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Vážení čtenáři, 

hlavním tématem čtvrtého čísla Krásného města bývá 
tradičně festival ORTENOVA KUTNÁ HORA. Jeho le-
tošní ročník probíhal 2. až 4. září a my Vám ho chceme 
připomenout prostřednictvím několika rozhovorů se za-
jímavými osobnostmi.

První tři rozhovory připravila Mgr. Marie Valtrová, jež 
se na podobě Ortenovy Kutné Hory dlouhá léta podílí. 
Nejprve současně hovořila s hercem a recitátorem Alfre-
dem Strejčkem, rozhlasovou režisérkou Mgr. Hanou Kofrán-
kovou, hercem a pedagogem JAMU prof. Mgr. Františkem 
Derfl erem a s hudebníkem Janem Valterem. Jejich společ-
né povídání je nazváno Slovo o slovu aneb Harmonic-
ké setkání. Druhý rozhovor, tentokrát pod názvem Muž 
mnoha tváří, vedla autorka se studentem DAMU Kryšto-
fem Bartošem. A do třetice si povídala s Mgr. Alešem Vrzá-
kem, šéfrežisérem Českého rozhlasu. Rozhovor nazvala 
Opřeni o propast.

Další sérii interview připravil Ing. Vlastislav Navrátil, 
místopředseda Klubu rodáků a přátel Kutné Hory: Nej-
prve hovořil s ekonomem, vysokoškolským pedagogem 
a kutnohorským rodákem prof. Ing. Jaroslavem Daňhelem, 
CSc., a rozhovor dostal název Moje mládí v Kutné Hoře 
byla bezstarostná léta v magickém městě. Dalším oslo-
veným kutnohorským rodákem se stal literát, hudebník 
a pedagog prof. MgA. Přemysl Rut. Interview s ním přiná-
šíme pod názvem Mám tu několik míst, k nimž mě zpra-
vidla nohy donesou. Následuje rozhovor s klavíristkou 
a ředitelkou kutnohorské ZUŠ MgA. Kateřinou Fillovou, která 
připouští: Kutné Hoře chybí další koncertní sál s kva-
litním koncertním křídlem. A zajímavé bylo i autorovo 
povídání s mladým kutnohorským varhaníkem Viktorem 
Darebným. Přepis tohoto interview jsme nazvali Na Kut-
né Hoře oceňuji především rozmanitost varhanních ná-
strojů.

Následné příspěvky sice již s tématem Ortenovy Kutné 
Hory přímo nesouvisejí, přesto ale představují další zají-
mavé osobnosti spjaté s minulostí našeho města. Nejprve 
připomínáme, že v říjnu uplynulo 125 let od narození vý-
tvarníka a pedagoga Václava Fialy, jenž zanechal v Kut-
né Hoře výraznou uměleckou stopu. Jeho dcera paní Mi-
luše Tytlová, která žije v Borové u Poličky, proto čtenářům 
přináší příspěvek Život a dílo akademického malíře 
prof. Václava Fialy. V listopadu by se dožil 90 let kutno-
horský hudební skladatel a teoretik Josef Rut. Připome-
nout se ho rozhodl výše zmíněný P. Rut, skladatelův syn, 
v dopise začínajícím oslovením Milý otče… 

V listopadu jmenovalo kutnohorské zastupitelstvo léka-
ře a prvního předsedu Klubu rodáků a přátel Kutné Hory 
MUDr. Emanuela Růžičku čestným občanem in memo-
riam. MUDr. Jiří Plaček s V. Navrátilem proto připomínají 
jeho životní osudy. 

Zcela v jiném duchu se nese článek historičky PhDr. Jany 
Vaněčkové: U příležitosti letošního 150. výročí prusko-ra-
kouské války se rozhodla zachytit situaci v našem městě 
během tohoto válečného konfl iktu. Příspěvek nazvala Rok 
1866 v Kutné Hoře aneb Utíkejte, Prajzi jdou!

Krásné město uzavírá tradiční rubrika Kronika, v níž 
jsme zaznamenali kulturní a společenské události Kutné 
Hory v říjnu a listopadu.

LP
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Slovo o slovu aneb Harmonické setkání

Vyslechli jsme si Slovo o slovu Václava Havla. Mne zajímá, 
jaký máte osobně vztah ke slovu?
Derfl er: Když řeknu, že podstatný, tak to zní velmi patetic-
ky, ale jako člověk, který se zabývá celoživotně divadelním 
řemeslem, tak ke slovu samozřejmě vztah mám a řekl bych, 
že možná o to větší, že nejsem velkým vyznavačem divadla, 
které sází pouze na vizuální stránku, ale se slovem pracuje 
a váhu a hodnotu slova ctí.
A kdo je Vaším oblíbeným autorem, Františku?
Derfl er: Opravdu nevím, jak odpovědět. To je otázka, která 
mne trochu přivádí do rozpaků, protože těch oblíbených autorů 
mám víc. Já to zúžím na českou literaturu a řeknu pár jmen, 
kterým jsme se v divadle U Stolu věnovali: Bridel, Mácha, 
Zeyer, Čep, Zahradníček, Deml, Durych. 
A zkoušel jste někdy připravit pořad z díla Jiřího Ortena?
Derfl er: Ne. Ortenovy básně jsem vždycky rád četl, ale nikdy 
jsem žádný ortenovský pořad nedělal. 
A proč tedy jezdíte do Kutné Hory na festival? Vidím Vás 
tu už poněkolikáté...

Krátce po zahájení výstavy Jiřího Anderleho, kde zaznělo Slovo o slovu Václava Havla v interpretaci Františka Derfl era, jsme se 
sešli v zahradní restauraci Harmonie, abychom se ohlédli nejen za touto akcí, ale za Ortenovou Kutnou Horou vůbec. Účastníky 
debaty byli herci Alfred Strejček a František Derfl er, režisérka Hana Kofránková a hudebník Jan Valter.

Derfl er: Protože mě sem nalákal Alfred Strejček a protože 
Kutná Hora je krásná. Strávit v ní pár dní na začátku září je 
příjemná věc, tak jsem se nalákat nechal.
A co Vy, Frede? Jaký je Váš vztah ke slovu? Jestli teď 
začnete nějakým traktátem na téma slovo...
Strejček: Ne, nezačnu. Já trochu odporuju té otázce. To je 
otázka jako: Jaký vztah máte ke své krvi? Tak bych tím byl 
také zaskočen. Samozřejmě, je to kus mého já, kus mé osob-
nosti, mého vědomí, mého cítění – a to je slovo. Pravda je, 
že mu člověk někdy nesahá ani po kotníky, tedy slovu často 
vyslovenému (napsané je druhá věc). Jsem interpret, a když 
jsem byl mladší – drzý jsem stále, ale tenkrát jsem byl tak 
drzý, že jsem ve dvaceti letech recitoval bez uzardění Holana, 
aniž jsem mu rozuměl a aniž jsem byl schopen dohlédnout 
do hloubky, do nitra tohoto velkého básníka. Dneska už si 
ho interpretovat neodvažuji, právě proto, že si ho vážím, a že 
ho mám rád. Začal jsem rozlišovat. Kdybych měl tu úvahu 
od Františka posunout kousek jinam, začal bych rozlišovat 
mezi slovem psaným a slovem mluveným, vysloveným. A jsem 
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schopen, alespoň si to myslím, rozeznat básně, které se mají 
jenom přečíst, a nemají se říkat nahlas. A jsou naopak texty – 
a k tomu mne inspirovalo nedávné výročí Kralické bible a její 
překlad –, které jsou překládány tak, aby vyzněly v pravém 
slova smyslu a donesly se k myslím lidí, teprve když jsou 
vysloveny nahlas. Tak byla přeložena Kralická bible. Takže 
když si dnes vybírám pro interpretaci texty, snažím se vybírat 
ty, které by měly být vysloveny a kterým může můj případný 
projev pomoci, a ne je zničit, což se mi taky někdy dařilo 
a daří. Ale to už je úděl nás interpretů! Jinak je slovo – vedle 
pohledu z očí do očí – základním komunikačním prostředkem 
mezi lidmi. Rád bych připomněl jeden výrok slavného českého 
herce Jana Pivce, který řekl, že to, co poprvé vyslovím při 
setkání s druhým člověkem, je tou jedinou a pravou vizitkou, 
která platí a těžko se bere zpátky.
Po třiadvaceti letech končíte, „hochu od Bobří řeky“... 
S jakými pocity?
Strejček: Končím s pocity bolavými, protože on to není 
rozchod kvůli problémům, jak to obvykle bývá. Já jsem se 
rozhodl, protože nemám rád věci do ztracena. Mně by se 
nelíbilo, kdybych sem několikrát nepřijel, a když by se někdo 
ptal, kde je Fred, dozvěděl by se něco rozpačitého: No, on 
už asi nepřijede… Já se chci rozloučit, dostal jsem se – jak 
mne Fanda dnes poučil a má pravdu – do pětasedmdesáti let, 
kdy odcházejí biskupové. Mimo svůj obor zůstávají pouze 
arcibiskupové a kardinálové, což byl v našem případě Ota 
Ornest. Otu bych dokonce povýšil z kardinála o jeden stupeň 
výš – nechci to vyslovovat, ale vnitřně si to myslím. Kdybych 
se povýšil, pokládám se za běžného faráře v tomto oboru, 
když už používám tohoto srovnání. Chci se rozloučit v plné 
kondici, ve které se cítím, poděkovat všem, se kterými jsem 
měl možnost se potkat, a nevylučuji, že se zase nepotkáme. 
Já se sem budu jezdit dívat, když budu mít čas. Ale pro tento 
festival cítím nutnost proměny koncepce. Festival se rozdělil 
na dvě složky paralelně jdoucí a trápí mne, proč při vernisáži 
výstavy Jiřího Anderleho je zároveň na festivalu paralelní 
pořad. Kdyby nebyl, kdyby byl posunut třeba o hodinu, tak 
by sem určitě přišli i ti mladí lidé. A i mne mrzí zpětně, že se 
nemůžu zúčastnit toho, co by mne zajímalo. Já jsem byl nadšen 
vystoupením mladých lidí a vím, že už bych se neuměl tak 
vyjádřit jako oni. Obdivuji je, protože přinesli novou energii, 
nový pohled na věci a tam, kde šlo o věci závažné, najednou 
položili důraz na myšlenky tak silně, že na to nezapomenu.
Ale to už je potřetí. Eva Hadravová jako scénáristka, in-
terpretka i režisérka je obdivuhodná. 
Strejček: Skvělá holka. A já se ptám, jestli by nestálo za to pro-
pojit Ortena s těmito mladými lidmi? Budu se trochu rouhat, 
ale myslím si, že mladá linie je dnes zdravější, než linie naše.
Kofránková: Z medicinského hlediska určitě. 
Máte ještě něco, co byste rád sdělil světu Ortenovy Kutné Hory?
Strejček: Svět Ortenovy Kutné Hory mám nesmírně rád. Je mi 
tu dobře, ale jak už jsem řekl, cítím potřebu proměny, byť se 
zachováním vazby na geniální dílo Jiřího Ortena.
A jak se rozloučíte s hochy od Bobří řeky?
Strejček: Jak se rozloučím? Obrazně. Čtu teď veškeré knihy 
Zdeňka Mahlera. A Mahler ve své knize o Smetanovi ko-
mentuje jeho závěr života, kdy složil poslední kvartet, slovy: 
„Smetana se loučí jako muž. Vesele a zpříma.“
Tak, milá paní režisérko, máte také nějaký vztah k mlu-
venému slovu?
Kofránková: Ach, Bože, po celý život. Mým básníkem je 

jednoznačně František Halas. A Havlovo Slovo o slově je 
v podstatě napsáno na téma několika jeho básní. Halas má 
básně, kde slovo jako fenomén miluje a zároveň proklíná. 
A dosvědčuje, že slovo je to nejprolhanější, co může být. On 
o tom má celou litanii, takže jsem při poslechu Slova o slově 
slyšela v duchu Halasovu báseň, která k němu patří. Nevím, 
jestli ji Václav Havel znal, ale myšlenkově je to totéž. A jaký 
je jinak můj vztah ke slovu? Mám na to historku: Před lety 
se nějaký mladý člověk rozhodl, že bude o mně psát diplom-
ku. Chodil na nějaká natáčení, pak přestal chodit, pak zcela 
vymizel a já jsem si říkala: „To je dobře.“ A pak jsem od něj 
dostala dopis, ať se nezlobím, že mění téma, protože pro něj 
nejsem režisérka jako taková, protože pro mě je v rozhlase 
hlavní slovo. A já mu odpověděla: „No, mladý muži, je to sice 
blbost, co říkáte, ale v podstatě máte pravdu. Já si myslím, že 
rozhlas je doména slova, že všelijaké zvuky a úžasné koláže 
zvuků a muziky nejsou schopny říct tolik, co říká slovo.“ Slovo 
je pro mne hlavní. 
Vím, že nejsi herec ani spisovatel, ale hudební nástroj – to 
je také záležitost interpretace. Jaký máš vztah ke slovu?
Valter: Můj vztah ke slovu je, obecně řečeno, stále opatrnější, 
protože se může stát, že člověk něco řekne a pak ho to mrzí. Ale 
pokud bych to vztáhl na muziku, která má být stejně zřetelná, 
a tudíž sdělná a srozumitelná, tak vztah ke slovu určitě mám.
Psal jsi hudbu k mým pořadům a znal důvěrně texty autorů 
i scénářů, tak Tě to muselo nějakým způsobem inspirovat...
Valter: Jistě, inspirovalo mne to a kolikrát jsi mi sama vytýka-
la, že muzika je hotová dřív než vlastní scénář. A to vznikalo 
z toho, že jsem si četl díla příslušného básníka a vytvářel si 
něco, čemu se dnes říká v jiném slova smyslu „portfolio“, 
tedy to, co mne přitom napadalo nebo co jsem cítil, že by bylo 
dobré zdůraznit. A z tohoto „portfolia“ jsem čerpal a muziku 
psal – ne všechno jsem z toho použil, něco jsem přepracoval, 
něco zamítl, ale v zásadě to byla moje kompoziční metoda, 
jak hudebně přistoupit k tomu kterému básníkovi. 
A je tón, hudební tón, srovnatelný se slovem?
Valter: Určitě. Tón podobně jako slovo má svůj začátek i konec. 
Při zpěvu je tvořen hlasivkami, u fagotu vzniká vibrací strojku, 
u klávesových nástrojů úderem na strunu... To je analogické. 
Ale pak je tu ještě jako věta v textu – hudební fráze. Ta také 
někde začíná a končí. A má navíc i své vyvrcholení.
Pěkné. Děkuji Vám všem.

