplňují 
pestrou mozaiku duchovní atmosféry města v letech minulých 
i v časech současných. Z celé řady jmen významných osobností, 
jimž byl tento program věnován, uveďme například světově 
respektovanou osobnost kutnohorského rodáka prof. Františ-
ka Munka, oba bratry Jiřího Ortena, ať již Otu, významného 
režiséra a bývalého ředitele Městských divadel pražských, či 
Zdeňka Ornesta, skvělého divadelního, televizního i fi lmového 
herce Čestmíra Pecha, výtvarníka a scénografa Národního 
divadla v Praze, ale i profesora kutnohorského gymnázia La-
dislava Znojemského, dalšího kutnohorského rodáka, později 
významného televizního režiséra a profesora pražské AMU Ilju 
Bojanovského a tento výčet by mohl pokračovat.
Neodmyslitelným průvodcem těchto pořadů je další kutnohor-
ská osobnost, kdysi student zdejší průmyslové školy, později 

herec, vynikající fi lmový a televizní dabér, špičkový recitátor 
Alfred Strejček, jehož hluboký osobní vztah ke Kutné Hoře, 
k poezii, a tím také k dílu Jiřího Ortena vždy dává každému 
pořadu neopakovatelnou atmosféru souznění moderátora 
s připomínanou osobností.
Ani jubilejní XX. ročník festivalu Ortenova Kutná Hora ne-
byl výjimkou v této programové stálici, a tak v neděli 8. září 
očekával zaplněný refektář kutnohorské GASK tradičního 
moderátora před závěrečným programem, v němž jen drobná 
textová změna Pocta přátelům avizovala, že tentokrát nepůjde 
o jednu osobnost. Pořad byl totiž věnován bývalým i součas-
ným členům kutnohorského Ochotnického spolku TYL, s nímž 
byla nejen rodina Jiřího Ortena, ale i on sám neoddělitelně 
spojen. Důvodem k této změně bylo připomenutí 170. výročí 
založení spolku i 80. výročí slavnostního otevření Tylova di-
vadla, na jehož jevišti ztvárnila bývalá členka spolku, matka 
Jiřího Ortena paní Berta Ohrensteinová řadu pozoruhodných 
rolí a Jiří i oba jeho bratři Zdeněk a Ota se také svým způso-
bem zapsali do bohaté historie kutnohorského ochotnického 
divadelnictví. Za onemocnělého Alfreda Strejčka, který zaslal 
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Vzpomínání na Kutnou Horu druhé poloviny padesátých let 
je vzpomínkou na mé prvé kroky po divadelních prknech 
a na skvělé amatérské herce a režiséry, kteří zviditelňovali 
tradici Kutné Hory jako města, které se mohlo pyšnit tím, že 
se v něm narodil velký český divadelník Josef Kajetán Tyl.
V letech 1955–1959, o kterých podávám svědectví, byly 
v Kutné Hoře činné tři divadelní soubory, které uváděly 
ročně každý po třech až čtyřech premiérách. K tomu přibyl 
v roce 1956 dramatický kroužek žáků Vyšší průmyslové školy 
pod vedením profesorky Marie Lipské a souběžně probíhaly 
recitačně-divadelní aktivity jedenáctiletky. Paralelně půso-

Vy, milí přátelé a kamarádi, kteří budete naslouchat této vzpomínce, vězte, že bych ji nejraději sdělil osobně. Z očí do očí. Tak, 
jak se to má a jak to cítím. Asi by byla obšírnější, asi bych se chvílemi dojímal, asi… Možná, že některá křestní jména jsem 
nenapsal správně (od oné doby už uplynulo téměř 60 let), určitě jsem nenapsal o všech, které v sobě s láskou nosím. Ke vzpo-
mínání ostatně bude příležitost i v dalších letech a při dalších setkáních. Těším se na ně! Letošnímu jubilejnímu ročníku přeji 
zdar a vám všem dobré zdraví!             

bila také Loutková scéna pod vedením profesora Ladislava 
Znojemského.
Má první role v roce 1957 byla v operetě Mamzelle Nitouche. 
Role zanedbatelná, obsahující jediné slovo – MADAM – 
spojené s cvaknutím podpatků, ale pro mne zásadní, co 
do rozhodnutí, že světu divadla chci sloužit a chci se na něm 
podílet. Představení se hrálo třikrát před vyprodaným Tylo-
vým divadlem s vynikajícím Antonínem Bojanovským jako 
Celestinem a hostující členkou Operety v Karlíně paní Jiřinou 
Marešovou jako Denisou. Velký úspěch slavil i Zdeněk Vrba 
v komické roli Loriotta.
Za zmínku také určitě stojí, že maskérem řady představení 
kutnohorských ochotníků byl známý fi lmový maskér z Barran-
dova Otakar Košťál a fotografem Mamzelky Ilja Bojanovský. 
Od něho mám v archivu své prvé divadelní fotografi e.
Mou druhou divadelní inscenací byla Zeyerova pohádka Radúz 
a Mahulena. Ta byla dílem mladé profesorky češtiny na prů-
myslové škole v Kutné Hoře Marie Lipské. Soubor studentů 
byl rozšířen o studentky pedagogické školy a o paní Věru 
Toužimskou, která excelovala v roli Runy. Nyolu si zahrála 
sama profesorka Lipská. Radúze hrál můj starší spolužák Jar-
mil Brož a Mahulenu Libuše Geprtová, dcera mého profesora 
technologie. Já hrál roli drvoštěpa Vratka. Inscenace vzbudila 
ohlas a postoupila až na celostátní divadelní přehlídku do Pís-

Vzpomínka na kutnohorské divadelníky

organizátorům programu omluvný dopis (je rovněž otištěn 
v tomto čísle KM), jsem předstoupil před diváky já a věřte, 
že ve stínu svého dlouholetého vzoru to byly pro mne nelehké 
okamžiky. Snad jsem nezklamal.
V nádherném prostředí bývalého refektáře zasedli jako diváci, 
ale také jako aktéři i mnozí současní kutnohorští ochotníci, 
působící na prknech Tylova divadla, včetně jeho dlouholeté 
bývalé ředitelka Jany Kozáková i zcela současné mladé ředi-
telky Veroniky Lebedové. V příjemné a pohodové atmosféře 
se oživovaly vzpomínky na celou řadu bývalých osobností 
kutnohorského ochotnického divadla, jako například režiséra 
Otomara Lubinu, bývalé hvězdy kutnohorského jeviště Věru 
Böhmovou-Hlavatou, Jiřího Vlasáka, Antonína Bojanovského, 
pozdějšího ředitele Tylova divadla, ale i herce a režiséra ochot-
nického spolku Zdeňka Vrbu i celou řadu dalších. Vzpomínky 
na minulost doplnila i vyznání těch „mladších“ kutnohorských 
ochotníků, z nichž mnozí působí na kutnohorských divadelních 
prknech také již celou řadu let. Bylo to velmi příjemné setkání, 
které potvrdilo bohatou divadelní historii Kutné Hory, u jejíhož 
zrodu stál vlastně místní rodák J. K. Tyl a dodnes je jeho jméno 
zavazujícím symbolem pro divadelní činnost, která se odvíjí 
samozřejmě v jiných podmínkách, vycházejících ze součas-
ného vnímání divadelních tradic jejími současnými aktéry. 
Tradiční závěrečný program jubilejního XX. ročníku Ortenovy 
Kutné Hory tak potvrdil základní poslání celého festivalu: 

prostřednictvím připomenutí minulosti vytvářet most do sou-
časnosti života města, bohatého nejen leskem stříbra, ale 
také duchovním odkazem osobností, reprezentujícími město, 
i českou kulturu v naší současnosti. 
Nezbývá než věřit, že tato základní teze bude přijata i při 
úvahách o realizaci dalších ročníků ortenovského festivalu. 
Jistě, určité proměny budou jistě refl ektovat proměny spo-
lečenské. Současná mladá generace „náctiletých“ je dnes 
jiná než generace minulosti. Ale pokud se všichni, kdo se 
na programové skladbě festivalu podílejí, shodnou v tom, že 
respekt k etickému odkazu minulosti je základem k etickému 
formování současnosti, potom má Kutná Hora šanci být měs-
tem přitažlivým nejen pro chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr 
atd., ale v kontextu mnohem širším. A to je deviza, která by 
se v návaznosti na ojedinělý literární festival, věnovaný Jiřímu 
Ortenovi, neměla promarnit.