Ptala se Marie Valtrová
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Muž mnoha tváří – Kryštof Bartoš

Kryštofe, Vy jste studentem 3. ročníku Katedry činohry 
na DAMU, ale předtím jste studoval gymnázium v Tišnově. 
Z toho jsem usoudila, že jste z Tišnova?
Jsem z Drásova, to je těsně vedle Tišnova. S Tišnovem bylo 
spjato moje mládí, než jsem odešel do Brna.
Tak ono je to ještě komplikovanější. Říkala jsem si, proč 
studujete DAMU, a ne JAMU?
Z brněnského Gymnázia Matyáše Lercha, kde jsem pokra-
čoval, jsem šel nejdřív studovat psychologii na Masarykově 
univerzitě. Pak se moje životní cesta trochu zakřivila, protože 
jsem se odstěhoval do Německa. V Brémách a Hamburku jsem 
pracoval jako dělník v docích, kde jsem nakládal a vykládal 
kontejnery pro lodě. A teď už jsem tři roky v Praze. Rok jsem 
studoval fi lmovou vědu na FF UK.
Proboha... Kolik je Vám let?
Je mi dvacet čtyři a jsem nejstarší z ročníku na DAMU, což 
není divu, když jsem tři roky nikoli promarnil, ale dělal něco 
jiného. 
Psychologie se Vám teď hodí, nebo ne?
No, abych řekl pravdu, tak si tím nejsem úplně jistý. Skuteč-
nost, že jsem šel na psychologii, měla několik důvodů a jedním 
z nich byl právě ten, že jsem se domníval, že bude mít něco 
společného s herectvím. Ale neměla.
A když jste hráli Justiční vraždu Jakoba Mohra v Bohni-
cích, kde jste představoval Žalobce?
Tak to bylo moc zajímavé. Jakoba Mohra ztvárnil Honza Lep-
šík z HaDivadla. Byla to poměrně zajímavá, i když nedivadelní 
práce, protože režisérkou představení byla známá výtvarnice 
Eva Koťátková, která pojala celou inscenaci jako výtvarný 
koncept. Představení bylo víceméně statické a jednalo se 
o jeden z obrazů Jakoba Mohra, tvůrce Art Brut, který měl 
šílené vize a zhmotnil je na obrazech. Spolu s ostatními herci 
a chovanci bohnické léčebny jsem byl živou scénografi í. Stál 
jsem na jednom místě, pronášel moře textu víceméně mono-
tónním hlasem a s minimálním pohybem. Veškerý pohyb byl 
přesně naplánovaný, byla to hodinová choreografi e a šlo hlavně 

o dojem pomalu rozpohybovaného a rozžitého obrazu, který 
zase nakonec ustrne.
Dalším projektem, který mne zajímá, je Pomezí, kde hra-
jete profesora Nikolase Tausika a které je produktem tzv. 
imerzivního divadla.
Přesněji řečeno, není to profesor, tak vysoko to na akademic-
ké půdě ještě nedotáhl, ale je absolventem katedry historie 
ve fi ktivním městě Hafenbergu, odkud přijíždí do fi ktivního 
města Pomezí. Osobní příběhy postav, které tam vystupují, 
nejsou až tak důležité. Imerzivní divadlo je vlastně o něčem 
jiném než běžné divadlo.
A o čem? Poučte mne?
Rozdíl mezi normálním divadlem a imerzivním divadlem je 
ten, že hranice mezi jevištěm a hledištěm neexistuje. Děj se 
odehrává na nějakém místě, které není jen divadelním sálem 
a nedá se obsáhnout pouhým pohledem. Dějištěm je více míst-
ností nebo zákoutí a divák se prochází po prostoru, ve kterém 
se odvíjí simultánně několik akcí na několika místech. Podstata 
tkví v tom, že je divák svobodný ve výběru způsobu, jakým 
to představení prožije.
Prosím, a co dělají herci, když se divák musí tolik snažit?
Herci se musí snažit ještě víc, protože jsou neustále na scéně. 
Jestliže je celá budova jevištěm a zároveň hledištěm po tři 
hodiny, kdy představení trvá, musí neustále hrát! Nezáleží 
na tom, jestli je herec právě obklopený diváky, nebo pracuje 
sám – musí hrát pořád, protože nikdy netuší, jestli se na něho 
někdo odněkud nedívá. U diváka to může vzbuzovat pocit, že 
je jakýmsi voyeurem. Divák sleduje herce třeba v intimních 
chvílích.
Vy máte na scéně milenku?
Ano, dokonce dvě. Mou postavou je mladý seladon, který 
svede postupně dvě až tři ženy. Záleží na tom, jak se zrovna 
ta která repríza podaří.
Kdo Vás do Pomezí vlastně obsadil?
Obsadili mě tvůrci, kterými jsou Lukáš Brychta, Kateřina 
Součková a Štěpán Tretiag. Koncept imerzivního divadla sem 
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Opřeni o propast

přišel z USA někdy v 80. nebo 90. letech, ale náš soubor je 
teprve druhým souborem v Česku, který ho dělá. Prvním byl 
Tygr v tísni s představením Golem.
Na DAMU hrajete v Brechtově Dobrém člověku ze Sečuanu?
Ano, hraji tam několik postav, ale spíš podružných, protože 
jsem studentem nižšího ročníku, a tohle je absolventské před-
stavení současných čtvrťáků. Brecht tam má spoustu postav, 
takže se to jedním ročníkem nedalo obsadit. A taky funguji 
jako technik, který zabezpečuje přestavby.
Dobře. Teď couvám jako rak zpátky, abych se dostala k po-
ezii. Zaujalo mne, že jste laureátem ceny Vladimíra Justla...
Laureátskou cenu Vladimíra Justla jsem na Poděbradských 
dnech poezie dostal už dvakrát. V r. 2016 za přednes dvou 
Kafkových textů, které jsem pojal jako výpověď o uprchlické 
krizi, protože Kafka byl velký vizionář.
Uvedl jste Starý list?
Ano, přesně. A ještě Jezdce na uhláku jako protipól Starého 
listu. Jezdec na uhláku vyznívá jako vášnivá obhajoba lidskosti 
a soucítění s bližním. Starý list znáte, takže asi víte, jak vyzní, 
když se přednese rétorikou populistických politiků. Kromě 
toho jsem v Poděbradech dvakrát recitoval Smrt si jde pro 
básníka od Vladimíra Holana. Je to moje nejmilovanější báseň, 
která je pro mne snad ještě větším, koncentrovanějším a nád-
hernějším vyjádřením Holanovy poezie, než Noc s Hamletem.
Pro stejné číslo Krásného města jsem vedla rozhovor 
s Alfredem Strejčkem, který mluvil o tom, že jako dvace-
tiletý přednášel básně Vladimíra Holana – a nerozuměl 
jim. A dnes si za to spílá...
Rozhodně nemohu říct, že básním Vladimíra Holana rozumím 
tak, jak jim rozuměl on sám nebo kdokoliv jiný, ale myslím si, 
že se jeho básním nedá nerozumět. Protože je bezprostřední 
a čerpá ze života... Já mám na Holana úplně jiný názor než 

většina lidí, která si myslí, že je Holan kryptický básník a ne-
dává význam svých básní čtenářům lacino. Myslím si, že je 
to právě naopak.
Vaše seznámení s dílem Jiřího Ortena souvisí s účastí 
na Ortenově Kutné Hoře?
Básně Jiřího Ortena jsem četl už v době, kdy jsem začal číst 
poezii. Možná tak v patnácti letech. A od té doby se k němu 
stále vracím. Znám zhruba zpaměti Sedmou elegii, která 
je jednou z jeho nejznámějších a nejkrásnějších básní. Teď 
po Ortenově Kutné Hoře jsem už trochu víc obeznámen s jeho 
životem, který je fascinující. V dnešní cynické době, kdy nejde 
zdaleka o tolik jako tehdy, je pozoruhodný.
Takže vystoupení v pořadu Opřeni o propast, kde jste za-
stupoval Jiřího Ortena, bylo pro Vás zážitkem?
Rozhodně. A taky pro mne bylo zážitkem vystoupit po boku 
Aleše Vrzáka jako Kamila Bednáře a v režii Hany Kofránkové, 
kteří byli mými mentory od patnácti let, tedy od chvíle, kdy 
jsem začal s uměleckým přednesem. A teď jsem najednou stál 
s Alešem Vrzákem na jevišti jako jeho partner a protivník. Měl 
jsem z toho dobrý pocit a pokládám to za čest.
Vy spolupracujete s Evou Hadravovou?
Ano, my se s Evou známe už několik let z Poděbradských 
dnů poezie a Wolkerova Prostějova. A jsem moc rád, že 
mne požádala o spolupráci při přednesu textů soutěžících 
básníků. Z jejich poezie jsme se s Lukášem Adamem a Evou 
Hadravovou pokusili vytvořit zvláštní tvar pořadu, který chtěl 
– a doufám, že se mu to aspoň přibližně podařilo – něco říct 
o současné společenské náladě.
Bylo to obdivuhodné! A co nám slíbíte do budoucna?
Do Kutné Hory bych se rád vrátil nejen na závěrečnou party 
s básníky... Mám nádhernou vzpomínku na noční prohlídku 
katedrály sv. Barbory, kterou bych rád zažil ještě jednou.

Rozhovor vedla M. Valtrová

Letos jste byl na OKH už počtvrté. Jaký na Vás udělala 
dojem, respektive jaký vztah máte k OKH?
Bohužel jsem měl letos velmi málo času, takže to bylo jenom 
nakouknutí, což je mi moc líto, protože festival mám moc rád 
a velmi by mne zajímaly další programy. Viděl jsem zkoušku 
pořadu, který byl složen z prací studentů, a to na mně zapů-
sobilo lákavě. Nevím, jak dopadl ve skutečnosti, ale zkouška 
vypadala skvěle, zábavně, živě, energicky, bylo to moc pěkné. 
Já mám poměrně silný vztah k Jiřímu Ortenovi, protože jsem 
se jím část života zabýval jak interpretačně, tak v diplomové 
práci. Kutná Hora je neuvěřitelně magické místo a má pro 
mne velkou přitažlivost. Čas, který ve svých pracovních 
úkolech skládáme, je tak omezen, že se právě pozvání Hany 
Kofránkové, abych účinkoval v Opřeni o propast, stalo pro 
mne příležitostí, jak se do Kutné Hory dostat.
Čím jste se zabýval ve své diplomové práci?

Kdyby mne Aleš Vrzák, který je šéfrežisérem Českého rozhlasu, nepozval do africké kavárny Art-n-coffee v Praze Na Příko-
pech, nepoznala bych prostředí, které mne na první pohled uhranulo. Obsluhovala nás půvabná Afričanka, která se pohybovala 
s grácií hodnou gazely. Sochy vystavené v interiéru kavárny jsou vytvořeny z horniny jménem hadec, jak mi Aleš poté, co 
jsem si prohlédla jeho album barevných fotografi í ze Zimbabwe, vysvětlil. Otevřel tak přede mnou novou dimenzi a způsobil, 
že jsem se rozhodla vracet. Do kavárny Art-n-coffee i k africkým sochám. Ale smyslem našeho setkání byla především poezie 
a Ortenova Kutná Hora.          

Moje diplomová práce se jmenovala Jeremiášův pláč Jiřího 
Ortena. A šlo v ní o biblické motivy, které Orten používá 
a s nimiž pracuje. Jeremiášův pláč je skladba mimořádná 
nejen motivicky, což je u Ortena vždycky zajímavé, ale 
i po formální stránce. Když vezmeme tuto báseň-pásmo, těch 
sto veršů v pětadvaceti strofách, v pravidelném alexandrinu, 
to znamená střídání dvanácti a třinácti stop ve verši, tak je 
ohromující. Pravidelnost je navíc tak dokonalá, že po každé 
šesté stopě v každém verši je pauza a těch šest stop vytváří 
nějaký jiný základní rytmus. A nejvíc mne na ní vždycky 
fascinovala lehkost, jakou působí. Jak Orten tak formálně 
dokonalou skladbu dokáže zhutnit velkým obsahem, a všechno 
přesto působí jednoduše, jako taková velmi syrová výpověď 
velkého básníka. A to myslím, že se jmenuje talent, tahle 
neuvěřitelná schopnost.  
Jak už jste se zmínil, do pořadu o Kamilu Bednářovi Vás 
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obsadila režisérka Hana Kofránková?
Musím přiznat, že pro mne byl velmi zábavný. Střetnutí dvou 
básníků zdánlivě stejné síly, ale když člověk proniká dál a dál, 
Ortenův talent je oproti Bednářovu obrovský. Uvědomí si to 
každý, kdo víc pronikl do Ortena, kdo se pročetl jeho deníky, 
které já osobně považuji za stěžejní záležitost. Čím víc stárnu, 
tím jsou deníky pro mne zásadnější. Člověk se z nich vlastně 
může dozvědět mimořádné věci o jeho uvažování, o tom, co 
čte a jak čte, jak přemýšlí, i o osudových záležitostech, které se 
do deníků zapsal. A Orten z toho vyznívá, přestože se fyzicky 
jednalo o křehkého muže, jako silná osobnost, velice zralá. 
A asi každého napadne, jak to u takových silných a vnitřně 
bohatých lidí bývá, jestli nemá od osudu prostě danou kratší 
délku života, aby ji prožil v plné intenzitě. V oblasti literatury 
najdeme víc takových osobností, jejichž život skončil dřív, 
napadají mne třeba Puškin nebo Rimbaud...
Vy se od mládí zabýváte uměleckým přednesem a dostal 
jste Cenu Karla Högera. Za co konkrétně?
Ano. Cenu Karla Högera jsem získal za interpretaci jednoho 
z Příběhů Vladimíra Holana. Když vezmeme některou z Or-
tenových Elegií, pro mne osobně třeba dominantní Devátou 
elegii, tak to jsou skladby obrovského literárního významu. 
Já jsem z těchto skladeb postupně přecházel k Vladimíru Ho-
lanovi, k textům Ivana Diviše a k Janu Zahradníčkovi – k jeho 
skladbám La Saletta a Znamení moci. 
Řekněte mi, co považujete u uměleckého přednesu za nej-
podstatnější?
Můj pohled na interpretaci se asi taky mění. Tím, že pracuji 
v porotách různých festivalů, kde bych měl umět zformulo-
vat svoje stanovisko, mám asi nejraději interpretaci obsahu. 
To znamená možná úplně jednoduché sdělení, co interpret 
v autorovi vidí, co tam vyčte, co ho oslovuje a proč jde 
na jeviště, aby nám konkrétně tuto myšlenku řekl. Pokud je 
interpretace v uměleckém přednesu pouze formální, konkrétně 
u těchto velkých skladeb, tak to nepovažuji za moc šťastné, 
protože tam vlastně sledujeme spíše určitou jevištní ekvilibris-
tiku a zásadní slova básníka, kvůli kterým báseň psal, k nám 
nikdy dojít nemůžou. 
Kdo je pro Vás jako interpret ideální? 

Letos se mnou v pořadu vystupoval Kryštof Bartoš, to je 
mimořádná osobnost. Studuje na DAMU herectví a nevím, 
jaký z něho jednou bude herec. Moc bych mu přál, aby byl 
skvělý. Já ho znám od jeho patnácti let a ve svých patnácti 
letech mne úplně uchvátil fenomenální pamětí textů. On ne-
měl povinnost si je zapamatovat, ale byla na něm znát zásadní 
čtenářská zkušenost. Kryštof měl do sebe v patnácti letech 
absorbováno neuvěřitelné množství literatury. Já jsem si ho 
jednou vzal do semináře, kde byly studentky bohemistiky, 
z nichž dost mělo před státnicemi na vysoké škole. A řekl 
bych, že jeho znalost literatury byla pěti- až desetinásobná, 
když jim vysvětloval, co ten který autor myslel, jaké pasáže 
přesně napsal, v poezii i próze citoval celé bloky autorů. 
Je to interpret, který má za sebou nejnáročnější texty, a proto 
mne zajímalo, jakým způsobem pojme Ortena, protože on je 
trošku divoká krev. A myslím si, že do přednesu dal hodně ze 
sebe a zvolil určitou divokost, a tak ukázal další rozměr, jak 
může být Orten chápán. Když si vezmeme Ortenovu minulost, 
kdy se věnoval intenzivně několika sportům, jeho žár a jistý 
druh soutěživosti v něm nemohl být udusán. Kryštof Ortena 
uchopil velmi šťavnatě a snažil se tím texty naplnit, což snad 
i pro diváky a posluchače bylo zábavné.
A jak jste uchopil Kamila Bednáře?
Možná bych se mu měl trochu omluvit, ale texty, které ho 
reprezentovaly ve zmíněném pořadu, ukazovaly na jeho jistou 
přecitlivělost, drobnou závistivost, kdy jeho míra talentu, ta 
autorská, byla asi slabší než u jeho kolegy ve zbrani. Člověk 
se může někdy propadnout do stavu určité bolesti z toho, že 
se ostatním daří víc než mě. Ale tím se nikdy nesmí nechat 
zahltit, což jsem v textech Kamila Bednáře trochu cítil. Tak 
jsem se do něho trochu opřel a doufám, že jsem mu moc ne-
ublížil. Na druhou stranu chci připomenout, že byl skvělým 
překladatelem Robinsona Jefferse a způsob, jakým jeho dílo 
přiblížil českému národu, je zásluhou, která je obrovská a na-
prosto nezpochybnitelná. 
Chtěl byste při OKH režírovat? Nebo byste raději odjel 
do Afriky?
Určitě bych moc rád odjel do Afriky, ale moc rád přijedu 
i do Kutné Hory jako host.  

Ptala se M. Valtrová

Když jsem se zamýšlel nad otázkami pro tento rozhovor, 
uvědomil jsem si, kolik věcí nás spojuje. Oba jsme kut-
nohorskými rodáky a dlouholetými členy Klubu rodáků 
a přátel Kutné Hory, absolvovali jsme stejnou vysokou 
školu – VŠE v Praze a na této škole jsme i akademicky 
působili, Ty doposud. Po mnoho let se potkáváme na půdě 
odborné nebo v klubu rodáků. Naposledy při letošní OKH, 
kdy jsme se domluvili na tomto rozhovoru. Přál jsem si 
mimo jiné, abys dostal slovo jako dlouholetý podporova-

„Moje mládí v Kutné Hoře byla bezstarostná léta 
v magickém městě.“

Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., se narodil r. 1943 v Kutné Hoře. Absolvoval VŠE v Praze, je profesorem pro obor fi nance. 
Profesně je po celý život činný především v pojišťovnictví. V současné době přednáší na Katedrách bankovnictví a pojišťovnictví 
Vysoké školy ekonomické a Vysoké školy fi nanční a správní, je členem vědeckých rad několika fakult, členem redakčních rad 
odborných časopisů a členem Vědeckého grémia České bankovní asociace.

tel klubu a také aby Tě rodáci blíže poznali, protože není 
tak mnoho Kutnohořanů, kteří to ve svém oboru dotáhli 
na špici jako Ty. Jak ses vlastně k pojišťovnictví dostal?
Docela kuriózně. Po maturitě na kutnohorském gymnáziu jsem 
se nezdál jako syn předúnorového důstojníka politicky vhodný 
ke studiu na VŠ a byl jsem rád, že mne přijali na studium pro 
absolventy gymplu na střední ekonomické škole v České Lípě. 
Když jsem studium dokončil, oznámila mi ředitelka školy, že 
se jí podařil na burze umístěnek mimořádný úspěch: získat 
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pro mne místo na inspektorátu Státní pojišťovny v K. Hoře. 
To se ukázalo jako pro mne osudné, do pojišťovny jsem nastou-
pil a u branže zůstal po celý další profesní život, jak v praxi 
jako „one company men“, tak později v teoretické oblasti, mojí 
specializací v rámci fi nancí je pojišťovnictví. 
Kterých profesních úspěchů si ceníš nejvíce?
Po více než třiceti letech práce jsem při odchodu z České 
pojišťovny končil jako člen vrcholového vedení, poté, co 
jsem přešel na Katedru bankovnictví a pojišťovnictví VŠE, 
kde jsme se těsně minuli, jsem později úspěšně absolvoval 
profesorské řízení.  
Zavzpomínej, prosím, na své dětství a na školní léta v Kutné 
Hoře – rodina, školy, učitelé, zájmy…
Moje mládí v Kutné Hoře byla bezstarostná romantická léta 
v magickém městě. Z oken jsem viděl na impozantní sva-
tojakubskou věž a Morový sloup, do školy na gymnázium 
jsem denně chodil kolem Hrádku, Jezuitské koleje (tenkrát 
vojenského skladu) a svatobarborského kostela, na gymnáziu 
byl mým prvním třídním učitelem mimořádná kutnohorská 
osobnost profesor Ladislav Znojemský, prožil jsem tu své 
první romantické lásky. Za školu jsme chodili hrát fotbal 
na nedaleké RESPO, do parku pod Vlašským dvorem zase hrát 
čáru a do letního kina, s neopakovatelnou atmosférou. Neza-
pomenutelnou vzpomínku mám na dvě prázdninové brigády: 
na vykopávkách na archeologickém nalezišti v Bylanech a v ta-
bákovce, jejíž generální ředitelství sídlilo v monumentálních 
interiérech sedleckého kláštera s církevními obrazy a sochami 
na schodištích a chodbách, po kterých chodili úředníci s lejstry.
Po vojně jsem pokračoval na kutnohorské pobočce Státní 
pojišťovny a dálkově přitom studoval VŠE. Když jsem pak 
po ukončení studia dostal ve svých 27 letech nabídku z gene-
rálního ředitelství a přijal ji, měl jsem přitom intenzivní pocit, 
že mi právě skončilo mládí.  
Už tu nežije nikdo z mých příbuzných, do města se ovšem 
stále vracím, jezdím na akce klubu rodáků a pomaturitní sra-
zy, teď jsme se v ubývajícím počtu začali scházet pravidelně 
každý rok.
Je o tobě známo, že se po celý život věnuješ šachům. Před-
pokládám, že tato záliba má kořeny hluboko v dětství. 
Čtenáře proto bude určitě zajímat, když zavzpomínáš 
na šachovou komunitu v K. Hoře.
V kutnohorské šachové komunitě jsem se setkal se skvělými 
lidmi. Duší šachového oddílu byl tehdy již zvěčnělý středo-
školský profesor Jiří Stehlík, spolužák kutnohorského rodáka, 
básníka Miroslava Floriána. Velkým mým kamarádem je dod-
nes Slávek Buňka, který se později stal známým skladatelem 
šachových úloh a který je stále velmi aktivním členem klubu 
rodáků. V nejslavnějších dobách šachového klubu jsme hráli 
2. ligu, já osobně jsem se stal po Hortovi následujícím doros-
teneckým krajským přeborníkem. Byli jsme parta, absolvovali 
jsme v té době atraktivní zájezdy za šachovými přáteli do NDR 
a do Rumunska a měli i slušné sportovní výsledky.
Pokud vím, stál jsi u zrodu Klubu rodáků a přátel Kutné 
Hory. Přispíval jsi dokonce i do časopisu Krásné město. 
Zavzpomínej na okolnosti, lidi, události…
Vlasto, máš pravdu. Vedle šachového klubu se určité inte-
lektuální centrum v té době vytvářelo na tenisových kurtech 
kolem dr. Emanuela Růžičky. On se stal duší časopisu Krásné 
město, obnoveného v r. 1969 v období frustrace po událostech 
r. 1968. Později se Mánek Růžička stal určitou personifi kací 
festivalu OKH až do svého předčasného úmrtí. Do prvních 

čísel časopisu jsem opravdu velmi agilně a hlavně nadšeně 
přispíval, vedle dvou lyrických textů pro mé tehdejší lásky 
jsem psal i zprávy z šachového klubu a o dalších tehdejších 
aktualitách. Do Prahy jsem odcházel v době, kdy se již začalo 
normalizovat a to se významně dotklo i časopisu. 
Jak dnes vnímáš klub rodáků a jeho „vlajkovou loď“ 
OKH? Měl bys jako dlouholetý člen a podporovatel klubu 
nějaké doporučení pro výbor?
Práci výboru klubu rodáků velmi obdivuji. Nejde jen o vy-
soko nastavenou laťku festivalu OKH, ale i o organizování 
celoročního programu, pražské výroční schůze. Velmi vám 
všem a kamarádovi, předsedovi Jiřímu Plačkovi přeji, aby to 
ještě nějaký čas klapalo.
Zajisté jako rodák sleduješ dění v K. Hoře. Jak jej hodno-
tíš? Co oceňuješ a co se ti nelíbí?
Od 70. let, kdy jsem přesídlil do Prahy, Kutná Hora nepřetržitě 
vzkvétá, obzvláště to platí pro poslední dvě dekády. Nejzřetel-
něji to vnímám při chůzi svou tehdejší cestou do gymnázia: 
neustále turistickým ruchem a životem kypící Barborská ulič-
ka, velkoryse zrenovovaná Jezuitská kolej, citlivě se smyslem 
pro detail upravené okolí svatobarborského chrámu. Líbí se 
mi zklidnění hlavního náměstí a starého města vůbec, nové, 
na romantických místech otevřené restaurace a vytváření 
komfortu pro turisty. Nenapadá mě, co napsat, že se mi nelíbí, 
snad jen, že jako nerezident mám problémy se zaparkováním. 
Nakonec si, prosím, polož jednu otázku sám, děkuji za ni 
a za odpověď na tuto otázku a za celý rozhovor.
Ok, položím si tedy otázku, jak můj život ovlivnil fakt, že jsem 
se narodil a své mládí prožil právě v K. Hoře. Moje odpověď 
je, že zásadně. Kutná Hora má genius loci, má strážce, který 
ochraňuje její jedinečnou historii, tradici, image i intelektuál-
ního ducha a který pozitivně působí na jeho pokorné rodáky. 
Jsem rád, že takto vnímají K. Hory i moje dcery a rády ji se 
mnou navštěvují.

Ptal se Vlastislav Navrátil
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Již při studiu činoherní režie na DAMU jste směřoval k di-
vadlu autorskému, k literatuře a díky rodinnému prostředí 
také k hudbě. Váš otec Josef Rut, dlouholetý člen výboru 
Klubu rodáků a přátel Kutné Hory, byl mj. hudebním skla-
datelem. Zavzpomínejte, prosím, na „rodinné prostředí“, 
v němž jste vyrůstal. 
Slovo „směřovat“ zní cílevědomě a já asi bývám považován 
za cílevědomého člověka, ale to snad je jakžtakž výstižné te-
prve v posledních letech. V dětství to mé „směřování“ začalo 
spíš jako útěk. Od nároků a představ, které o mé budoucnosti 
měli rodiče, tedy od máminy touhy, abych byl klavíristou, 
a od tátova přání, abych byl houslařem (ano, houslařem, nikoli 
houslistou: otec byl synem krejčího a atmosféra dílny pro 
něho zůstala ideálním ovzduším pro šťastný život; sám celý 
život komponoval na jídelním stole, ačkoli to znamenalo, že 
před každým obědem či večeří musel rozepsanou partituru 
sklidit a odnést se všemi tužkami, pery i kalamářem. Velmi to 
připomínalo odstřižky látky, které už jeho otec, můj kutnohor-
ský dědeček takto uklízel před babiččinými talíři a příbory.) 
K houslařskému (a jakémukoli) řemeslu mi ovšem chyběla 
manuální zručnost tak nápadně, že se táta svého přání brzy 
vzdal. Kariéra klavíristy vypadala reálněji, ale od prvních 
hodin v hudební škole jsem cítil, že ani tento (maminčin) sen 
nevyplním. Mnohem víc než instrumentální hudbě začal jsem 
brzy rozumět melodiím a rytmům řeči, souzvukům rýmů, hře 
slov. Rodiče ovšem velmi správně dbali o to, aby mě na tom 
útěku do literatury a divadla hudba doprovázela. Tak jsem 
téměř zároveň s maturitou na gymnáziu měl absolventský 
koncert v hudební škole – s repertoárem, který jsem si prosadil 
už v duchu svých tehdejších objevů: s Ježkovými Bagatelami 
a Schulhoffovou Jazzovou partitou. 

„Mám tu několik míst, k nimž mě zpravidla
nohy donesou.“

Prof. MgA. Přemysl Rut, hudebník, divadelní režisér, herec, esejista, publicista, redaktor a v neposlední řadě také pedagog 
DAMU, se narodil v r. 1954 v Kutné Hoře. 

Maturoval jste v Praze, to znamená, že z Kutné Hory jste 
odešel záhy, jak vlastně na K. Horu vzpomínáte, jaký k ní 
máte vztah? 
Nemám příliš na co vzpomínat: Prožil jsem v K. Hoře svých 
prvních šest neděl; maminka tu měla po porodu víc pohodlí 
než v malém pražském bytě, kde naši tehdy bydleli jako pod-
nájemníci. Jako kluk jsem pak s nimi do Kutné Hory tu a tam 
jezdíval, největším zážitkem z těch cest však pro mě dlouho byl 
ten okamžik, kdy se vlak mezi hlavní a místní tratí na chvilku 
zastaví za výhybkou, aby vzápětí pokračoval v jízdě opačným 
směrem. (Dodnes se na ten okamžik těšívám!) Krásu Kutné 
Hory jsem si začal skutečně uvědomovat až po převratu, kdy 
město (jako ostatně i jiná česká města) znovu nabylo barev. 
Mám tu několik míst, k nimž mě zpravidla nohy donesou, ať 
mám čas, nebo ne: údolí Vrchlice mezi potokem a jednoko-
lejkou (zvlášť ten krucifi x u mostku v Novomlýnské ulici), 
antikvariát a Jeneweinovu hlavu, které jsem se jako dítě bál, 
kostel sv. Jakuba, kde měli rodiče svatbu a já křtiny, náměstíčko 
pod Havlíčkem, kde bohudíky stále bydlí tátova sestra Vlasta, 
terasy pod Vlašským dvorem (v dětství jsem tam v altánu 
slýchával promenádní hudbu), park kolem sv. Barbory, jímž 
máma chodívala z gymnázia rovnou na rande s tátou, poslední 
dobou i krámek s výborným kutnohorským vínem, o němž se 
nám donedávna ani nesnilo – atd. 
Vystupoval jste s neuvěřitelnou plejádou umělců a osob-
ností českého autorského divadla a písničkářské scény, 
počínaje I. Vyskočilem v jeho Nedivadle (od r. 1972), přes 
P. Boška, B. Rychlíka, skupinu Pražský šanson, L. Smolja-
ka, J. Suchého, P. Skoumala a J. Vodňanského, J. Buriana 
až po volné společenství Okolostola s M. Potužákovou. Za-
vzpomínejte, prosím, alespoň na některé z těchto osobností 
a na spolupráci s nimi.  
To by bylo na tlustou knihu; omezím se na dvě setkání iniciač-
ní. S Ivanem Vyskočilem jsem začínal jako klavírista ještě před 
maturitou. Jeho „otevřená dramatická hra“, tj. improvizovaná 
situační fabulace, kterou tenkrát s Pavlem Boškem zkoušel 
a objevoval, nepochybně přispěla i k mému vysvobození z re-
produkce notového zápisu a k „otevřené hře“ nejen na klavír, 
ale takříkajíc s klavírem. Po stránce prakticky muzikantské 
za to ovšem vděčím jinému učiteli, s nímž jsem se bohužel 
nikdy nesetkal osobně: Jiřímu Šlitrovi. Aniž to věděl, učil mě 
svými klavírními improvizacemi harmonii, stylu, koordinaci 
doprovodu a zpěvu – hlavně však mě nakazil svou radostí ze 
hry, kterou jsem tolik potřeboval, abych jako tolik jiných v těch 
křehkých letech nepřestal hrát vůbec. 
V letech 1987–89 jste redigoval samizdatovou revui O di-
vadle, do níž jste také přispíval. Přitom – ale zřejmě i při 
jiné příležitosti – jste se setkal s Václavem Havlem, jehož 
nedožité 80. narozeniny si letos připomínáme. Jak na 
V. Havla vzpomínáte?
Vděčně. Obdivoval jsem jeho schopnost pracovat i za „ztíže-
ných možností soustředění“ s koncentrací a nadhledem, kterých 