Miroslav Štrobl 
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Jsem velice rád, že jsem byl před dvaceti roky požádán panem 
doktorem Růžičkou, abych zdokumentoval ročník Ortenovky. 
Nikdo jsme tenkrát přesně nevěděli, co náš čeká a jak bude 
třídenní maraton vypadat. Kutná Hora a básničky byla pro 
mnohé z nás tak trochu cesta do neznáma. Hned první roční 
však ukázal, že zarputilost pana doktora Růžičky a jeho spolu-
pracovníků není jenom nějaké náhodné poblouznění. Dokonalá 
příprava a soulad s rodinnou Ornestových a perfektní znalost 
prostředí města jednoho z hlavních protagonistů Alfreda 
Strejčka, to vše dávalo záruku úspěchu.

S Nikonem na krku

Stejně tak jak přibývalo ročníků, přibývalo i známých osob-
ností, které „prošly“ mým Nikonem. Asi bych nikdy neměl 
příležitost fotografovat paní Randovou, pana Stivína nebo 
pana Suchého s Jitkou Molavcovou a ikonu českých dějin 
pana Zdeňka Mahlera a mnoho dalších, kteří přijeli do města 
vzdát hold příteli.
Samostatná kapitola by asi musela být o Alfredu Strejčkovi, 
který byl až na výjimky, kdy se kvůli pracovním povinnostem 
nemohl zúčastnit, stálicí festivalu, která přitahovala poslucha-
če. Ne jinak tomu bylo i s jeho přítelem, kytarovým virtuózem, 

ku. Vstup Libuše Geprtové na divadelní jeviště byl jedinečný 
a jí samotné také přinesl rozhodnutí věnovat se divadlu.
 Ještě jedna inscenace Marie Lipské se dočkala velkého ohla-
su. Byla to Jiráskova Filosofská historie. Hrál jsem Vojtěcha 
Vavřenu a Pannu Márinku hrála moje kamarádka a také 
spolurecitátorka v řadě poetických pořadů Věra Stehlíková. 
Vzpomínám také na pohádku Zkoušky čerta Belínka, v níž 
se v titulní roli představil jeden z bratrů tehdy už renomova-
ného divadelního a fi lmového herce Rudolfa Jelínka Honza. 
V pohádce jsem si zahrál svou první charakterní roli, čaroděje 
Čáry Felčáry. Do studentského divadelního souboru se tehdy 
zapojilo mnoho mých spolužáků a dodnes na tuto zkušenost 
rádi vzpomínají. Tito „odchovanci“ Marie Lipské pak přijali 
role i v slavnostním nastudování Tylových Kutnohorských 
havířů, se kterými jsme absolvovali nezapomenutelný zájezd 
za krajany do Vídně v roce 1958.  Režie se ujal profesionální 
režisér, tehdejší ředitel kolínského divadla a pozdější ředitel 
Divadla na Vinohradech Zdeněk Míka. Souběžně se pro Vídeň 
nastudovaly dvě aktovky Ladislava Stroupežnického Zvíkovský 
rarášek (v titulní roli s Libuší Geprtovou) a Paní mincmistrová 
(s jedinečným a dodnes pro mne nezapomenutelným herec-
kým výkonem pana učitele Josefa Pospíšila v roli Mikuláše 
Dačického z Heslova).
Úspěch byl obrovský a náš zážitek z možnosti vycestovat 
na Západ nepopsatelný. Vše kolem tohoto zájezdu by vydalo 
na samostatnou kapitolu. V Kutnohorských havířích jsem hrál 
havíře Havla a na alternaci s profesorem Jiřím Pelikánem Hynka 
z Vaitmile, v Paní mincmistrové Zdenka Loreckého z Elkuše. 
Mé ochotnické herecké ambice byly využity i v několika po-
hádkách v režii Otakara Lubiny, Boh. Vaněčka, Václava Vrby 
a jednoho z nejaktivnějších kutnohorských divadelníků té doby 
Jana Pospíšila. Princeznami a partnerkami v pohádkách mi 
byly Eva Hnízdová a slečna Vilímovská.
Zvláštní kapitolou bylo mé přátelství s paní Bertou Ohren-
steinovou. Držela nade mnou, tehdy 15–17letým, ochrannou 
ruku. Jednoho dne mi nabídla k recitaci verše svého syna, 
jehož jméno jsem do té doby neznal – Jiří Orten. Vybral jsem 
několik básniček pro Věru Stehlíkovou a pro sebe a v sálku 
restaurace v Sedlci jsme pořad Ortenových veršů na jaře 
1958 uvedli. Paní Berta mi byla také nápomocna v klíčovém 
bodě mého života, kdy jsem se, ještě před maturitou, rozhodl 
„utéci“ k divadlu. Napsala svému synovi Zdeňkovi Ornestovi 
do olomouckého Divadla Oldřicha Stibora a poprosila jej, aby 
se za mne přimluvil u konkurzu na uvolněné místo ve sboru 
operety téhož divadla. Zdeněk tak učinil a já po předzpívání 
písně Tri dny ma nahaňali, eště ma nědostali…  jsem byl v roce 

1959 přijat na místo 2. basu s měsíční gáží 750 Kčs.  Mé štěstí 
a vděčnost rodině Ohrensteinů se nadá popsat.
Vzpomínám a mluvím stále o sobě… Ale těmi mými učiteli 
byli krom výše jmenovaných další skvělí kutnohorští divadel-
níci. Alois Krupička, jímavý a citlivý charakterní herec, paní 
Věra Hlavatá, vynikající herečka dramatických rolí (talent 
po ní zdědila i její dcera Zuzka), Jiří Samek, paní Javůrková, 
pan Jangl, paní Jeřábková a pan Jeřábek, paní Krausová…
A mohl bych pokračovat výčtem dlouhé řady jmen, která pro 
mne stále znamenají mnoho a na které se nezapomíná.
Ohlédnutí musím věnovat i divadlu loutkovému a jeho princi-
pálovi Ladislavu Znojemskému. Stali jsme se blízkými přáteli 
a právě jemu a Zdeňkovi Jelínkovi, kamarádu z nejbližších, 
vděčím za základní životní nasměrování. 
Ve Staré sokolovně existovalo od roku 1920 stálé sokolské 
loutkové divadlo. Těsně po válce, ještě v roce 1945, dvacet 
mladých nadšenců scénu a hlediště zmodernizovalo, divadlo 
dostalo moderní světelný park a zvukovou aparaturu, nové 
loutky, zásobu kulis a bylo připraveno i na nejnáročnější 
loutkářské inscenace. Nové jeviště bylo otevřeno hrou Voj-
těcha Cinybulka Ostrov splněných přání a ta byla uváděna 
nejen pro děti ale i pro dospělé. Loutková scéna pod vedením 
Ladislava Znojemského patřila od znovuotevření k našim 
nejúspěšnějším amatérským scénám. Hrálo se čtyřikrát týdně. 
Počet spolupracovníků loutkárny dosáhl čísla 50. V některých 
hrách bylo i 25 účinkujících. Musím jmenovat alespoň některé 
ze stálých spolupracovníků, se kterými jsem se setkal – Ka-
rel a Květa Weidenhofferovi, pan Povolný, Zdeněk Jelínek, 
Bohdan Špaček, Michal Singert, Jiří Plaček, Květoslav Šlejtr, 
Neklan Ropek, Jaroslav Herout… K největším úspěchům 
„loutkárny“ patřily inscenace Radúz a Mahulena, Strakonic-
ký dudák, Andersenův Slavík a především Ze života hmyzu.  
Za režií všech těchto titulů je profesor Ladislav Znojemský. 
Byl to on, kdo několikrát ještě za okupace a potom koncem 
čtyřicátých let uvedl se svými studenty z gymnázia Erbenovu 
Kytici. Inscenace byla opakovaně uvedena i na scéně Tylova 
divadla a za zmínku jistě stojí, že hudební nastudování bylo 
dílem někdejšího studenta gymnázia a dnes jednoho z nejvý-
znamnějších světových dirigentů Jiřího Kouta.
Ladislav Znojemský, pro všechny jeho žáky a přátele LÁĎA, 
zemřel před 20 lety, 18. prosince 1993. Nejen na něho, ale 
i na všechny obdivuhodné a divadlem posedlé Kutnohoráky 
dnes s láskou vzpomínám. Kéž další a další generace nesou 
odkaz těch předešlých, které usilovali o totéž, o co se snažíme 
dnes my. Naplnit lidské životy poznáním, krásou a láskou. 
(září 2013)