10 KRÁSNÉ MĚSTO

by většina z nás nebyla schopna ani za ideálních podmínek. 
Dodnes mám rád dokonale formulovanou, neprůstřelně ar-
gumentující řeč jeho esejů (ne už tolik jeho prezidentských 
projevů, v nichž se občas prosadily právě ty situační a osobní 
ohledy, nad něž jsou Havlovy starší texty povzneseny, ba jimž 
se právem posmívají). A právě tak mám rád ironii a funkčnost 
jeho dramatických konstrukcí. Nikdy mi nevadilo, že jeho 
postavy nejsou z „masa a krve“. Proč by měly být? Jsou ze 
slov, z frazeologie, z životních stereotypů, které tak přesně, 
do hloubky a do důsledků ukazují jako na modelu. 
Vedle stovek vystoupení jste realizoval pro Českou televizi 
a zvláště pro Český rozhlas stovky pořadů: původní roz-
hlasové hry, autorské povídky, eseje a písně, četbu na po-
kračování, vyprávění, moderování a rozhovory ve studiu. 
Dvakrát (1993, 1998) jste získal cenu Prix Bohemia Radio. 
Spolupracoval jste přitom s řadou režisérů, mj. s Hanou 
Kofránkovou. Při letošní OKH jste se „sešli“ v pátečním 
pořadu z cyklu Jiří Orten a jeho současníci, který byl 
věnován Kamilu Bednářovi. Pořad nabídl dvě premiéry: 
Po deseti dílech cyklu, jejichž autorkou byla M. Valtrová, 
napsala tentokrát scénář H. Kofránková, která jej tradičně 
i režírovala. Druhou premiérou byl váš hudební doprovod. 
Jak se vám s H. Kofránkovou spolupracovalo a jaké dojmy 
jste si odnesl z vystoupení, případně z letošní OKH?
S Hankou Kofránkovou jsme natáčeli často a já jsem přitom 
vždycky žasl nad mírou porozumění, které tato lyrická a pate-
tická osoba měla pro mé ironické až parodické repliky. Natočila 
pět mých rozhlasových her – a všechny nejen se smyslem pro 
věrohodnost postav, ale i pro humor, kterým jim autor podrá-
ží nohy. Natočila (jako režisérka i spoluúčinkující) desítky 
mých esejů a povídek – a vždycky s absolutním sluchem pro 
srozumitelnost a přesvědčivost sdělení. Kdykoli jsem ztratil 
s textem kontakt a četl jen hlasem bez duše, červené světlo 
zhaslo a Hanka přesně věděla, kde se to stalo a co s tím. Slyšel 
jsem spoustu jejích realizací vskutku nejrůznějšího původu: 
hry Daniely Fischerové, Ibsena, Shakespeara… Hančina 
schopnost slyšet jejich osobní melodii, tón a rytmus (to, co 
tvoří autorovu jedinečnost a co bývá trvalejší než jeho názory 
a poselství) mne nepřestává udivovat.
Na programu věnovaném Kamilu Bednářovi jsem se podí-
lel jen klavírními intermezzy; s potěšením – byť bych byl 
zvědavější na Bednářovy básně než na historii jeho vztahu 
k Ortenovi a ostatním generačním druhům. Vím samozřejmě, 
že trvanlivé, „trefené“ verše se u Bednáře hledají hůř než 

u Ortena, ale právě proto by mělo smysl je z toho poněkud 
nepřehledného a hlavně nesourodého díla povytáhnout. Je 
to jako s písničkami: většinou z nich mluví jen dobová móda 
a jiné limity, ale pak najednou, u dna krabice, leží jedna taková, 
že šťastnému nálezci poskočí srdce. Má Bednář takové básně? 
A vydaly by na hodinový pořad?
V posledních letech se prakticky, teoreticky i jako peda-
gog věnujete hlavně kultuře písniček. Se společenstvím 
Okolostola jste uskutečnili na 160 setkání s písničkami 
od gotiky po dnešek. Kromě živých programů publikujete 
písně i tiskem v komentovaných antologiích a také jako 
nahrávky (s důrazem na ty, které dosud natočeny nebyly). 
Přibližte, prosím, čtenářům tuto svoji aktivitu.
Aby písnička žila, musí znít. Aby zněla, musí být dostupná, což 
dnes (poté, co se rozpadl repertoár písní uchovávaných společ-
nou pamětí) znamená, že je zachycena nahrávkou nebo vydaná 
tiskem. Při množství písní je ovšem užitečné, ba nezbytné, 
vytvářet cosi, co je například v literatuře nebo ve výtvarném 
umění, ba i v hudbě, která si říká vážná, dávno samozřejmé: 
kánon. Soubor děl ověřených, refl ektovaných do té míry, aby 
byla chápána jako (ve svém žánru) reprezentativní, chcete-li 
klasická. O to se tedy pokouším – aspoň na poměrně malém 
písečku české písně autorské (se zřetelem k vlivům, jimiž ji 
poznamenala píseň lidová a písně jiných národů a kultur). 
Tak jsme předloni natočili dvojalbum písní českého kaba-
retu (1910–1923) a české avantgardy (1923–1948), za rok by 
k němu mělo přibýt dvojalbum písní národního obrození (cca 
1820–1850) a národních zpěváčků (cca 1850–1910). 
Tiskem vydalo nakladatelství Vyšehrad dvě obsáhlé antologie: 
Gloria i gaudium (od prvních dochovaných českých písní 
do 19. stol.) a Orchestrion v hlavě (od 19. stol. do r. 1989). 
Časem by k nim měla přibýt třetí, k níž se chystáme s Janem 
Burianem: antologie české autorské písně posledního čtvrt-
století. Po dlouhá léta, zejména však od r. 2008, kdy jsme 
s Markétkou Potužákovou začali uvádět klubové programy, 
jejichž počet už dnes překročil stošedesátku, ověřujeme tento 
kánon živě, často za zpěvné účasti přítomných. Prvních sto 
programů je dokumentováno ve dvojsvazkovém sborníku 
OKOLO1OOLALALA, který (i s audiopřílohou) předloni 
vydalo nakladatelství Brkola. A jistěže se toho týkají i naše 
pokusy pochopit a uchopit básnický a písňový projev teoretic-
ky: Markétčina knížka (původně disertace) Psáno ústy, čteno 
ušima, věnovaná přednesu „řeči vázané“, a moje Parlando 
cantabile o interpretaci písně. Obě knížky právě vycházejí.

Ptal se Vlastislav Navrátil

Jaké dojmy jste měla ze svého vystoupení a z vystoupení 
učitelů a žáků ZUŠ při letošní OKH? 
Myslím si, že se celé naše vystoupení opravdu vydařilo. 

„Kutné Hoře chybí další koncertní sál s kvalitním 
koncertním křídlem.“

O výuku v uměleckých oblastech je velký zájem. Potvrzují to zaplněné kapacity základních uměleckých škol. ZUŠ v Kutné Hoře 
není výjimkou. Z 650 žáků jich nejvíce studuje hudební obor. Ředitelkou školy je MgA. Kateřina Fillová, jež vystoupila při 
letošní OKH v pořadu Pocta přátelům. Pořad, který připravil a moderoval Alfred Strejček, byl věnován Kutné Hoře hudební. 
Spolu s K. Fillovou vystoupili učitelé Lenka Drahotová (housle) a Petr Šťastný (kytara) a žáci Denisa Bartůňková (akordeon) 
a Matylda Licková (tanec). 

Představili jsme část hudebního oboru, díky vystoupení 
M. Lickové Taneční obor a Výtvarný obor uspořádal k této 
příležitosti malou výstavu – ve venkovních prostorách školy si 
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bylo po koncertě možné prohlédnout práce žáků tohoto oboru.
Řekněte nám, prosím, něco o sobě. Pokud nejste rodačka 
z Kutné Hory, kde jste vyrůstala a studovala?
Narodila jsem se v Čáslavi, nyní žiji s rodinou v Kolíně. 
Na klavír hraji od čtyř let. Díky své mamince, která vyučovala 
na ZUŠ J. L. Dusíka v Čáslavi, jsem měla k hudbě již od dětství 
velice blízko. Byla jsem žákyní ZUŠ Čáslav, později jsem vy-
studovala Konzervatoř v Praze, JAMU v Brně a v současnosti 
dokončuji doktorské studium na Masarykově univerzitě v Brně 
v oboru hudební věda. V Kutné Hoře působím od r. 2002, kdy 
jsem ještě při studiu začala vyučovat hru na klavír, později 
na cembalo a varhany. V r. 2012 jsem se stala ředitelkou. 
Kromě pedagogické činnosti se stále věnuji i té koncertní.
Zájem o studium na ZUŠ převyšuje kapacitu 650 žáků, což 
není malé číslo. Čemu přičítáte zájem o umělecké obory?
Je dobře, že zájem žáků o výuku v ZUŠ je tak veliký. Každý 

rok bohužel musíme zájemce i odmítat kvůli naplněné kapa-
citě. Je to pro nás potvrzením toho, že naši práci děláme dobře 
a kvalitně. ZUŠ Kutná Hora nabízí výuku ve všech čtyřech 
oborech a všechny se snažíme maximálně podporovat. Nej-
početnější je již tradičně obor hudební, v němž máme opravdu 
pestrou nabídku výuky. Vedle tradičních nástrojů, tedy klá-
vesových, smyčcových a dechových, nabízíme i výuku hry 
na klasické varhany, cembalo, akordeon, ale také zmíněné nové 
studijní zaměření: elektronické zpracování hudby a zvukovou 
tvorbu. Právě díky školnímu vzdělávacímu programu se nám 
otevřela možnost zavádět i nová studijní zaměření či zajímavé 
předměty. Do budoucna např. ve výtvarném oboru uvažuje-
me o zavedení nových předmětů zaměřených na fotografi i 
a animaci. V hudebním oboru se žáci neučí pouze sólově hrát 
na zvolené nástroje, ale své dovednosti uplatňují i v různých 
souborech a orchestrech. Na škole působí tři pěvecké sbory, 
dva smyčcové, kytarový a dechový orchestr a také akordeo-
nový soubor. Výuka je tedy velice pestrá a žáci mají možnost 
vyzkoušet si hrát různé žánry a nástrojové obsazení. 
Jak se Vám v K. Hoře žije, co oceňujete a co Vám zde 
případně chybí či se Vám nelíbí?
Přímo v K. Hoře nežiji, ale díky práci a ostatním povinnostem 
jsem tu denně. Je to krásné kulturní místo, kde na vás dýchne 
historie takřka na každém rohu. Škola sídlí v historických 
prostorách Knížecího domu, kde se žáci neustále setkávají 
s její bohatou historií, a tím i s kulturním dědictvím celého 
města. Školu podporují nejen rodiče, ale také její zřizovatel 
město Kutná Hora, díky čemuž máme a práci opravdu výborné 
podmínky. Trošku nám zde ale chybí ještě další koncertní sál 
s kvalitním koncertním křídlem. Pro všechny koncerty se 
využívá sál ZUŠ – v ostatních koncertních prostorách ve městě 
totiž bohužel není kvalitní nástroj, a je tam tedy možné pořádat 
koncerty pouze bez klavírního doprovodu nebo nástroj složitě 
stěhovat. To je myslím velká škoda. 
Předpokládám, že hra na klavír a hudba vůbec jsou Vaší 
největší zálibou. Čemu se věnujete, když právě necvičíte, 
neučíte či neřešíte pracovní úkoly?
Samozřejmě se snažím veškerý volný čas věnovat rodině. 
Mám dvě malé dcerky (4 a 1,5 roku). Rádi jezdíme na chalupu, 
do přírody, do zoo, v zimě na lyže. Když je možnost, chodím 
do divadla, navštěvuji koncerty nebo si přečtu pěknou knížku. 
Jaká bude podle Vás budoucnost ZUŠ Kutná Hora? 
Jsem optimista a věřím, že škola bude mít stále dost zájemců 
o studium a bude naplněna její kapacita, jako je to v součas-
nosti. Byla kladně vyřízená naše žádost o zvýšení kapacity, 
takže od září 2017 to bude 715 míst. Škola se tedy může dále 
rozvíjet a nabízet pestrou výuku a podle možností i zavádět 
nová studijní zaměření.  Během let si škola vybudovala své 
pevné místo mezi institucemi nejen v Kutné Hoře, ale i celém 
regionu. Snažíme se maximálně naplňovat naše cíle a pre-
zentovat se veřejnosti kvalitní pedagogickou prací a jejími 
výsledky. Důkazem toho je každoroční velký zájem o studium 
a také mnoho koncertů a vystoupení, které škola během roku 
pořádá. O tom, že poskytujeme kvalitní výuku, svědčí úspěchy 
našich žáků na soutěžích. Naši žáci také pravidelně účinkují 
na různých akcích pořádaných městem. Prezentujeme se 
i nejen v celém regionu, ale i mimo něj. Věřím proto, že se nám 
i v budoucnosti bude dařit naplňovat naše motto „Chceme být 
školou, na kterou si po letech každý rád vzpomene a přivede 
k nám své děti“. 