Alfred Strejček
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Dne 19. září 2013 v Rychnově nad Kněžnou ve věku 93 let tiše 
zemřela paní Olga Matasová, roz. Knolová.
Hned na začátku řekněme, že tu dívku, Olgu, políbil muž; 
stalo se tak před víc než 70 lety a ona múza se jmenovala Jiří 
Ohrenstein. Oba byli z Kutné Hory, hráli tenis v tamním klubu 
na Bylance a jeho rodiče měli v Kollárově ulici obchod. Jeho 
maminka, paní Berta, hrávala ochotnické divadlo a její tři 
synové – nejstarší Ota, pak Jiří a nejmladší Zdeněk – zdědili 
nadání po ní. 
„Od deseti let jsme vyrůstali takřka spolu. Do primy a sekun-

dy jsme chodili do kutnohorské reálky, od tercie jsem začala 
jezdit do gymnázia v Čáslavi a on do Kolína. Denně jsme se 
vídali ve vlaku, z Kutné Hory do Sedlce jezdila – a snad dosud 
jezdí – malá lokálka. Nádražíčko v Kutné Hoře bylo tenkrát 
maličké, vlak tahala malinká mašinka, a jen co jsem se vrátila 
domů a najedla, už jsem utíkala na tenis. On taky, bylo nás 
tam pár mladých tenistů, prostě krásné, bezstarostné mládí. 
Byla jsem v kvintě, když mě požádal o schůzku na Bylance. 
Několikrát jsme se takto sešli a tu mě dnes zabolela věta v jeho 
dopise Věře Fingerové: „Požádal bych Tě, aby ses za mne 
provdala.“ Proč se jen tehdy naše cesty rozešly? Co kdyby 
za pár roků takto požádal mne a já bych se za něho provdala? 
Třeba by se mohl za druhé světové války zachránit, vždyť se 
to mnoha smíšeným manželstvím – on byl Žid – podařilo. Já 
vím, jsou to zbytečné výčitky po tolika desítkách let, ale snad 
mi prominete, že jsem se vám s nimi svěřila. A co chcete ještě 
slyšet? Na Bylance byl lesíček, dost příkrá cestička k nádherné 
studánce dole, co je v ní vidět, jak pramení. Tam jsme chodí-
vali, a když už to chcete všecko vědět, tak u ní mě ten student 
dvakrát políbil. Já si od té doby říkám, že mě políbila múza, 
a to jsem nevěděla, že z něj bude takový básník,“ vzpomínala 
paní Olga. 
Byla aktivní, činorodou amatérskou malířkou i básnířkou. 
Důvěrně se znala se spisovatelem Františkem Kožíkem, 
autorem románu Největší z pierotů, jenž pro ni také napsal 
své pozdní verše, s Jarmilou Loukotkovou (Navzdory básník 
zpívá) či Karlem Krpatou (zfi lmované Počestné paní pardu-
bické). Dopisovala si s překladatelem Ludvíkem Kunderou, 
básníkem Františkem Hrubínem, knězem prof. Tomášem 
Halíkem, arciopatem břevnovského kláštera Anastázem Opas-
kem, s novinářem Pavlem Tigridem, s legendárním tenistou 
Jaroslavem Drobným, s hudebním skladatelem Jindřichem 
Jindřichem, s malířskou rodinou Hudečkových, s literárním 
kritikem Františkem Černým (podle něhož byl Jiří Orten 
největší národní metafyzik po Máchovi), s pediatrem Josefem 

ale hlavně výborným člověkem Štěpánem Rakem. Dovolte mi 
pouze jednu vzpomínku na tohoto umělce: Tradiční sobotní 
rauty byly ve Vlašském dvoře. A právě na jednom z nich byl 
i pan Rak se svojí kytarou. Jak se zábava rozjížděla, hosté si 
pomalu sedali na lavičky na nádvoří Vlašského dvora, a proto-
že byl krásný zářijový večer, přisedl si i kytarista. Očekávalo 
se, že začne klasikou. Byl to však velký omyl. Trampské 
písničky v podání virtuóza zněly nádvořím a lidé se k nám 
pomalu přidávali svým zpěvem. Ve dvě hodiny ráno jsme byli 
upozorněni, že je noční klid, a tak jsme se pomalu, ač neradi 
rozcházeli. Byla to spontánní akce, bez jakékoli režie a scénáře.
To je pouze jedna z mnoha vzpomínek na uplynulých dvacet 
ročníků festivalu, za jehož uspořádáním stojí dnes už možná 
stovka nadšenců, kteří nejsou vidět na pódiu a při děkovač-
kách nedostávají květiny. Diváci jim však přesto tleskají. Bez 
jejich chuti do práce by nebyl ani první, ani zatím poslední 
ročník festivalu a já bych neměl ve svém fotoarchivu celé 
řady velice známých osobností nejen z oblasti kultury, ale 
i veřejného života. 
Děkuji Vám, ortenovci.

Miroslav Radoměřský

Políbila ji múza...
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A budu ho nenávidět!
Mám dojem, že pana doktora Šťastného znám celý život. 
Není to ovšem pravda, poznala jsem ho, když mi bylo pat-
náct. Tenkrát jsem byla studentkou druhého ročníku Střední 
všeobecně vzdělávací školy v Kutné Hoře a prožívala velké 
zklamání. Milovaný profesor češtiny a dějepisu pan Ladislav 
Znojemský odešel do penze a po prázdninách nás měl začít 
učit DRŠŤA. Tahle přezdívka pana doktora se zrodila zřejmě 
na průmyslovce, kde předtím působil, a my puberťáci jsme se 
jí s nadšením chopili. Já osobně navíc s nezlomným přesvěd-
čením, že ho budu nenávidět, protože „mému panu profesoru“ 
Znojemskému nemůže přece sahat ani po kotníky. Jak moc 
jsem se mýlila! Nevím přesně, kdy jsem to pochopila, ale určitě 
to netrvalo dlouho. Nový profesor nás neučil jen gramatice 
a literatuře, ale měl nás i na tzv. občanskou výchovu. A právě 
tady nám vštěpoval základy samostatného myšlení, odmítání 
dogmatických „pravd“, umění diskuse a ne hádky, respekto-
vání názoru druhého… zkrátka základním principům demo-
kracie. A přitom dokázal zůstávat jaksi v pozadí a zdánlivě 
nezúčastněně sledovat naše ohnivé debaty a pozorovat naše 
sebeuvědomování. Byly to hodiny, na které se nezapomíná. 
A tak mně u maturity šlo nejen o to obstát, ale taky neudělat si 
ostudu před člověkem, kterého jsem se naučila hluboce si vážit.

Pan profesor se ztratil!
Přešlo pár let a já končila studium na vysoké škole, katedře 
knihovnictví a vědeckých informací. Dálkové, protože hned 
po maturitě jsem nastoupila do zaměstnání. Téma diplomové 
práce jsme si tehdy jako „praktici“ mohli navrhnout i sami 
– a bylo-li nosné, katedra je přijala. Mně s výběrem pomohl 
právě doktor Šťastný (mimochodem šlo o zachycení dějin 
knihovny kutnohorského gymnázia od doby vzniku po sou-
časnost). Konzultovala jsem problematiku víc s ním než s ofi -
ciálním konzultantem docentem Františkem Horákem. Ten 
měl málo času a navíc byl daleko. A tak nebylo nic divného 
na tom, že k obhajobě mé diplomové práce byl přizván i doktor 

Šťastný. V den D jsem měla samozřejmě strach a trému – ale 
to jsem ještě netušila, co mě čeká. Když se totiž pan doktor 
dostavil na katedru, zjistil, že oponentem práce je jeho bývalý 
spolužák dr. Lukeš. Oba měli z nečekaného setkání obrovskou 
radost, a protože do začátku celé akce zbývala asi půlhodina, 
vydali se do fakultního bufetu na kávu. Ostatní členové komise 
byli dávno na místě, její předseda spouštěl hromy a blesky, já 
hledala oba kamarády po celé budově… zkrátka, zapomněla 
jsem na strach ze zkoušky, a když se konečně „ztracenci“ našli, 
byla jsem tak šťastná, že moje tréma zmizela a já obhajovala 
se suverenitou, která mi rozhodně není vlastní. Obhajovala 
a obhájila bez problémů. Díky panu profesorovi, ať už se na to 
nahlíží z kterékoli stránky. Vybral mi přece téma, radil při 
jeho zpracování – a nakonec mě zbavil i té trémy.

Ty šedé buňky mozkové!
Šedé buňky mozkové připomíná každou chvíli slavný detektiv 
Agathy Christie, Hercule Poirot. Zaručují mu skvělé pracovní 
výsledky. Já osobně mám už dnes víc šedivých vlasů než še-
dých mozkových buněk a uvědomuji si, že fyzicky i duševně 
stárnu. Vždyť už mám taky důchodový věk. Já ano. Ale pan 
profesor? Je, pravda, o nějaký ten pátek starší, občas chodí 
i s hůlkou, ale když se s ním potkám na pravidelných schůzkách 
redakční rady časopisu Krásné město, mám pocit, že jsem 
zase studentka a on profesor. Však v radě zasedá spolu s ním 
nejeden z těch, které kdysi učil. Jeho „šedé buňky mozkové“ 
rozhodně nezestárly. Je to dál člověk, kterému to výborně 
myslí, spoustu věcí zná, mnohé si dobře pamatuje a náš časo-
pis dokáže obohatit výbornými nápady. A já za sebe musím 
jen konstatovat, že předsevzetí o tom, že ho budu nenávidět, 
rozhodně neplním. Moc si ho vážím a mám ho ráda.
Poznámka autorky: Předchozí řádky jsem psala při příležitosti 
nadcházejících narozenin pana doktora Šťastného. Bohužel se 
jich nedožil a mně nezbývá než říci s názvem jednoho románu: 
„Sbohem, pane profesore!“ 

Helena Pospíchalová

Ohlédnutí aneb Moje setkání s doktorem Šťastným

Švejcarem, s herci Františkem Šlégrem, Jiřinou Petrovickou, 
Otomarem Korbelářem, Jiřím Dohnalem, který jí byl na svatbě 
za svědka, i s Olgou Scheinpfl ugovou. 
Po maturitě na čáslavském gymnáziu roku 1939 začala sice 
studovat na vysoké škole, české vysoké školy však byly záhy 
nacisty uzavřeny. Aby nebyla nasazena na práci v říši, pro-
vdala se za lékárníka Jana Moravce. Jejím švagrem se tak 
stal legendární zpravodajec brig. generál František Moravec 
(1895–1966), přednosta pátrací a obranné skupiny 2. odděle-
ní hlavního štábu ministerstva národní obrany před válkou 
a během ní. Z manželství manželů Moravcových se narodily 
dvě děti.
Druhým manželem paní Olgy se stal básník a spisovatel Mi-
loslav Matas (1909–1973), notář a obhájce ve věcech trestních. 
Komunisty byl odsouzen na 11 let za členství v Legii svobody 
a strávil ve vězení – až do amnestie – 7 let. Jeho spoluvězněm 
v Leopoldově byl mj. arciopat A. Opasek. Miloslav Matas 
zemřel jako 64letý v Podbřezí u Dobrušky, kde jeho manželka 
po jedenáct let dělala na zámečku Skalka sama průvodkyni, 
správkyni i uklízečku. 

Po desítkách let napsala paní Matasová báseň Snění, k níž je 
dole na pečlivě uchovávaném strojopisu připsáno Jiřímu Olga.

Josef Krám
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První článek nového časopisu Krásné město r. 1938: „Desátý 
všesokolský slet v Praze bude nejen mohutným projevem 
brannosti národa, ale bude také pro příslušníky sokolského bra-
trstva a účastníky sletu vůbec příležitostí k návštěvě a zhlédnu-
tí míst, jež v dějinách národa i sokolské myšlenky představují 
půdu nejpamátnější. K těmto místům na prvém místě po Praze 
patří Kutná Hora. (…) Městská rada kutnohorská a tělocvičná 
jednota Sokol v Kutné Hoře používají této příležitosti těchto 
významných slovanských i národních slavností k tomu, aby 
účastníky obou sletů a zvláště sletu Všesokolského, pozvaly 
k návštěvě města Kutné Hory.“ (J. Troníček, Sokolským župám 
a jednotám. KM 1/1938)

  

„Dru Em. Pochemu usneseno sděliti, že správní komise 
 Kutné Hory] uznává vysokou vnitřní hodnotu jeho vzácného 
příspěvku do 1. a 2. čísla Krásného města a požádati jej, aby 
se spokojil odměnou ve výši K 100,- vzhledem k tomu, že 
časopis je naprosto nerentabilní, že je vydáván jen z důvodů 
kult., a že turistický ruch byl málo výnosný, takže obec nemá 
dosti prostředků a z těchto důvodů také žádný z přispívatelů 
ještě odměnu nežádal.“ (SOkA KH, Zápis o schůzi obecní 
správní komise, 13.10.1939)

  

„Z čeho se skládá fond Krásného města (odpovídá p. předseda 
MNV K. Hora J. Hornych): Již v první schůzi veřejné jsem 
oznámil, že ke krytí vedlejších výloh, výloh representace apod. 
zřídili jsme si fond Krásného města. Abychom nezatěžovali 
fi nance obecní, utvořili jsme mimořádný fond, ze kterého 

V roce 1938 – tedy před 75 lety – bylo vydáno první číslo nového kutnohorského periodika. Podle básně Rudolfa Krupičky 
dostalo název Krásné město, doplněný o podtitul Věstník Městské cizinecké komise v Kutné Hoře. Redakce se ujal Josef Vepřek. 
Ony tři čtvrtiny století, které má časopis již za sebou, nebyly vždy jednoduché. Krásné město bylo z politických důvodů opa-
kovaně rušeno a zase obnovováno, a tak vychází s tu kratšími, tu delšími nucenými přestávkami v součtu „pouhých“ 36 let. 
Bohatým dějinám časopisu jsme se na jeho stránkách věnovali již v minulosti, proto se dnes u příležitosti půlkulatého jubi-
lea ohledněme za uplynulými lety trochu jinak: očima dobových článků, kdy se často redakce obracela přímo na své čtenáře 
s nějakým podstatným sdělením, nebo očima dobových písemných pramenů, které o Krásném městě hovořily. Výběrem těchto 
citací vznikla, domníváme se, zajímavá mozaika, v níž se vedle metaforických označení časopisu objevují třeba i náznaky jeho 
svízelné fi nanční situace nebo vtipná sebekritika ze strany redakce…