Ptal se V. N.
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Jak vzpomínáte na koncert v chrámu sv. Barbory v sobotu 
3. září 2016 v rámci festivalu OKH, který byl i součástí oslav 
170. výročí USPS Tyl?
Na koncert vzpomínám s odstupem času jako na úspěšný, 
ačkoliv nemůžu nezmínit fakt, že do poslední chvíle jsem 
očekával, že zazní Varhanní koncert F dur od F. X. Brixiho 
s doprovodem Filharmonie Hradec Králové. Teprve čtyři ho-
diny před koncertem došlo ke změně programu, když vysoké 
ladění varhan, které bylo ovlivněno především teplem v chrá-
mu, neodpovídalo technickým možnostem orchestru. Proto 
jsme s ostatními členy koncertu přistoupili k náhradní variantě, 
tudíž že zazní Ortenovská improvizace. Toto odvětví varhanní 
hry mě velice baví a přitahuje, a tak jsem si navzdory nezdaru 
s varhanním koncertem své vystoupení v rámci OKH užil. 
Ke hře na varhany Vás inspiroval dědeček, který byl také 
varhaníkem. Přibližte nám jej, prosím. Jaké bylo vlastně 
Vaše rodinné zázemí a dětství vůbec (školy, učitelé, zá-
jmy…)?
Můj děda mě inspiroval skutečně od útlého věku. Když při 
návštěvách u něj doma vytáhl ze skříně malé varhánky, vždy 
jsem ho pozoroval a hned jsem chtěl hrát s ním, přestože jsem 
tomu nerozuměl. Také jsme ho často navštěvovali v obřadní 
síni Vlašského dvora, kde hrával dlouhá léta na svatbách – 
a snad trochu symbolicky nyní pokračuji v jeho šlépějích teď 
já. Rodinné zázemí jsem měl v dětství velmi dobré. Rodiče mi 

„Na Kutné Hoře oceňuji především rozmanitost
varhanních nástrojů.“

Viktor Darebný se narodil r. 1993 v Praze, ale bydlí v Kutné Hoře. Hře na varhany se učil nejdříve u MgA. Michala Hanuše. 
Během maturitního ročníku na Gymnáziu Jiřího Ortena začal studovat hru na varhany na Konzervatoři Pardubice. Je členem 
a korepetitorem Učitelského smíšeného pěveckého sboru Tyl, s nímž vystoupil při slavnostním koncertu v rámci OKH. Vystupuje 
na sólových koncertech a je i korepetitorem hudebních těles a sólistů.

nejprve koupili ve čtyřech letech klávesy. Byly jednak cenově 
dostupnější než klavír a tehdy to bylo v módě. Sám jsem zkou-
šel hrát podle sluchu a první skladbu, kterou jsem opakoval 
pořád dokola, bylo Largo z Dvořákovy Novosvětské symfonie. 
Nebylo náhodou, že to byla právě tato skladba, neboť celý život 
mám rád vlaky a železnici a ve fi lmu Obecná škola zaznívá 
právě Dvořákovo Largo jako podkres pod jedoucí parní lo-
komotivu. Sám jsem také této nádherné skladbě říkal Vlaky. 
První klavír mi domů pořídili, až když mi bylo 7 let a začal 
jsem chodit do ZUŠ v Kutné Hoře. Tam paní učitelka Beata 
Kotyzová-Peterková, ke které jsem chodil 7 let, řekla, že 
klávesy doma nestačí a bude potřeba klavír. Ten jsme koupili 
na inzerát a mám ho dodnes. V třídě této paní učitelky jsem 
získal první zkušenosti s notami a klavírní technikou. Doma 
se mi věnoval můj táta, který mě přivedl skrze nejrůznější 
písničky k akordové hře. Ta mi položila základy k ovládání 
improvizační hry. Já vždy hrál a on zpíval nebo hrál na kytaru 
a zároveň na foukací harmoniku. Maminka mě podporovala 
spíše teoreticky, když si ode mě nechávala při cestě ze školy 
vysvětlovat notovou osnovu.
V patnácti letech jsem začal navštěvovat Gymnázium 
J. Ortena a prakticky okamžitě jsem se seznámil se Zdeňkem 
Lickem, který mě zapojil jako korepetitora USPS Tyl. Nastu-
dovávali jsme tehdy Brixiho Missu Pastoralis a já pravidelně 
navštěvoval zkoušky sboru a učil se doprovázet velké hudební 
těleso. Cílem byl 31. prosinec 2008, kdy měla být mše poprvé 
provedena v chrámu sv. Barbory. A právě první okamžiky 
u svatobarborských varhan, kdy jsem chodil do katedrály 
cvičit, mě natolik okouzlily, že jsem od té doby toužil po hře 
na královský nástroj. V lednu 2009 nastoupil do ZUŠ nový 
kutnohorský varhaník Michal Hanuš, tehdy těsně před abso-
lutoriem na AMU v Praze, a shodou okolností jsem ho dostal 
na výuku klavíru. Začal jsem u něj brát soukromé hodiny 
varhanní hry, které jsme spolu absolvovali v kostele sv. Jakuba. 
Právě Michal mě naučil, co je to hudba a jak ji vnímat a užívat 
si ji. Prodělal jsem také pod jeho vedením proměnu techniky 
a připravil mě na konzervatoř. Tam jsem dnes již v 6. ročníku 
ve třídě prof. Josefa Rafaji, který se mi věnuje s velkým ode-
vzdáním a připravuje mě na přijímací zkoušky na některou 
z vysokých škol. Rovněž mě velice ovlivnil doc. Václav Rabas, 
který již bohužel není mezi námi a říkal mi vždy: „Viktorku, 
synku, musíš hrát tak, aby ten první posluchač byl z tvé hry 
maximálně uspokojený, no a ten první, to jsi ty.” A tak se 
snažím vždy poslouchat to, co hraju, a málokdy se mi stane, 
že jsem spokojený. Ale to k tomu patří, člověk není nikdy 
opravdu spokojený s tím, co tvoří, a vždy má tendenci ještě 
něco vylepšit, a to je to, co k hudbě patří a dovede ji posouvat 
na vyšší úroveň.
Kterých profesních úspěchů si ceníte nejvíce?
Vážím si každého koncertu, na kterém můžu hrát nebo který je 
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mi nabídnut. Nedá se říct, že bych nějaké koncerty povyšoval, 
nebo naopak. Je potřeba ke všem přistupovat stejně zodpověd-
ně. Ale samozřejmě jsou takové, na které se nezapomíná. Např. 
teď v září jsem hrál krátký koncert pro prezidenta republiky 
a také se aktivně podílel na kurzech francouzského varhaníka 
od Notre-Dame v Paříži, profesora pařížské konzervatoře Oli-
viera Latryho. A rád vzpomínám na každý koncert z chrámu 
sv. Barbory, ten má vždy pro mě velký citový význam. 
Jaké jsou Vaše další plány, pokud jde o hru na varhany?
Rád bych úspěšně vykonal přijímací zkoušky na některou 
z hudebních akademií. Je pravda, že na výběr není mnoho 
možností, a tak jsou mé veškeré plány směřovány právě 
k těmto zkouškám. Další takový významný bod je provedení 
naší vlastní čtyřruční varhanní úpravy Novosvětské symfonie 
v kostele sv. Jakuba 22. dubna 2017 společně s M. Hanušem. 
Ještě to před námi nikdo nedělal. 
Přestože studujete mimo Kutnou Horu, trávíte tu hodně 
času. Jak se Vám v K. Hoře žije, co oceňujete a co Vám 
chybí či se Vám nelíbí?
Kutnou Horu mám hluboko v srdci. Kamkoliv přijedu třeba 

na koncert, mám tendenci sám pro sebe srovnávat K. Horu 
s místem, kde právě jsem. Kutná Hora vždy vyhraje… Na 
K. Hoře oceňuji především rozmanitost varhanních nástrojů. 
Máme tu škálu instrumentů od positivů přes střední nástroje 
k opravdu velkým nástrojům, jako jsou svatobarborské a sva-
tojakubské koncertní varhany. Bohužel i v K. Hoře je mnoho 
krásných nástrojů, které by si zasloužily větší péči. Jedná se 
např. o varhany v kostele sv. Jana Nepomuckého nebo nástroj 
nacházející se v evangelickém kostele. Na druhou stranu zde 
máme nástroje ve velmi dobrém stavu. Za zmínku stojí určitě 
varhany v sedlecké katedrále, na které pravidelně hraji nejen 
během festivalu Kutnohorské léto, ale i právě velké svatoja-
kubské varhany, které podstoupily rozsáhlou rekonstrukci. 
Čemu se věnujete, když právě nestudujete nebo necvičíte 
na varhany?
Mám rád odpočinek, ať už aktivní, nebo pasivní. Často jezdíme 
se snoubenkou na hory a podnikáme tam túry. Anebo jen tak 
projíždíme středočeské a východočeské vesničky a brouzdáme 
krajinou. Velkou mojí zálibou jsou počítače a vše kolem nich, 
zabývám se také tvorbou webových stránek. 
Děkuji za rozhovor.

Ptal se V. Navrátil 

Václav Fiala se narodil 8. října 1891 v Praze na malostranském 
Maltézském náměstí v domě „U Sedmi čertů“. Jeho otec Václav 
Fiala byl typografem, matka Anděla, roz. Vajtrová, pocházela 
z žižkovské rodiny tesařského mistra.

Život a dílo akademického malíře prof. Václava Fialy

Vystudoval reálku v Praze III, kde maturoval 1. června 1910. 
Jeho učitelem kreslení byl Robert Hartman z kutnohorské 
rodiny lékárníka Hartmana, který udržoval přátelství s oběma 
Mánesy, Čermákem a Purkyňovými. Ve vyšších třídách pak 
V. Fialu učil plzeňský malíř Josef Mandl. 
V letech 1910–11 Václav Fiala nejprve studoval obor architek-
tury na ČVUT a v letech 1911–15 na Umělecko-průmyslové 
škole. Potom ale narukoval na vojnu, a tak mohl ve studiu 
pokračovat až po první světové válce v letech 1918–19. Jeho 
profesory byli E. Dítě, A. Hofbauer, F. Kysela, K. V. Mašek, 
K. Špilar, J. Jaksche, L. Šaloun i J. Benda a mezi spolužáky 
na UMPRUM patřili např. J. Skupa, R. Kubíček či K. Dvořák. 
Studia ukončil na speciální škole prof. F. Kysely 30. června 
1919. 
Mezitím již v letech 1913–14 pracoval v kurzu pro moderní 
výzdobu knihy u profesorů J. Bendy a F. Kysely. Předkresloval 
návrhy knižních vazeb v kurzech Technologického muzea 
a zpracovával návrhy knižních vazeb pro knihaře J. Malíka 
(např. Husova Postilla). V r. 1914 vystavoval v kolekci Tech-
nologického muzea tisky a vazby knih na mezinárodní výstavě 
knihy (BUGRA) v Lipsku. Tisk Janu Nerudovi a kolekce vazeb 
byly odměněny Grand Prix. V r. 1915 nastoupil vojenskou služ-
bu a ihned byl odvelen do války, nejprve do Segedína, potom 
do Bosny a Hercegoviny a Albánie (Skadar, Tirana ad.). Zde 
se seznámil s S. K. Neumannem a po návratu pak ilustroval 
jeho knihu Válčení civilistovo (1922). Dosud je dochován, 
i když ve značně porušeném stavu, skicák, který s sebou 
V. Fiala všude nosil ve vojenském tlumoku.
V r. 1919 byl na krátko jmenován na místo asistenta výtvarné 
výchovy na reálném gymnáziu ve Slovenské ulici v Praze 
na Vinohradech, a to za malíře V. Beneše, který odjel studovat 
bojiště první světové války ve Francii a Itálii. V témže roce 
se Václav Fiala oženil s Marií Jungovou z Prahy-Smíchova 
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a po prázdninách odešel do Chotěboře na své první defi nitiv-
ní místo profesora výtvarné výchovy na reálném gymnáziu. 
Tam působil až do r. 1928 a učil mj. budoucího akad. malíře 
J. Bruknera, arch. J. Fidru a prof. J. Tichého, který se stal 
okresním konzervátorem státní památkové péče v tehdejším 
okrese Chotěboř.
Během svého působení v Chotěboři vytvořil V. Fiala řadu 
výtvarných děl. Jmenujme např. čtyři návrhy na známky Čes-
koslovenské pošty (dnes uložené v poštovním muzeu), návrh 
plakátu k divadelní hře K. Čapka R. U. R., návrh na plakáty 
pro oslavy 100. výročí narození K. Havlíčka Borovského v jeho 
rodišti, pozdravná adresa k 70. narozeninám I. Herrmanna, 
návrh maleb pro vestibul a ředitelnu chotěbořského gymnázia 
a návrh vnitřního zařízení ředitelny, sádrový třetinový model 
pomníku padlým v Chotěboři (uložen v chotěbořském mu-
zeu; v kovu ho odlil sochař K. Šístek, v kameni vytesal akad. 
sochař F. Bílek), návrh malby stropu v nové místní sokolovně 
ad. Vedle toho tvořil olejomalby (Stromy u Dobkova, Poled-
ne na Vysočině, Na kraji lesa, Vodopád na Doubravce ad.), 
pořádal výstavy malířů a grafi ků A. Hudečka, O. Nejedlého, 
A. Slavíčka, G. Porše, J. Pruchy či Fr. Bílka a podílel se 
na výpravách divadelních her. O letních prázdninách r. 1928 
zastupoval jako člen pracovního výboru odborného inspektora 
R. Prose při instalaci výstavy československých středních škol 
na VI. mezinárodním kongresu pro výtvarnou výchovu a es-
tetiku v Praze: V Telči v lidové malírně maloval pět dní s ko-
lektivem kreslířů z vyšších gymnázií pro tuto výstavu talíře.
Životní změna přišla v r. 1928, kdy Václav Fiala začal půso-
bit jako profesor kreslení na Lindnerově učitelském ústavu 
v Kutné Hoře, tedy v budově dnešní ZŠ Kamenná stezka. 
Rodina se proto přestěhovala do K. Hory a bydlela na Václav-
ském (tehdy Masarykově) náměstí 161. V r. 1929 namaloval 
V. Fiala pro ředitelnu učitelského ústavu portrét G. A. Lindnera 
a vypracoval návrh pro proscénium loutkového divadla školy 
a návrhy na hlavičky loutek Kašpárka a koníka. Ty pak vyřezal 
umělecký řezbář Boh. Bek. 

O čtyři roky později byl prof. Fiala zvolen předsedou výbo-
ru pro uspořádání výstavy k 50. výročí odhalení pomníku 
K. Havlíčka Borovského v K. Hoře. Vypracoval proto dvou-
barevnou litografi i pro plakát k slavnosti a provedl grafi ckou 
úpravu brožury. Téhož roku také působil ve výboru pro otevře-
ní Tylova divadla v K. Hoře. To se otevřelo 12. listopadu 1933 
a V. Fiala k této příležitosti navrhl plakát, provedl grafi ckou 
úpravu brožury, vypracoval návrh na pamětní medaili, navrhl 
vitráž s výjevem ze Strakonického dudáka pro divadelní foyer 
i navrhl železnou oponu i vyhotovení městského znaku. V dal-
ších letech pak pro divadlo navrhl ještě scénickou stavebnici. 
V r. 1933 byl zvolen také členem výboru pro vybudování 
kutnohorského pomníku padlým. Zprostředkoval jednání 
s akad. sochařem K. Dvořákem a arch. P. Janákem. Původní 
záměr umístit na pomník padlým také portrét TGM byl na radu 
sochaře Dvořáka zamítnut a město se rozhodlo postavit dva po-
mníky samostatné. Aby se zmenšily značné fi nanční náklady, 
navrhl K. Dvořák, že se pro pomník padlým použije zvětšený 
fragment jím už vybudovaného pomníku Čechoslovákům 
padlým ve Francii, který je instalován v Paříži. Tak se i stalo 
a kutnohorský pomník byl před Hrádkem odhalen 7. října 1934. 
K této příležitosti byla vydána brožura Padlým Kutná Hora, 
kterou V. Fiala grafi cky upravil. Podle jeho návrhu byl též 
zhotoven odznak. K odhalení pomníku TGM, jehož autorem 
byl rovněž zmíněný K. Dvořák, došlo až v říjnu 1938. I k této 
příležitosti byla vydána publikace Kutná Hora presidentu 
Osvoboditeli v grafi cké úpravě V. Fialy a podle jeho návrhu 
vznikl rovněž odznak.
Fialovy práce pro Kutnou Horu tím ale zdaleka nekončily. 
V r. 1937 se stal členem výboru pro výstavu Kutná Hora v čes-
ké kultuře a grafi cky k této výstavě upravoval brožuru. V témže 
roce navrhl plastickou výzdobu pamětní desky J. Liera na jeho 
rodném domě čp. 179. V r. 1938 navrhl rozměrnou vitráž pro 
spořitelnu města Kutné Hory (dnes budova Komerční banky) 
v Tylově ulici a ve stejném roce zhotovila sochařka Antonie 
Urbanová podle Fialova návrhu pamětní desku na Karlově 