Lukáš Provaz

budeme hraditi všechna vydání, která budou sloužiti propagaci 
a representaci města. Tím oznámil jsem z tohoto místa utvoření 
fondu Krásné města. Věděl jsem a lépe předpokládal, že budou 
různá vydání, na které nebude úhrady. Poslali jsme pěkný 
obraz Rudé armádě jako památku na Kutnou Horu a to jsme 
hradili z fondu Krásné město. O všech vydáních byla podána 
vždy písemná zpráva radě MNV, celkem 4 vyúčtování. Tento 
fond byl dobrým požehnáním pro Kutnou Horu.“ (SOkA KH, 
Zápisy o schůzích pléna MNV, 18.11.1946)

  

„Naše soutěž ve znalosti kutnohorských památek, uveřejně-
ná v 1. čísle letošního ročníku „Krásného města“, byla pro 
předplatitele příliš tvrdým oříškem. Vyobrazené dřevěné 
sošky, uložené nyní v museu „Vocel“, pocházejí z hlavního 
oltáře v kapli ve Vlašském dvoře a představují sv. Václava 
a Ladislava. (…) Vypisujeme dnes novou soutěž, tentokrát 
velmi snadnou. Kterou kutnohorskou uličku zachytil Mistr 
Josef Šedivý na připojeném obraze? Znáte něco z historie 
tohoto zajímavého koutku města? Napište nám do 15. 8. t. r. 
Dvě správné odpovědi odměníme pěknými knížkami o Kutné 
Hoře. Vylosování provede rada MNV v druhé polovině srpna. 
Výsledek oznámíme v 4. čísle letošního ročníku „Krásného 
města“, jež vyjde počátkem září. Redakce Vám přeje v soutěži 
mnoho zdaru.“ (bez názvu, KM 2/1947)

  

„Vycházíme letos ze správních příčin poněkud opožděně. 
Z důvodu hospodářských zmenšili jsme rozsah čísla na 8 stran 
a vyjdeme jen čtyřikrát ročně. Předplatné jsme úměrně snížili 

KM 75 LET
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na 20 Kčs ročně. Kdo si ponechá 1. číslo ročníku, zaslané 
poštou, je považován za odběratele. Předplatné obnosů, zasla-
ných předem, na požádání vyúčtujeme, jinak je považujeme 
za dar věstníku a srdečně za ně děkujeme.“ (Zprávy z redakce 
a administrace. KM 1/1950)

  

„S ohledem na zvýšený počet obrázků tohoto čísla, věno-
vaného radostnému 1. máji 1951 a boji za mír, odložili jsme 
Kutnohorskou kroniku, zhodnocující ostatní politické a kul-
turní události, do 3. čísla, jež vyjde 15. září 1951.“ (Z redakce. 
KM 2/1951)

  

Poslední článek před zrušením časopisu r. 1951: „KRÁSNÉ 
MĚSTO uzavírá tímto 4. číslem X. ročník. Vyšlo se svole-
ním MRO před naplánovaným datem s ohledem na odchod 
vedoucího redakce Dr J. Nuhlíčka do nového působiště 
v kraji. Děkujeme srdečně všem svým spolupracovníkům 
a příznivcům Kutné Hory za podporu věstníku a přejeme jim 
stejně jako všemu pracujícímu lidu další radostné budovatelské 
úspěchy a šťastnou cestu nás všech k socialismu.“ (bez názvu, 
KM 4/1951)

  

„Nesmíme ztrácet čas. Voláme k spolupráci všechny lidi 
dobré vůle, kteří mají Kutnou Horu rádi. Společnou mluvu 
a společnou cestu k tomuto cíli chceme hledat na stránkách 
„Krásného města“, které tím vstupuje do třetí etapy svého 
života. Nechť je to etapa, která udělá u Kutné Hory opět 
město žádoucí, zářící leskem starobylých památek a současně 
pulzující plností moderního života, město nikoli nejmenší 
mezi městy českými, město skutečně krásné.“ (L. Znojemský, 
Do třetice. KM 1/1969)

  

 Akad. malíř Čeněk Fousek (1894-1983): „Mám svoji boha-
tou sbírku, kterou bych jednou rád dal do úschovy města. 
Vydává se časopis „Krásné město“ – já bych jej raději nazval 
„Nejkrásnější město“.“ (SOkA KH, Zápisy o schůzích pléna 
MNV, 24.9.1969)

  

„Dosud žijí mezi námi pamětníci, kterým název tohoto článku 
připomene reprezentativní kutnohorský časopis KRÁSNÉ 
MĚSTO. Za posledních šest desetiletí se objevoval v domác-
nostech obyvatel i přítel našeho města celkem ve třech obdo-
bích. (…) Dnes máme všechny předpoklady obnovit vydávání 
tohoto časopisu, jehož cílem je přispět k tomu, aby se rozvíjela 
kulturnost, vztah k památkám i budoucnosti našeho města. 
Zároveň chce propagovat i mimo rámec Kutné Hory jedno 
z nejkrásnějších měst Čech. 
Voláme proto ke spolupráci všechny, kteří mají Kutnou Horu 
rádi, kterým záleží na tom, aby naše město bylo vskutku 
krásné nejen svými starobylými památkami, ale i tepem mo-
derního života. Dokažme, že i v této čtvrté etapě Krásného 

města najdeme společnou 
cestu k naplnění více než 
šedesátiletého snu milov-
níků a obdivovatelů našeho 
města.
Obnovený časopis bude po-
třebovat pro svou existenci 
vás všechny, kteří svými 
myšlenkami, nápady, kul-
turním i uměleckým zamě-
řením můžete přispět k jeho 
obsahové náplni. Redakce 
Kutnohorského zpravoda-
je ráda zaregistruje váš zájem o spolupráci a předem za ni 
děkuje.“ (Krásné město, Kutnohorský zpravodaj – Kulturní 
přehled, 3/1990)

  

„Usnesení č. 17 – k návrhu na zrušení měsíčníku Kutnohorský 
zpravodaj Městské zastupitelstvo
I. u k l á d á tajemníkovi MÚ dr. Janu Egidy
a) zrušit ve výpovědních lhůtách vydávání a distribuci měsíč-
níku Kutnohorský zpravodaj 
b) zrušit redakční radu měsíčníku Kutnohorský zpravodaj (...)
II. pověřuje
a) členy zastupitelstva dr. Radko Šťastného a Ondřeje Seiferta 
zajištěním pravidelné rubriky pro informace s činností měst-
ského zastupitelstva v týdeníku Kutnohorské obzory.
b) členy zastupitelstva dr. Radko Šťastného a Ondřeje Seiferta 
zajištěním obsahu této rubriky
c) dr. Radko Šťastného, člena zastupitelstva, sestavením re-
dakční rady časopisu Krásné města a zajištěním registrace 
a vydávání této tiskoviny (SOkA KH, Zápis z jednání zastu-
pitelstva, 27.2.1991)

  
  
„Co říci jako přání pro budoucnost? My, jejichž jména čtete 
v tiráži časopisu, i vy, jeho dnešní a doufejme i budoucí čtenáři, 
bychom měli společně hledat cestu, aby se slova prof. Zno-
jemského stala skutkem i ve čtvrtém, snad už trvalém období. 
Stránky Krásného města nechť jsou stuhou, která sváže všech-
ny „lidi dobré vůle“ ku prospěchu dávného „klenotu českého 
království“.“ (H. Štroblová, Vážení čtenáři. KM 1/1991)

  