KRÁSNÉ MĚSTO 15

v někdejší zahradě Tellerova cukrovaru v místě, kde stával 
dům, v němž Borovský bydlel.
Žačky Ústavu domácích nauk s V. Fialou navrhli a zhotovili 
kostýmy a dekorace pro dramatizaci Kiplingova Mauglího, 
pro Karafi átovy Broučky, Molièrova Zdravého nemocného či 
Tylovu Paní Marjánku, matku pluku. K Fialovu dílu patřilo 
i množství scénických výprav pro Prozatímní i Městské Tylovo 
divadlo, výzdoby při různých slavnostech ve městě, pořádání 
výstav malířů v Kutné Hoře a proslovy při jejich zahajování.  
Vedle pedagogického a výtvarného působení V. Fiala také 
přednášel o výtvarné výchově na obecních a středních ško-
lách nejen v K. Hoře, ale i v Uhlířských Janovicích, Roudnici 
n. L., Ústí n. L., Litoměřicích, Děčíně, Nymburce i Praze. 
Z jeho kutnohorských žáků vynikli jako výtvarníci Zdeněk 
Sejček a Jaroslav Šrámek. Další jeho aktivitou byla tvorba 
ilustrovaných osnov. V K. Hoře vyšly r. 1934 v litografi i 
A. Nováka nákladem školského výboru. Dílo mělo 80 tabulek 
s 576 obrázky-úkoly. V r. 1936 vyšlo toto dílo ve spolupráci 
s inspektorem J. Neumannem ve Státním nakladatelství pod 
názvem Ilustrované osnovy kreslení v prvním až osmém 
postupném ročníku podle znění  normálních uč ebných osnov 
pro obecné školy z roku 1933. Dílo bylo rozvrženo do osmi 
sešitů s tabulkami černobílými i barevnými. Vyšlo v původním 
nákladu 1.500 výtisků, který se pak ještě dotiskoval. Psal také 
články a pojednání o výtvarné výchově do Našeho směru, Čes-
koslovenského kreslíře i Pedagogické encyklopedie – o písmu, 
fi gurálním kreslení, o kreslení zvířat, o prostorovém zobra-
zování, o některých výtvarných technikách, o zobrazování 
z představy, zobrazování podle návrhu, studie o Lindnerově 
systému školy kreslení. V březnu 1936 byl prof. Fialovi udě-
len Diplom čestného uznání stále výstavy školské za zásluhy 
o české školství. V témže roce byl přijat za řádného člena 
SV Purkyně.  
Opakovaně přednášel o scénování dramatických her (např. 
v K. Hoře, Kolíně, Čáslavi, Chotěboři, Novém Městě nad 
Metují, Chocni, Písku, Náchodě ad.) a jeho referát Scénování 
na malém jevišti vydala za druhé světové války Ústřední 
matice divadelního ochotnictva v Praze. Počátkem r. 1945 byl 
tento referát vydáván na pokračování v kladenských novinách. 
Přednášel také o ilustrátorech dětských knih, o staveních 
a uměleckých památkách K. Hory a na výstavě Kutná Hora 
v české kultuře hovořil o F. Jeneweinovi.
Ne vždy se ale publikační činnost dařila bez problémů: 
V r. 1938 sice připravil nové dílo Monogram pro potřebu 
odborných škol a ministerstvo školství ho schválilo k vydání, 
ale v následujícím roce bylo autorovi vráceno z důvodu pře-
rušení činnosti Státního nakladatelství. Podobně byl vrácen 
k přepracování i Malý dějepis výtvarného umění, který měl 
obsahovat část historickou a část o estetice výtvarného umění. 
Studie Výtvarná výchova fi lmem, dramatizací a pohybovou 
gymnastikou, připravená r. 1944 na popud M. Dismana, 
v soutěži neprošla. 
Ve 30. a 40. letech Václav Fiala grafi cky upravil nebo ilustroval 
velké množství publikací. Jmenujme např. díla V zemi kříže 
od J. J. Svátka, Vzpomínky na Adolfa Prokůpka od J. Moravce, 
publikace Kutná Hora v české kultuře, Výroční zpráva elek-
trárny v Kutné Hoře, Památník vydaný k jubilejní slavnosti 
50. výročí odhalení pomníku Karla Havlíčka Borovského, 
Kutná Hora J. K. Tylovi, Paměti M. Jeneweinové, Pěvecký 
spolek Tyl 1847–1947, sbírky veršů L. Dymeše Nový měsíc 
a Lyra neumlčená, dramata R. Krupičky Vršovci a Na život 

a na smrt, knížky K. N. Novotného Šlojíř a kord, Sedm klu-
ků Voříškových a Sedmilhář, projevy evangelického faráře 
J. Duse Díkůčinění za vítězství a mír a Masaryk Sjednotitel 
nebo ročenky Spolku rodáků a přátel Kutné Hory v letech 
1947–48. Jeden z nejznámějších titulů, který V. Fiala ilustroval, 
představují Paměti z Fastrova mlýna (1948) Marie Vondrové-
-Fastrové. Připravil také grafi ckou podobu mnoha pozdravných 
adres, které Kutná Hora zaslala např. F. Soukupovi, prezidentu 
E. Benešovi, MUDr. J. Jandovi a dalším osobnostem, stejně 
jako pracoval na diplomech okresního sboru hasičů, spolku za-
hrádkářů a chovatelů a spolku včelařů. Grafi cky také připravil 
upomínkové album pro starostu města J. Boušku a upomínkové 
album Ochotnického spolku Tyl pro R. Krupičku. 
V r. 1942 měl Václav Fiala samostatnou výstavu v Praze, kde 
vystavoval bezmála 50 svých obrazů a kreseb. Naposledy pak 
vystavoval ve Zlíně r. 1948, kde byly dokonce dva ze tří jeho 
vystavovaných obrazů prodány (Havíři na Kaňku a Kytička 
básníku Ortenovi).
Když během druhé světové války s postupným úbytkem tříd 
na kutnohorském učitelském ústavu tamním profesorům ubý-
valo hodin, působil V. Fiala současně také na místním reálném 
gymnáziu: Nejprve zde ve šk. r. 1940/41 s kreslířem prof. 
J. Jarošem občas suploval, ale od r. 1941 už zde učil naplno. 
Po druhé světové válce se stal členem redakční rady časopisu 
Krásné město a tento časopis v letech 1946–48 také grafi cky 
upravoval. A ačkoliv v K. Hoře již tou dobou nepracoval, vzni-
kl zde podle jeho návrhu ještě např. symbolicky kenotaf v dolní 
části Palackého náměstí, zbudovaný v září 1945 k slavnostní 
připomínce úmrtí TGM. V r. 1946 také navrhl pro loutkové 
divadlo TJ Sokol v K. Hoře hlavičky loutek krále a princezny 
pro hru Princezna Pampeliška a později hlavičku královny 
Runy pro hru Radúz a Mahulena. Pro přestavěné loutkové 
divadlo navrhl fi gurální kresbu, přenesenou pak ve zvětšenině 
na nové proscénium. 
V r. 1945 byl Václav Fiala povolán na Státní ženský učitelský 
ústav v Praze I v Dušní ulici, kde působil až do r. 1948. Měl 
celoživotní touhu vrátit se do své rodné Prahy, ale nesplnilo 
se mu to, protože tři roky marně hledal v hlavním městě 
byt pro rodinu. V době svého pražského působení pracoval 
ve výstavní komisi SV Purkyně, vedl pracovní výbor výstavy 
Tvorba a práce v Bílé labuti (1947), vedl kurzy výtvarné vý-
chovy na Vysoké škole pedagogické v Praze a spolupracoval 
na přípravě výstavy Kutná Hora pořádané Spolkem rodáků 
a přátel Kutné Hory v Praze (1949).
V r. 1948 ukončil tříleté působení v Praze a odešel na gymná-
zium do Hořovic. I tam se v duchu tehdejší doby plně zapojil 
do veřejné činnosti: V letech 1951–53 působil jako ředitel 
Státního kurzu pro přípravu pracujících na vysoké školy 
v Senohrabech. Tato jistá „poplatnost“ době nebyla vůbec 
dána nějakou formou oportunismu, nýbrž motivy generačně-
-stavovskými i psychologickými. Tato generace našich umělců 
byla totiž v naprosté většině orientována nejen politicky, ale 
hlavně sociálně spíše levicově. K tomu přistupuje fakt, že 
V. Fiala byl ve své umělecké činnosti od samého počátku zá-
roveň učitelem. Psychologicky patřil k lidem velmi „lidským“, 
tj. otevřeným ke spolupráci, byl velmi oblíbeným pedagogem 
svých studentů, umělcem neodtahujícím se od drobných úkolů 
veřejných, mimoškolních. Jako takový tedy vstoupil i do po-
měrů po druhé světové válce a takřka se dal k dispozici, jak 
se od pedagoga vyžadovalo – a zvláště od člověka řemeslně, 
umělecky i odborně zdatného a psychologicky a sociálně na-
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kloněného nepovyšovat se nad laické nivó. Už jako důchodce 
tak např. vedl výtvarný kroužek v Hrádku u Rokycan v zá-
vodě Bílá Cerekev a pracoval v továrně Buzuluk v Komárově 
u Hořovic. Tak se stalo, zvláště po jeho odchodu do důchodu, 
že pro činnost propagační byly až pod jeho úroveň zneužívány 
jeho talent a jeho ochota. Ale v tom množství plakátů, por-
trétů tehdy renomovaných osobností, diplomů, adres, návrhů 
a výzdob zůstával člověkem-umělcem, který má rád svoji práci 
a ty, kterým je určena jako poselství.
Ani toto hořovické období Fialova života se však nevyznačuje 
pouze službou režimu. V r. 1954 posílá do jiráskovské soutěže 
namísto původně nabídnutých temper z Lucerny sérii 18 kreseb 
k Husitskému králi, F. L. Věkovi ad. Stále se vracel ke svému 
starému skicáku z vojenského tlumoku a znovu propracovával 
některé kresby. Jako doklad jeho nezištnosti slouží to, že r. 1957 
věnoval Památníku národního písemnictví na Strahově nejen 
63 kreseb k Elbasanu S. K. Neumanna, ale i celou korespon-

denci s tímto básníkem, dále tři dopisy od J. Skupy z r. 1913, 
dokládající počáteční Skupův zájem o loutkové divadlo, nebo 
dopis J. Čapka a J. Kvapila a další vzácné památky. 
V posledních letech života tvořil V. Fiala už zcela soukromě 
pro svou rodinu a pro své žáky. Když už se pro zdravotní potíže 
nemohl r. 1967 zúčastnit sjezdu „své“ třídy, nechal pro své 
někdejší studenty vytisknout pozdravy, které mu sami vepsali 
do alba věnovaného po maturitě na rozloučenou. Nechyběl 
však ani – jako snad jeho poslední tvůrčí práce, poznamenaná 
už stářím a nemocí – návrh na konfi rmační list pro sbor Čes-
kobratrské církve evangelické v Borové u Poličky, kde na faře 
v kruhu rodiny své dcery a se svou manželkou trávil poslední 
léta života. Zemřel 6. června 1968 v nemocnici ve Svitavách 
a pohřben byl na hřbitově v Kouřimi. 
(Text vznikl r. 1991 na základě zápisů V. Fialy. Pro otištění 
v Krásném městě byl redakčně upraven.)

Miluše Tytlová

Milý otče,
tento dopis je otevřený a jeho čtenáři mi sotva uvěří, že jsem 
Tě opravdu takto oslovoval, dbaje přitom bedlivě, aby to 
starozákonně patriarchální slovo bylo vyváženo ironickým 
tónem hlasu. Ale to Ti psát nemusím, to jsi ode mne mnoho-
krát slyšel. Měl bych Ti napsat aspoň něco z toho, co už jsme 
nestačili prožít spolu a co by Ti pokud možno udělalo radost, 
když máš ty narozeniny. (Byť ses jich – po mámině smrti – ani 
nechtěl dočkat.) 
Tedy by to mělo být o muzice, protože ta Ti byla stejně jako 
muzikantům staro- a středověkým analogií vesmíru, pohybem 
srovnatelným s kolotáním hvězd, fascinujícím svými harmoni-
emi a rytmy, ale zároveň provokujícím ke zkoumání, jakému 
řádu vlastně podléhá a jakému hybateli za něj vděčí. Řekl bych 
dokonce, že i já s mámou a vůbec všechno, co Ti na tomhle 
světě přirostlo k srdci, mluvilo k Tobě jen potud, pokud to 
bylo schopno múzické řeči. Byl jsi, otče, dosti vzteklý člověk 
(poslední feudál, říkávala máma); pamatuješ, jak jsi mne pro 
nějakou drzou, ale zřejmě trefnou poznámku honil kolem 
stolu v našem největším pokoji, neposkytnuv mi ani čas, abych 
postavil ke kamnům dva vrchovaté uhláky, které jsem právě 
přinesl ze sklepa? Jak jsem před Tebou utíkal, brikety padaly 
na perský koberec a kreslily kolem stolu magický kruh, než sis 
konečně uvědomil směšnost situace. Máma tenkrát u toho stolu 
seděla s hlavou poněkud skloněnou, ve tváři výraz člověka, 
který ví, že se nic neděje. Docela tak ses přece dovedl rozčílit, 
když rádio hrálo Brahmsovu čtvrtou a to andante bylo moc 
rychle. Trpěl jsi tím celých deset minut, marně jsi zmučeným 
obličejem a úpěnlivými pohledy toho nemožného dirigenta 
zpomaloval. Jakmile se svět vzdálil hudbě sfér, věci neměly 
rytmus či správné tempo, něco Ti nehrálo a cítils nesoulad, 
zmocňoval se Tě neklid tím větší, čím méně jsi to mohl ovliv-
nit. Rozuměl jsem tomu: musí být strašné slyšet v duchu, jak 
by to mohlo nádherně znít, a zvenčí, jak to ti hudlaři neumějí 
zahrát. Ostatně Tvé poslední slovo, esej, jehož vytištění v září 
2007 (Disk, č. 21) ses dožil už jen v tom dlouhém spánku ústí-