„Být někde u moře, mohli bychom se už koupat. Bylo by totiž 
možné, že Městské zastupitelstvo, jako vydavatel Krásného 
města, by k pohledům na město nezvolilo časopis, ale výletní 
bárku. Kutnohorská výletní bárka, chci říci časopis Krásné 
město, měla na své první plavbě, tedy v čísle 1/1991, tolik 
nedostatků, až se posádka, totiž redakce, zapřísáhla, že se 
to nemůže opakovat. Jenže druhé číslo roku 1991 nedostatky 
prvého čísla zmnožilo, bárka dokonce vyplula s dvoutýdenním 
zpožděním a s takovým množstvím tiskových i pravopisných 
chyb a grafi ckých nedokonalostí, že posádka má už nabráno 
v botách. A opravdu si je redakce vědoma, že spolu s ní nechala 
vykoupat i své čtenáře – cestovatele po Kutné Hoře.“ (V. Petr, 
Koneckonců. KM 1/1992)

KM
75LET
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Není běžné, aby se v dnešní době v Čechách stavěly kapličky. 
A jestliže v jednom městě vznikají současně hned dvě, lze to 
bez nadsázky považovat za malý zázrak. V Kutné Hoře se tak 
stalo a od podzimu se může město chlubit dvěma staronovými 
výklenkovými kapličkami.
První z nich, zasvěcená sv. Lazarovi, byla obnovena v měst-
ské části Karlov díky občanskému sdružení Denemark pod 

Obnova dvou výklenkových kapliček v Kutné Hoře

Blíží se Vánoce a v chrámu sv. Barbory tradičně uslyšíme 
Rybovu vánoční mši (26. 12.) a Brixiho Missu Pastoralis 
(31. 12.) v podání Učitelského smíšeného pěveckého sboru 
Tyl. Oba koncerty se již pro kutnohorskou veřejnost staly sa-
mozřejmostí. V říjnu letošního roku jsme však měli možnost 
společně se sborem oslavit významné výročí – 20 let činnosti 
pod vedením sbormistra Zdeňka Licka. Na výročním kon-
certu sbor vystoupil se skladbami různých období i žánrů 
a představil své nové profi lové CD s názvem Proč bychom 
se netěšili. Součástí oslav byla i výstava zachycující důležité 
okamžiky sboru od roku 1993. Při této příležitosti jsme si 
znovu uvědomili, že málokteré město u nás se může pochlubit 
tak bohatou tradicí českého sborového zpěvu jako Kutná Hora. 
Již téměř 170 let uplynulo od doby, kdy byl v našem městě 
založen první Zpěvácký spolek, který později přijal název 
Tyl. Od roku 1946 na tuto tradici navázal i Učitelský smíšený 
pěvecký sbor (USPS), který bohatý kulturní odkaz rozvíjí dod-
nes. Název sboru byl v roce 1996 rozšířen na USPS Tyl Kutná 
Hora, a sbor se tak i formálně prohlásil za pokračovatele této 
tradice. Členy však již nyní nejsou pouze učitelé, ale najdete 
tu zpěváky různých profesí.  

  Od roku 1993, kdy se vedení ujímá sbormistr Zdeněk Licek, 
ušel sbor dlouhý kus umělecké cesty. K největším úspěchům 
patří nastudování a opakované provedení Dvořákovy Sta-
bat Mater (2003, 2004, 2007), zapojení do Mezinárodního 
hudebního festivalu Pontes – spoluúčast na koncertu České 
mše vánoční J. J. Ryby v pražském Rudolfi nu (2007 a 2008) 
a v Národním divadle (2008). Společně s kolínskými sbory 
a za doprovodu Symfonického orchestru vystoupil USPS Tyl 
v Kolíně a Kutné Hoře s Mozartovým Requiem (2009), v roce 
2011 a 2012 se zapojil do zahajovacího koncertu kutnohorského 
Operního týdne. V roce 2011 se uskutečnilo první společné 
vystoupení s Městskou hudbou Františka Kmocha v rámci 
festivalu Kmochův Kolín a i další akce obou hudebních těles 
– koncert v chrámu sv. Barbory v dubnu 2013 – se setkala 
s velkým ohlasem.
Nedílnou součástí činnosti je i spolupráce se sbory domácími 
i zahraničními – návštěva Švýcarska, Spolkové republiky 
Německo, Francie a opakovaně Slovinska. 
Od letošního roku se sbor schází ke svým pravidelným zkouš-
kám v novém Spolkovém domě, kde má díky podpoře města 
nadstandardní podmínky ke své činnosti. 

Zdeňka Málková

Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl

vedením Bc. Martina Starého a díky dalším jednotlivcům 
i organizacím, které jakkoli, zvláště materiálně, na stavbu 
přispěly. Kaple nestojí na původním místě v ulici U Lazara, 
tedy v těsném sousedství plaveckého bazénu TJ Sparta, ale 
našla své nové, důstojnější místo u uličky V Lipkách. Je menší 
než kaplička původní, která byla zbořená roku 1983 právě při 
výstavbě plaveckého bazénu, a stavební dokumentaci k ní 

Žehnání kapličce sv. Lazara 28. září na Karlově... (foto Jan Moravčík) … a 9. listopadu kapličce u Voršilského kláštera (foto LP)
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Dne 24. září ve věku 83 let zemřel pan Zdeněk Vrba, 
dlouholetý kutnohorský ochotnický herec, režisér, scénograf 
i organizátor kulturních akcí. V 50. letech stál u zrodu Malé 
scény v sále U Anděla, později založil Dětskou divadelní 
školičku a v letech 1975–1990 působil jako ředitel Městského 
kulturního střediska v Kutné Hoře, resp. Sdruženého klubu 
pracujících ROH, pod nějž spadalo i Tylovo divadlo. V letech 
1969–1970 byla pan Vrba také krátce naším kolegou coby člen 
redakční rady časopisu Krásné město.

Galerie Středočeského kraje hostila 4.–6. října mezinárodní 
studentskou konferenci Demokracie versus extremismus. 
Pořádalo ji o. s. Asi-milovaní jako součást vzdělávacího 
projektu „Hrozby extremismu. Příležitosti demokracie – vý-
chova k aktivnímu občanství“. Akce byla věnována památce 
prezidenta Václava Havla a hudebníka, básníka a spisovatele 
Filipa Topola. Záštitu převzali starostové K. Hory a Kolína 
a generální ředitel Českého rozhlasu. Přijelo na šest desítek 
studentů středních škol z ČR, Slovenska, Nizozemí, Německa, 
ale i Ázerbájdžánu či Thajska. Přednášky, diskuse i workshopy 
vedli např. politolog Mgr. Jan Charvát, Ph.D., bývalá minis-
tryně pro lidská práva MUDr. Džamila Stehlíková, historik 
PhDr. Ivo Cerman, Ph.D., či generální tajemník Mezinárodní 
asociace pro interkulturní vzdělávání Barry van Driel. 

Besedu o Suverénním řádu Maltézských rytířů pořádala 
7. října ve svém infocentru sedlecká katolická farnost spolu 
s Oblastní charitou Kutné Hory, Maltézskou pomocí, o. p. s., 
a zmíněným řádem. Jeho historii přiblížila PhDr. Ursula 
Czerninová, čestná a devoční dáma řádu, působící jako ve-
doucí Maltézské pomoci – Centra Hradec Králové. Na tuto 
první přednášku navázala později druhá, která se zabývala 
současnými aktivitami řádu.

Galerie Felixe Jeneweina připravila na podzim do svých 
výstavních prostor ve Vlašském dvoře výstavu abstraktních 

KRONIKA
obrazů pana Jiřího Macka (1941–2008). Přestože bydlel 
v Kutné Hoře od r. 1982, je jeho umělecká tvorba Kutnoho-
řanům téměř neznámá. Vernisáž výstavy „In memoriam“ 
proběhla 11. října, kdy ji zahájil ředitel galerie Aleš Rezler 
s malířem Stanislavem Divišem. 