Milý otče...Milý otče... 
(Josefu Rutovi k devadesátinám)(Josefu Rutovi k devadesátinám)

cím posléze do smrti, má název pro Tebe příznačný: Hledání 
řádu jako inspirace hudební tvorby. 
Divil by ses, otče, jak hladově jsem se po Tvé smrti vrhl 
do hudby; a zrovna do té, kterou jsi mi vždycky poněkud ne-
šťastně doporučoval, aniž sis připustil, že výzva „Poslouchej, 
to je muzika!“ ještě nikoho o hudebních krásách nepřesvěd-
čila, zvlášť když byla pronášena tónem přehlušujícím i velké 
orchestrální obsazení. Tedy po pravdě řečeno, přicházel jsem 
té hudbě na chuť ještě za Tvého života, ale poslouchal jsem ji 
tajně, většinou na venkově, kam Tvůj hlas nedolehl, a vždyc-
ky jsem přitom myslel na Tebe, s obdivem uznávaje, že víš, 
co je dobré. Ani po letech mě Tvůj hudební vkus nepřestává 
udivovat vlastností převelice vzácnou: jakousi neúplatností, 
která se nedá koupit ani věhlasem skladatele ani umístěním 
toho či onoho žánru na prestižním žebříku od populární hudby 
až po tu artifi ciální a vůbec už ne politickými okolnostmi, 
za nichž dílo vzniklo a za něž (respektive: proti nimž) se 
domnívalo bojovat. Tahle kritéria (přes která se většina hud-
bymilovného obecenstva nikdy k samotné hudbě nedostane) 
neměla na Tvůj soud naprosto žádný vliv. Uměl jsi, co by 
mohlo být vlastně nejjednodušší, kdyby nás tomu zvyklosti tzv. 
kulturního života pořád neodnaučovaly: poslouchat tak, aby 
ses setkal opravdu s hudbou, nikoli s její prezentací, s nároky 
módy, s ideologickými (pseudo)obsahy. Poslouchal jsi a zají-
malo Tě jediné: jestli je to muzika. Dovedl jsi ocenit Vackovu 
Šumařinku (a nestát se proto ještě milovníkem dechovky) 
stejně jako Stravinského Svěcení jara (a nechtít proto ještě 
épater le bourgeois), neboť jsi v obojím spolehlivě rozpoznal 
spontánní, autentický, „políbený“ (jak jsi říkával), hudební 
projev – jistěže různých stylů, různé hloubky, různého stupně 
obtížnosti, náležející do různých sfér (abychom se drželi toho 
starého pojetí), ale v souladu s nimi. 
Tvářil jsem se, že se nedívám, když jsi najednou zvedl hlavu 
rozsvícenou zářivým, obdarovaným úsměvem a proměnil ses 
ve šťastné ucho, ale přitom jsem si dobře všímal, v jakých 
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momentech té či oné skladby se ta proměna udála, a postupně 
jsem se učil rozeznávat, co ji způsobilo. Později (až dodnes) 
když takový moment nastane, moje radost z něho má Tvoji 
podobu: vyvstaneš mi před očima a uvědomím si, že jsi mě 
nakonec přece jen naučil poslouchat – byť v jiném smyslu, než 
sis to, otče, představoval.
Tvá schopnost rozpoznat, kdy je to opravdu muzika a ne pou-
ze „umělecký výkon“ mi ovšem imponovala o to víc, že to 
zdaleka nebyla živočišná reakce na „strhující rytmus“ nebo 
„sladkou melodii“; měla svůj neustále přítomný protějšek 
ve vědomém, praktickou zkušeností i teoretickým vzděláním 
rozvíjeném zájmu, jak je ta muzika „udělaná“, ba jak je vůbec 
„možná“. Čím k nám promlouvá a co nám vlastně říká, když 
se nevyjadřuje slovy. 
Jednoho večera – muselo to být 12. května, kdy začíná Praž-
ské jaro – jste s mámou poslouchali Mou vlast a mně jsi dal 
do postele „knížku“, totiž tištěnou partituru hudby, která se 
linula z rádia. Abych prý se naučil hudbu číst. Bylo mi asi 
šest, noty už jsem jakžtakž uměl, ale viděl jsem v nich jen 
jednu z přestupních stanic, jimiž se hudba poněkud zdlouhavě 
dostává ze skladatelovy hlavy – přes notový záznam, moje oči 
a prsty – do kláves a strun, aby mohla konečně zaznít, jak je 
jejím účelem. Že by se hudba dala číst potichu, jako se čtou 
knížky, to mě do toho večera nenapadlo. Jistěže jsem tenkrát 
nečetl hudbu, ale slabikoval „scénické poznámky“: Rej rusa-
lek, Svatojanské proudy, Venkovská svatba atd. Dokonce si 
vzpomínám, že jsi to „pro začátek“ velkoryse toleroval a sle-
doval se mnou, kudy ta Vltava teče, ačkoli jsi už dávno věděl, 
že teče úplně jinudy než Smetanovou symfonickou básní. 
Ale vzpomínám si také, že kdesi v mých útrobách se tenkrát 
začal spojovat dvojí vjem: toho, co jsem slyšel z rádia, s tím, 
co jsem měl před očima. Bylo zřejmé, že to patří k sobě, 
a pokud lze to slyšené proměňovat ve viditelné značky, musí 
to jít i obráceně: číst značky tak, aby se v hlavě ozvala hudba. 
Docela stejně, jako si z písmen dovedeme představit krajinu, 
lidi, ba i rusalky, které přece nejsou. 
U hudby je to ovšem nezvyklejší, protože žádnou krajinu, lidi 
nebo rusalky nepopisuje, a to ani tehdy, když to předstírá. 
Nemá na to slovník, mluví jinak: krása Smetanovy Mé vlasti 
nespočívá v dějích a krajinách, které „líčí“, a zážitek z ní ne-
spočívá v tom, že poznáme, kdy se v hudbě bojuje o Vyšehrad, 
kdy Ctirad chrápe zmožen medovinou nebo kdy se blíží husiti. 
Čteme-li Smetanu jako Jiráska, dočteme se v něm mnohem 
méně než ve Starých pověstech českých. Však jsi mi taky tu 
berličku „scénických poznámek“ zpochybnil dřív, než jsem 
si na ni stačil zvyknout. Nauč se (tak nějak jsi to řekl) číst 
Smetanovu hudbu, ne Smetanův literární program.
Když mi bylo jedenáct, přijel do Prahy Louis Armstrong. 
Na vstupné do Lucerny jsme neměli, mě by tam ostatně v tom 
věku ani nepustili, ale seděli jsme u rádia, jako by hráli Mou 
vlast. Musím se přiznat, že pro mne tehdy nejkrásnější část 
koncertu skončila, když odešli z pódia Suchý se Šlitrem, kteří 
Satchma a jeho All Stars představili pražskému publiku. 
Zato Ty jsi teprve v tom okamžiku začal pořádně poslouchat, 
zas jednou proměněný v to šťastné, usmívající se ucho, a jen tak 
mimochodem jsi mě občas upozornil, že semaforské písničky, 
které si zpívám od rána do večera, vyvěrají z větší hloubky, 
než jsem z nich dokázal zaslechnout.
Tak jsi mě prostřednictvím Suchého a Šlitra přivedl k jazzu, 
neopomenuv zdůraznit, že to, co Armstrong hraje dnes, je sice 
virtuózní, ale přece jen ozvěna toho, co hrál v letech dvacátých. 

V roce 1965 nebylo snadné shánět v socialistické Praze staré 
Armstrongovy nahrávky, ale vypátral jsem je: v tzv. Středisku 
polské kultury (!) měli dvě LP desky: Hot Five a Hot Seven.
A od Armstronga už se cesta, na kterou jsi mne ponoukal, 
přinejmenším rozdvojovala: na jednu stranu vedla k barokní 
a renesanční polyfonii (vždycky jsi uměl velice vynalézavě 
zpívat druhé a třetí hlasy ke kdejaké melodii; nechápal jsem, 
jak se můžeš strefovat do těch správných a logicky následují-
cích tónů, když ve vzduchu nejsou žádné klávesy), a na druhou 
stranu k improvizaci. 
K improvizaci? Ty, houslista v Symfonickém orchestru Čes-
koslovenského rozhlasu, existenčně závislý na tom, že bude 
hrát přesně a pouze ty noty, které mu příslušný zřízenec 
připraví na pult? V mladých letech jsi sice na Kutnohorsku 
hrával s taneční kapelou „holkám do ouška“ (dochovala se 
dokonce fotografi e, která pro mne byla v dětství nevěrohodná, 
protože na ní máš ještě vlasy), ale k improvizaci to těleso asi 
nedávalo moc příležitosti: hrálo písničky známé z tehdejších 
venkovských zábav a z fi lmů a snažilo se hrát je pokud možno 
tak, jak si je „holky“ pamatovaly a přály. 
Ve Tvé instrumentální praxi bychom tedy (pokud vím) zdroj 
tvého pochopení pro improvizaci hledali marně. Tuším jej spíš 
ve Tvé kompoziční představivosti. Proto také u Tebe nikdy 
nedošel uznání onen druh improvizace, který oslňuje poslucha-
če technickou brilancí hráče. Když jsem žasl nad klavírními 
sóly Oscara Petersona, pravil jsi zcela bez nadšení: Hraje mu 
to, ale to je tak všechno. Rád bych v tom tenkrát slyšel závist 
anonymního houslisty z orchestru, ale věděl jsem dobře, že 
závistivý nejsi. Vadilo Ti, když autor jen zaznamenával do not 
(později ještě snadněji přímo na magnetofon), co všechno 
dovede zahrát. Přesně jsi rozpoznával momenty, v nichž hlavě 
(či srdci?) došly nápady a dál už hrál jen dokonale obsluho-
vaný nástroj. Kdykoli Ti někdo (mámu nevyjímaje) vytkl, že 
klavírní party ve tvých skladbách nevycházejí klavíristům 
vstříc, odpovídal jsi: To je dobře. 
Jako tolik jiných Tvých výroků pochopil jsem i tento mno-
hem později: když si moje vlastní prsty zvykly na klaviaturu 
aspoň do té míry, že pořád neklopýtaly a přestaly si vzájemně 
překážet. Našly si tehdy dokonce několik cestiček, na nichž 
se cítily zvlášť dobře, a běhaly jimi s nezřízenou radostí, že 



18 KRÁSNÉ MĚSTO

MUDr. Emanuel Růžička čestným občanem in memoriam 

je nestačím kontrolovat. Nějakou dobu jsem to ani neměl 
v úmyslu: byl jsem na ně skoro pyšný. Tak dlouho, než jsem byl 
schopen zaslechnout, že běhají od ničeho k ničemu. Jako když 
řečník chrlí prázdná slova, za nimiž marně hledáme nějaký 
smysl. Improvizační pohotovost má sklon stávat se jakýmsi 
tikem, nutkavým opakováním jednou osvojených postupů, 
třeba i velmi efektních. Nemá-li takto zplanět, nesmějí prsty 
utíkat představivosti. Myslím, že tohle jsi měl na mysli, když 
jsi tak nesmlouvavě rozlišoval mezi tou spoustou hudebních 
improvizací, které kolem mého šestnáctého roku zněly z na-
šeho gramofonu. 
A tak bych mohl pokračovat až do těch tichých dní před třemi 
lety, kdy Ty už jsi na světě nebyl a já jen díky paní doktorce 
Stefanové, panu doktorovi Froňkovi a Markétce, kterou jsem 
Ti ani nestačil představit. Myslel jsem nejdřív, že jsem po Tobě 
zdědil špatný žlučník; bylo to horší, ale o tom až jindy. Když 
jsem byl zase doma z nemocnice, chodil jsem na takové krátké 
procházky: od postele ke klavíru a zpátky. A představ si (pro 
Tebe to asi není nic zvláštního, ale mně se to stalo poprvé): 
v posteli jsem četl a u klavíru se mi to přečtené vynořovalo 
znovu jako muzika. Doufám aspoň, že bys to za muziku uznal: 

nakonec jsou to dva písničkové cykly, jeden na Eichendorffa 
(toho znáš, nejsem zdaleka první, kdo si jeho básně začal 
zpívat; mezi jinými i Tvůj uctívaný Hugo Wolf), další na Jo-
sefa Horu (ten by Ti zas mohl být sympatický jako sociální 
demokrat, ale na těch básních, které se mi proměnily v hudbu, 
naštěstí nic sociálně demokratického není, jsou o lásce a času). 
Moc jsem na Tebe přitom „komponování“ myslel: jak by ses 
smál, že jsem Ti utekl k divadlu, ale stejně si mě muzika 
přitáhla. Letos na podzim, celé dva měsíce, jsme ty písničky 
natáčeli, možná se k Tobě něco doneslo. 
Vzpomínám často na to ráno, kdy sis (jako každý den přesně 
o deváté hodině) přinesl ke stolu kávu, postavil šálek vedle 
rozepsané partitury a šel ses ještě vyčurat, aby ses pak mohl 
co nejdéle věnovat hudbě. V té chvíli jsem využil Tvé krátké 
nepřítomnosti a hodil jsem Ti do kávy gumu, dobře věda, že 
dokážeš usrkávat z jednoho šálku po celé dopoledne, že se 
k ní tedy propiješ kolem dvanácté. Neudělal jsi toho dne nic, 
nepočítáme-li vstávání od stolu, hledání u klavíru, na koberci, 
po kapsách… Krátce po poledni jsi vstoupil do sousedního 
(mého) pokoje. Čekal jsem pohlavek, i když už jsem byl velký. 
Když nepřicházel, ohlédl jsem se a viděl, jak se směješ. 

Tvůj Přemysl
21. listopadu 2016

Do třetice letos hlaso-
vali kutnohorští zastupi-
telé o udělení čestného 
občanství 8. listopa-
du: Usnesením zastu-
pitelstva obdržel titul 
Čestný občan města 
Kutná Hora in memo-
riam MUDr. Emanuel 
Růžička (1931–2000). 
Návrh u příležitosti jeho 
letošních nedožitých 85. 
narozenin podal Klub 
rodáků a přátel Kut-
né Hory – Kutná Hora 

v Praze s poukazem na fakt, že dr. Růžička byl nejen vynika-
jícím lékařem a uznávaným odborníkem ve svém oboru, ale 
také neúnavným organizátorem kulturního a společenského 
života v našem městě.
Emanuel Růžička se narodil 23. května 1931 v Kutné Hoře. 
Jeho otcem byl Emanuel Růžička pracující v sedlecké tabákové 
továrně, matkou Olga, roz. Krumlová. Po absolvování základní 
školy a reálky v K. Hoře vystudoval v letech 1950–56 Fakul-
tu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Do prvního 
zaměstnání nastoupil na umístěnku v nemocnici v Handlové, 
kde si jako specializaci zvolil obor gynekologie a porodnictví.
V Handlové se seznámil se svou manželkou Dagmar. Jeho ná-
vrat do K. Hory r. 1958 urychlila těžká nemoc matky a vysoký 
věk nemocného otce. Toho roku proto dr. Růžička nastoupil 
na gynekologicko-porodnickém oddělení kutnohorské nemoc-
nice, kde pomohl na svět stovkám malých Kutnohořanů. Prožil 