V GASKu proběhl 12. října koncert komorního souboru At-
lantis Collegium, který se zaměřuje na hudbu starých mistrů.

Několik výstav připravilo na podzimní měsíce také České 
muzeum stříbra: Na Hrádku se ve spolupráci s Křesťanským 
společenstvím K. Hora připomínalo 400 let Bible kralické 
a výstavu 15. října doplnil přednáškou církevní historik 
Mgr. Jiří Just, Th.D., a zpěvem sbor Cantica. V Tylově domě 
připravilo muzeum spolu s o. s. Denemark výstavu fotografi í 
Miloše Truhláře. 

V polovině října byla za účasti více než pěti desítek milovníků 
čaje na Havlíčkově náměstí čp. 84 slavnostně otevřena Dobrá 
čajovna, přestěhovaná sem po 15 letech působení z Jungman-
nova náměstí. 

V rámci svých cest po jednotlivých krajích České republiky 
navštívil ve dnech 15.–17. října prezident republiky Miloš 
Zeman s doprovodem vybraná města a obce středních Čech. 
Zatímco první den cest zavítal do Příbrami, Dobříše a Klad-
na, návštěvě v Kutné Hoře 16. října bezprostředně předcházel 
program v Kolíně a Ratboři. V našem městě si hosté nejprve 
prohlédli sídlo společnosti Philip Morris ČR a poté se pře-
sunuli do Jezuitské koleje, sídla GASKu. Tam M. Zemana 
přivítal místostarosta Ing. Jiří Franc a tam se také prezident 
setkal s radními, zastupiteli, představiteli městských institucí 
i institucí zřizovaných Středočeským krajem, veliteli městské 
i republikové policie a dalšími. Podepsal se do městské pa-
mětní knihy, dekoroval prezidentskou stuhou městský prapor 
a prohlédl si Kutnohorskou iluminaci.

nově nakreslil pan Miroslav Chlumský z Odboru památkové 
péče a školství Městského úřadu Kutné Hory. Výstavby se 
ujala fi rma KH12. Obnovené kapličce na státní svátek 28. 
září slavnostně požehnal kutnohorský arciděkan P. Jan Uhlíř, 
který také připomněl význam biblického sv. Lazara. Žehnání 
se účastnily desítky lidí a mezi hosty nechyběl ani PhDr. Filip 
Dostál KLJ, generální sekretář Vojenského a špitálního řádu 
sv. Lazara Jeruzalémského. Ten pohovořil zvlášť o smyslu 
a působení lazariánů, jejichž služba v někdejším špitálu na kut-
nohorském předměstí Kolmark (Karlov) se sice nedá vyloučit, 
nicméně se předpokládá. 
Druhou staronovou výklenkovou kapličkou, již se podařilo 
zcela obnovit, se stala zděná kaplička při ulici Českosloven-

ských legionářů na samé hranici historického jádra města. 
Kaplička stojí na pozemku Voršilského kláštera, a to téměř 
na místě původní stavby z roku 1880. Ta byla nesmyslně zbo-
řena snad na přelomu 60. a 70. let 20. století. Novou kapličku 
od loňska za pomoci svých přátel stavěl správce kláštera pan 
Pavel Štorek a symbolicky ji věnoval památce svého otce. 
Dokumentaci ke stavbě opět vytvořil pan M. Chlumský. 
Do výklenku byla umístěna kamenná socha žehnajícího Krista 
a 9. listopadu, rovněž za účasti mnoha desítek Kutnohořanů, 
kapličce požehnal Mons. Josef Tajchl. Malou slavnost doplnili 
trubači v čele s p. Štorkem, kteří přednesli jak fanfáru, tak 
i svatováclavský hymnus.

LP
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Následovala návštěva chrámu sv. Barbory, kterým hosty prove-
dl generální vikář královéhradecké diecéze Mons. Josef Socha. 
Po prohlídce katedrály se prezident s doprovodem přesunul 
na Palackého náměstí, kde byla připravena krytá tribuna a kde 
na něj čekaly podle odhadů Kutnohorského deníky asi tři 
stovky lidí. Po úvodním slovu p. místostarosty a náměstka stře-
dočeského hejtmana reagovala hlava státu na dotazy občanů. 
Přestože počasí prezidentově návštěvě příliš nepřálo, potěšil 
Miloš Zeman přítomné vyjádřením, že „ačkoliv hned po Praze 
je za druhé nejkrásnější město považován Český Krumlov, 
pro mě osobně bude druhou nejkrásnější právě Kutná Hora.“ 
V podvečerních hodinách odjeli hosté do Cerhenic a Peček 
a třetí den prezidentovy cesty zahrnoval návštěvu Nymburka.
Manželka prezidenta republiky Ivana Zemanová, která toho 
dne navštívila naše město rovněž, měla zcela odlišný program: 
Vzhledem ke svým zájmům o sociální oblast si s doprovodem 
prohlédla Domov Barbora a poté odjela do Dětského domova 
se školou v Býchorech.

V kostele sv. Jana Nepomuckého proběhl 17. října koncert, 
který byl součástí oslav dvaceti let trvání USPS Tyl pod ve-
dením sbormistra Zdeňka Licka. Dále bylo představeno nové 
CD a otevření malé tematické výstavy ve Spolkovém domě. 
(Tématu 20. výročí USPS se věnujeme také na jiném místě 
tohoto čísla Krásného města.)

Besedu na téma Kutnohorské četnictvo s vrchním policejním 
radou plukovníkem JUDr. Michalem Dlouhým, Ph.D. (kut-
nohorským rodákem, který stál u zrodu televizního seriálu 
„Četnické humoresky“), pořádala 18. října Městská knihovna 
Kutná Hora. 

Ve dnech 18.–20. října se v Kutné Hoře konal sněm kmene 
dospělých Junáka – svazu skautů a skautek ČR. Naše město 
hostilo toto zasedání, jehož se účastnilo na sto delegátů repre-
zentujících více než 5.000 členů kmene, již potřetí. Delegáti 
mj. defi novali pro své členy nový motivační program „Old-
skauting 21. století“. Místonáčelnicí celého kmene dospělých se 
opět stala paní Ing. Hana Kaprálková z K. Hory. S tematikou 
junáka souvisela v Městské knihovně K. Hory také výstava, 
dokumentující 100 let skautingu v Kutné Hoře.

Výročí vzniku samostatného československého státu si 
připomněly asi dvě desítky občanů 24. října před Vlašským 
dvorem, kde starosta města dr. Šanc položil květiny u sochy 
TGM. V Sankturinovském domě následovala vernisáž výsta-
vy fotografi í a archivních materiálů „Všichni naši prezidenti 
1918–2013“, kterou připravil fotograf pan Jaromír Procházka 
ve spolupráci se Státním okresním archivem K. Hory ad.

V Knížecím domě bylo 25. října pokřtěno CD akordeonového 

souboru ZUŠ, který také spolu s hudebníky z Kolína při této 
příležitosti zahrál. Kmotrami nového hudebního nosiče se 
staly paní Francesca Pigini, spolumajitelka světoznámé italské 
fi rmy na výrobu akordeonů Pigini, a paní Jarmila Vlachová, 
profesorka Konzervatoře v Plzni.

Další knihou s tématem našeho města, která byla letos vydána, 
se v říjnu stala výpravná publikace Kutná Hora na starých 
fotografi ích. Na jejím vzniku se podíleli Radomil Šibrava, 
známý sběratel kutnohorik, Karel Černý a Milan Šustr. 
Knížku vydalo ve Žďáru nad Sázavou nakladatelství Průžová 
Jitka – Tváře. 

Kulaté 50. výročí existence oslavila Galerie Středočeského 
kraje, dříve České muzeum výtvarných umění, slavnostními 
vernisážemi hned tří výstav: obrazů Davida Hanvalda, audi-
ovizuální instalace „Flagellum Dei“ Jiřího Rouše a Davida 
Šmitmajera a konečně výstavy „Pokrevní vztahy“, jíž připravil 
kurátor Richard Drurym a která se konala také v rámci 150. 
výročí vzniku Umělecké besedy. 

Dalšími Podvečery s regionální literaturou, organizovanými 
panem Vladimírem Císařem v sále hotelu U Kata, se mohli 
na podzim potěšit milovníci Kutné Hory i literatury. Na konci 
října se další večer věnován kutnohorskému básníkovi Jiřímu 
Ostašovi (1924–1989), na něhož zavzpomínala mj. PhDr. Hele-
na Pospíchalová, a vzpomínce na zesnulého bývalého zastupite-
le Kutné Hory Ing. Michala Beneše (†2013), který se zasloužil 
o vydání dosud nepublikovaných veršů tohoto básníka. Pořad 
doprovázela svým zpěvem Lucie Zhory. O měsíc později se pak 
stal hostem dalšího setkání pan Jiří David, fotbalista a autor 
několika vzpomínkových knížek.

S úspěšným scénickým čtením Listování přijel 7. listopadu 
do Městské knihovny Kutné Hory opět pan Lukáš Hejlík, aby 
zde se svým hereckým kolegou Alanem Novotným představili 
knihu „Už je tady zas“. Jejich vystoupení vzbudilo u početného 
publika opravdové nadšení. 

Jen o den později se v Kině Modrý kříž promítal střihový 
dokument pana Bohuslava Kučery, provozovatele Videofi lm 
studia Kutná Hora. Dokument zachycoval historii kutnohor-
ských ochotníků i divadla. Následně 18. listopadu pan Kučera 
představil v Tylově divadle již 5. díl dokumentárního fi lmu 
Kutná Hora ve 20. století: 1989–1994, který slavnostně 
uvedli Mgr. D. Vepřková, místostarostka města, a MUDr. J. 
Plaček s Ing. V. Navrátilem, představitelé Klubu rodáků 
a přátel Kutné Hory. 
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Oslavy letošního jubilea Městského Tylova divadla a vy-
vrcholily 9. listopadu: Nejprve byla představena publikace 
80 let Tylova divadla v Kutné Hoře, kterou spolu s jejím 
autorem Miroslavem Štroblem pokřtili ředitelka divadla Ve-
ronika Lebedová, místostarostka Dana Vepřková a předseda 
ochotnického spolku Otakar Fiala. Následovalo představení 
Tylovy Tvrdohlavé ženy, již v nastudování M. Štrobla před 
zaplněným hledištěm v premiéře sehráli kutnohorští ochotníci: 
V roli mlynářky Jahelkové účinkovala Marcela Jiroušková, 
její dceru Terezku hrála Michaela Králiková, mládence Pěn-
kavu ztvárnil Vladimír Jiroušek a knížete duchů Zlatohlava 
Otakar Fiala. Další premiéra v divadle následovala 1. prosince, 
na kdy ochotníci pro dětské publikum připravili „Mikulášskou 
pohádku s nadílkou“. 

Na svátek sv. Martina připravila kutnohorská římskokatolická 
farnost večerní lampionový průvod pro děti i dospělé. V čele jel 
kostýmovaný sv. Martin na koni a účastnici prošli od kostela 
sv. Jakuba až k chrámu sv. Barbory, kde pro ně byly připraveny 
divadelní výjevy ze života sv. Martina a kde se také poklonili 
před obrazem tohoto světce. 

Legendární kapela Krásné Nové Stroje oslavila 15. listopadu 
koncertem v klubu Česká 1 již 30. výročí svého vzniku. Další 
důvodem oslavy pak byly šedesátiny jejího frontmana Stanisla-
va Diviše. V zaplněném Kulturním domě Lorec vystoupila 
23. listopadu populární česká kapela Kryštof s Richardem 
Krajčem. Koncert se shodou okolností konal ve stejný čas 
jako galavečer „Český slavík Mattoni 2013“ v Praze. R. Krajčo 
se tak předávání cen neúčastnil, přestože obsadil třetí místo 
v kategorii zpěvák. Téhož dne koncertoval v refektáři GASKu 
také všetranný umělec Martin Kratochvíl se skupinou Jazz 
Q a již o týden později, tedy 30. listopadu, proběhl v galerii 
první rockový adventní koncert skupin Simulantenbande 
a Corvus Quartet s dechovou sekcí.

Dne 16. listopadu se po roce v GASKu opět konaly Svato-
martinské hody, letos však v organizaci Města Kutná Hora. 
Návštěvníci Jezuitské koleje ochutnali svatomartinské husy 
připravené na různé způsoby a mladá Svatomartinská vína. 

Akci již tradičně doplňovala živá hudba a součástí programu 
byl také křest knihy Ivana Ringela „Můj život s tygry“. 

VII. benefi ční ples uspořádalo o. s. Cesta životem bez bariér 
16. listopadu v Kulturním domě Lorec. Večerem, nad nímž 
převzal záštitu starosta města, jako již tradičně provázel herec 
Pavel Nový a k tanci hrála skupina Březovanka. Výtěžek ze 
vstupného a tomboly bude použit na podporu hiporehabilitace 
a zakoupení tricyklu pro jedno z postižených dětí.

Po roce opět navštívil naše město pan Thomas Graumann, 
Čechoameričan, který se stal r. 1939 jedním z 669 židovských 
dětí, zachráněných z ČSR sirem N. Wintonem. Pan Graumann 
přijel na pozvání Křesťanského společenství, aby 28. listopadu 
besedoval s veřejností v hotelu U Kata. 

Předadventní sobota byla, jako již tradičně, věnována Dni 
pro dětskou knihu, pořádanému Městskou knihovnou Kutná 
Hora. Výtvarné dílničky pro děti a rodiče, čtení na vánoční 
téma, prodej knih, relaxační koutek a mnoho dalšího nabídla 
nejen ve svých hlavních prostorách, ale i na pobočce v soko-
lovně v  Malíně.

O první neděli adventní, tedy 1. prosince, se ve sboru 
Českobratrské církvi evangelické v Kutné Hoře konala 
slavnostní instalace neboli uvedení nového faráře do úřadu. 
Staršovstvo místního sboru zvolilo již 22. září svým novým 
kazatelem Mgr. Ondřeje Zikmunda, který se tak stal historicky 
pátým evangelickým farářem ve městě. Nyní vystřídal pana 
Jaroslava Féra, který zde působil 31 let, než odešel do Čásla-
vi.  V zaplněném kutnohorském kostele ČCE vedl slavnostní 
bohoslužbu senior poděbradského seniorátu Martin Fér, a to 
za přítomnosti seniorátního kurátora Pavla Pistora a dalších 
13 evangelických duchovních, mezi nimiž nechyběl Pavel 
Pokorný, mentor O. Zikmunda ze Střešovic. 

V městské části Malín uspořádaly 30. listopadu Obecní 
knihovna Malín spolu s místním osadním výborem, Sdruže-
ním dobrovolných hasičů Malín a o. s. Rodičů Malín již V. 
Malínské adventní odpoledne. Na programu mělo malý trh, 
soutěže pro děti, zpívání koled v kostele sv. apoštolů Petra 
a Pavla, živý betlém a především rozsvícení místního vánoční-
ho stromu. V centru města se vánoční strom rozzářil tradičně 
4. prosince při každoroční Oslavě sv. Barbory. Doprovodný 
program zahrnoval např. živý betlém, vánoční trh, vystoupení 
dětí z MŠ Benešova a Lucie Mrňákové či promluvy pana arci-
děkana J. Uhlíře a starosty I. Šance. Následně byla v chrámu 
sv. Barbory sloužena slavnostní mše k poctě zmíněné patronky 
města. Bohoslužbu celebroval Mons. Josef Socha, generální 
vikář královéhradecké diecéze. 

Lenka Frankovicová – Lukáš Provaz 
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