zde i radost z narození tehdy mediálně sledovaných čtyřčat 
ze Zbraslavic. V letech 1964–81 byl také předsedou zdravotní 
a sociální komise Městského národního výboru Kutné Hory 
a stál u zrodu tzv. mikrojeslí, tj. konceptu péče o děti jeselského 
věku, který byl v K. Hoře uplatněn v rámci Československa 
vůbec poprvé. Z titulu své funkce se také dr. Růžička zasadil 
o výstavbu nové základní školy na sídlišti Šipší (dnes ZŠ 
Jana Palacha), když počet dětí narostl tak, že školy kapacitně 
nestačily a ve výuce se muselo směnovat. 
Společenská angažovanost dr. Růžičky měla vždy přesahy 
a dopady politické. To se projevilo zvláště v období politické-
ho uvolnění koncem 60. let, kdy mj. vznikl přípravný výbor 
Klubu rodáků a přátel města Kutné Hory. Jeho předsedou byl 
30. října 1968 zvolen právě E. Růžička. Výbor vypracoval 
koncepci klubu, návrh stanov i koncepci klubového časopisu 
Krásné město a podal žádost o registraci. V r. 1969 začal sice 
zmíněný časopis vycházet, ale jeho vydávání bylo normalizáto-
ry zastaveno již o dva roky později. K registraci klubu rodáků 
nikdy nedošlo a jeho činnost byla zakázána.
V r. 1973 odešel MUDr. Růžička na gynekologicko-porodnické 
oddělení nemocnice v Kolíně, kde se stal zástupcem přednosty. 
Pro dlouhodobé onemocnění primáře prakticky toto oddělení 
po mnoho let vedl. V letech 1981–89 byl vedoucím lékařem 
gynekologie a porodnictví obvodu Prahy 8. Do zaměstnání 
v K. Hoře se vrátil r. 1990: Po ročním působení ve funkci 
revizního lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení se 
stal ředitelem zdejší Všeobecné zdravotní pojišťovny a zůstal 
jím až do své smrti. 
Byl známý i respektovaný pro svou bohatou společenskou an-
gažovanost. Jako tenisový nadšenec se např. zasadil o vybudo-
vání moderního tenisového areálu na Žižkově a pod hlavičkou 
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tenisového oddílu řadu let pořádal v Lorci tzv. tenisové plesy, 
jichž se účastnili známí umělci a další významné osobnosti 
kultury a sportu. Byl rovněž znalcem vážné hudby. 
V březnu 1990 to byl znovu dr. Růžička, kdo v čele příprav-
ného výboru inicioval obnovení tradičního rodáckého spolku 
Kutnohořanů. Dne 26. října 1990 byl klub konečně registrován 
a na jeho valné hromadě byl E. Růžička zvolen prvním před-
sedou výboru. Při té příležitosti pronesl projev, ve kterém se 
v souvislosti s Kutnou Horou zamýšlel nad tématem domova 
(Projev otisklo Krásné město, č. 1/1991). V čele klubu pak 
zůstal až do své smrti. Opakovaně vyzýval k práci pro rodné 

město rodáky žijící po celé republice i v zahraničí. Manželům 
N. a F. Munkovými v USA pomohl založit Studijní nadační 
fond pro podporu nadaných studentů kutnohorského gymná-
zia, jehož zřizovatelem se klub rodáků stal, a tak E. Růžička 
po mnoho let vedl správní radu fondu. Spolu s Otou Ornestem 
stál r. 1993 u zrodu festivalu a soutěže mladých básníků 
Ortenova Kutná Hora a i jeho zásluhou se festival a soutěž 
staly nejen připomínkou odkazu kutnohorského básníka, nýbrž 
i výjimečným kulturním podnikem. 
MUDr. Emanuel Růžička zemřel dne 25. září 2000 v Kutné 
Hoře. 

Jiří Plaček – Vlastislav Navrátil

V letošním roce uplynulo již 150 let od prusko-rakouské 
války a od známé a největší bitvy svedené na našem území – 
u Hradce Králové. Válečné operace a následná pruská okupace 
postihly podstatnou část území Čech a Moravy. Hrozba války 
visela ve vzduchu již od jara 1866. V červnu pruské armády 
překročily hranice. Atmosféru strachu zvyšovaly pověsti 
šířící se krajem, že mladí chlapci budou odvedeni do prus-
kého vojska.1 Proto mládež utíkala do různých úkrytů nebo 
do lesů, což Prusům přišlo k smíchu. O blížící se pruské invazi 
informovali obyvatele ustrašení uprchlíci ze severních Čech, 
kteří se ve městě zdrželi jen krátce a pak pokračovali rychle 

dál do bezpečnějších jižních Čech. Obavy lidí ze zatažení 
českého obyvatelstva do války vzrůstaly. Dne 26. června vy-
zval okresní výbor obyvatelstvo, aby přispělo na sbírku peněz 
a obvazového materiálu pro vojenské nemocnice na území 
okresu. Ostrostřelecký sbor se nabídl vykonávat podle potřeby 
pořádkovou službu ve městě.
Blížící se válka vstoupila do běžného každodenního života 
obyvatel Kutné Hory i tím, že lidé z obavy z budoucnosti za-
čali hromadit zásoby nejrůznějšího zboží, zejména potravin. 
Houfně se vybíraly i vklady, zatímco spekulanti stahovali 
z oběhu drobnou minci. Po vypuknutí války byla přerušena 
činnost okresního zastupitelstva. 
O výsledku bitvy u Hradce Králové (3. července) se mohli oby-
vatelé Kutné Hory dozvědět od prchajících rakouských vojáků, 
kteří šířili zprávy o krvelačných Prusech, kteří vraždí a loupí. 
Nastalo velké zděšení, lidé se báli o svůj život a majetek a pr-
chali do bezpečí. Pryč se posílali i koně, aby je Prusové ne-
pobrali. Stávalo se, že místo dobře živených a zdravých zvířat 
nechávali vojáci ve stájích stát nemocné kusy. Bohatí měšťané 
utíkali v krytých kočárech do bezpečí. Předtím ukrývali své 
cenné věci a zásoby do různých skrýší, jako např. vykopaných 
jam v zemi, nebo je zazdívali ve sklepích. Z města byly před 
nepřítelem evakuovány místní státní úřady. Došlo tak k naru-
šení organizace občanského života i chodu a provozu obchodu, 
dopravy, řemesla. Vrchní inspektor tabákové továrny v Sedlci 
pan Alois Krátký navrhoval ukrýt zásoby všeho tabákového 
materiálu, včetně hotových jemných doutníků značky Britanik. 
Rakouský vrchní intendant mu však odmítl pomoci, a tak 
Krátký schoval část zásob doutníků u sebe doma.
Obecní správa v této nelehké době ležela v rukou tehdejšího 
purkmistra (starosty) MUDr. Josefa Jaromíra Štětky, který 
musel především dbát o dodržování veřejného pořádku, vy-
hlášek, zákonů a bezpečnosti ve městě. Pomoci mu v tom měl 
ostrostřelecký sbor, jehož byl členem. Urgentně musel starosta 
též vyřešit rekonstrukci městského vodovodu, neboť v letních 
měsících se ve městě projevil nedostatek pitné vody. Štětkova 
prestiž u místních obyvatel tak výrazně vzrostla.2

Po obsazení území Prusy vyvstala do popředí otázka, které-
mu úřadu uložit na starost rekvizice. Volba padla na okresní 
zastupitelstvo v Kutné Hoře, které tak obnovilo svou činnost. 
Okresní tajemník František Sakař a úřední sluha František 

Rok 1866 v Kutné Hoře aneb Utíkejte, Prajzi jdou!
(věnováno 150. výročí této události)
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Vesner z Malína museli být po pět neděl ve dne v noci k dis-
pozici Prusům a prakticky nevycházeli z úřadu. Rekvizice 
uvalené na kutnohorský a kolínský okres byly však tak vysoké, 
že se okresní starosta Rudolf Karel hrabě Chotek vydal na ve-
litelství do Pardubic, aby zde intervenoval za jejich zmírnění 
a rozdělení na všechna okresní zastupitelstva v Čáslavském 
kraji, což se mu podařilo. Načas byl uzavřen i poštovní úřad, 
přestaly jezdit dostavníky.
Pozorovatelé z řad místního obyvatelstva si všímali, že pruská 
okupační vojska se rychle a přesně všude orientovala. Znala 
samoty, mlýny i lesní pěšiny. Jejich topografi cké znalosti vzbu-
zovaly obdiv. Byla to především práce pruských vyzvědačů, 
kteří se již dříve krajinou pohybovali v přestrojení za malíře, 
kreslíře, potulné fl ašinetáře, prodavače pouťových obrázků, či 
dokonce za cikány. Vše si detailně prohlíželi, zaznamenávali 
a zakreslovali. Efektivitu pruské špionáže, která byla nedílnou 
součástí vojenské taktiky, dokládá případ z Dolních Kralovic, 
kde místní starosta a hospodský v jedné osobě poznal ve ve-
lícím pruském důstojníkovi principála potulných komedian-
tů, který se v jeho hospodě stravoval o pouti a o posvícení. 

Je možné, že si tento (nebo jiný) pruský špion dopřával husičku 
s knedlíkem a dobré pivo i v K. Hoře.
Do Kutné Hory přišli první pruští vojáci (patrola kavalérie, 
5 vojínů na koních) 6. července brzy ráno. Odpoledne za zvuku 
bubnů a píšťal dorazila setnina pěchoty. Nastaly první rekvizi-
ce. Na druhý den (7. července) se ve městě se ubytovalo celkem 
1.089 pruských důstojníků a 24.561 vojáků s 8.640 koňmi, kteří 
byli většinou nemocní. V tento den ve městě několik hodin 
pobýval generál pěchoty E. Vogel z Falkensteina,3 vrchní 
guvernér pro Království české. Město dostalo od tohoto dne 
stálou vojenskou posádku. Stalo se i to, že v červenci a srpnu 
hlídkovali ve městě ostrostřelci společně s pruskými kyrysní-
ky, kteří byli součástí těžké jízdy. V Lorci se v době okupace 
nekonaly žádné lidové zábavy – besedy spojené s tancem 
a hudbou. Muzikanti však byli i nadále placeni.
Obezřetný purkmistr Štětka se snažil různými jednáními často 
nepřijatelné rekvizice zmírnit. Přihodilo se i to, že vysokému 
pruskému důstojníkovi dokonce požadovanou rekvizici rázně 
odepřel. Za tento čin mu hrozilo uvěznění v pevnosti, kterému 
zabránil velitel místní pruské posádky. Byl Štětkovi vděčný 

za to, že jej jako raněného úspěšně vyléčil. 
Po dva měsíce se Kutná Hora stala útočištěm 
pro pruské vojsko. Některé se zde zastavilo 
na pár dní, aby si odpočinulo, jiné jenom 
procházelo. 
Tabákovou továrnu v Sedlci obsadila pruská 
pěchota (asi 400 vojáků). Odvezli všechen 
tabák a doutníky, které po nich zůstávaly 
rozházené na silnicích. Okupantům se po-
dařilo, jak píše František Ventura,4 odhalit 
i všechny ukryté zásoby (tedy i doutníky 
schované panem Krátkým). Tabákové zá-
soby prodali Prusové za několik set zlatých 
jejich Židovi. Kuřákům nastaly zlé časy. 
Tabák si nakonec muselo obyvatelstvo 
kupovat od nepřátelských vojáků. Výroba 
v továrně se navíc zastavila, všichni dělníci 
byli propuštěni, a zůstali tak v této nelehké 
válečné době bez prostředků. Purkmistrovi 
Štětkovi připadl nelehký úkol se o ně posta-
rat. Nemajetné ošetřoval zdarma. Dělníkům 
se vyplácela podpora z nemocenského 
ústavu, která byla později uhrazena z pro-
deje cenných papírů. Dělníkům se to však 
nelíbilo a vzbouřili se. Z Týnce nad Labem 
byla proti nim vyslána eskadrona husarů. 
Nakonec došlo k dohodě. Po příměří se 
práce v továrně obnovila a část odebraných 
tabákových zásob byla z Kolína a ze Smiřic 
navrácena.
Po uzavření míru začalo v srpnu stahování 
pruské armády z okupovaného území, které 
trvalo do 19. září. Zubožená Kutná Hora se 
zaplnila vojáky a na místní obyvatelstvo 
bylo zase přeneseno stravování vojska. 
Všichni, i jen procházející vojáci, museli 
dostat najíst. Situace se zásobováním byla 
stále složitější a postarat se o to měl za úkol 
vedle městského výboru opět především 
purkmistr Štětka. Místní udivovalo, jaké 
množství různě zkombinovaného jídla do-
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kázali Prusové sníst. Nejraději jedli, jak uvádí vlastějovický 
kronikář František Smítka, drůbež, vejce, chléb s máslem 
nebo sádlem, slaninu a mléko. Sháněli se též po knedlíkách. 
K snídani si vařili kávu, která po jejich odchodu ještě více 
zdomácněla. Nemůžeme se proto divit, že lidé onemocnění 
cholerou považovali za logický důsledek nezvyklých pruských 
stravovacích návyků, o kterých se dochovala řada žertovných 
písní: „Přišli do Čech přes hranice, / rabovali jitrnice, / žaludky 
si vycpali, / tu se jim notně natáhly.“
Náklady na jejich obživu a ubytování byly obrovské, výlohy či-
nily celkem 39.362 zlatých 68 krejcarů, z čehož 26.344 zlatých 
30 krejcarů fi nancoval stát formou příspěvku městu. Ostatní, 
tj. 13.018 zlatých 38 krejcarů, zaplatila městská obec a měšťané 
napolovic. Chování vojáků bylo v podstatě dobré, avšak velké 
fi nanční náklady i jiné nesnáze spojené s jejich ubytováním 
způsobily, že byl jejich odchod začátkem září 1866 velmi vítaný.
Pruská okupace přerušila i výstavbu nemocnice. Proto si lékaři 
Štětka a Stáně najali dům čp. 13 na Kolmarce (Karlově) a zří-
dili v něm malou polní nemocnici se 40 lůžky. V kasárnách 
se zase zasloužili o vybudování lazaretu pro 800 nemocných. 
Zdravotnická zařízení a lékaře prověřila nebezpečná infekce 
cholery zavlečená rakouskými a pruskými vojáky. V Kutné 
Hoře na ni během letních a podzimních měsíců zemřelo 
1.200 osob. Denně se konalo až 5 pohřbů. Většina nemoc-
ných patřila k chudým a nejchudším vrstvám, postiženi byli 
zejména dělníci, děti a ženy, které posluhovaly raněným 
a nemocným vojákům. Skoro všichni bydleli v přeplněných 
bytech a domcích.
Vedle cholery zavlekli Prusové do českých zemí i nemoci 
postihující domácí hospodářská zvířata (prašivinu, vozhřivku). 
Obyvatelstvo nesužovaly v r. 1866 jen válka a cholera, ale 
i velké sucho, které zapříčinilo špatnou úrodu. Katastrofálně 
suchý byl bohužel již předcházející r. 1865, a tak si zemědělci 
nemohli udělat zásoby obilí a slámy. Dva roky neúrody za se-
bou tak znamenaly citelné hospodářské ztráty.
Civilní obyvatelstvo neřešilo vojenské porážky rakouské armá-
dy, ale ekonomické důsledky válečných událostí – poškození 
nebo ztrátu soukromého nebo obecního majetku. Ke zmírnění 
následků války byl určen i výtěžek z prodeje losů věcné loterie.
Jako vzpomínka odrážející bezprostředně dobové události 
nám dodnes zůstaly kramářské písně, které měli ve svém 
repertoáru potulní kramáři, jarmareční zpěváci a fl ašinetáři. 
Za dva krejcary je pěvci, často vybavení hrůzostrašnými ob-
razy, předváděli svému publiku. Kramářské písně se většinou 
zpívaly na nějakou „známou melodii“. Nejpopulárnější se stala 
satirická píseň kritizující militarizmus Udatný rek kanonýr 
Jabůrek. Je možné, že tyto kramářské písně oslovovaly i měst-
ské obyvatelstvo v Kutné Hoře, které si zpívalo: „Kdybys byl 
státníčku dal lidu zbraničku, / nebyl by Prušan se dostal přes 
hraničku. / Dostal přes hraničku skoro až do Vídně, / nevedlo 
by se nám nyní tak přebídně.“ 

Poznámky:
1) Tento strach měl své kořeny v dobách válek s pruským králem Bedřichem II., který skutečně násilně rekrutoval muže na do-
bytém území do své armády. 
2) Za své občanské postoje v r. 1866 a za lékařskou činnost dostali lékaři J. J. Štětka a F. Stáně od císaře Františka Josefa I. 
zlatý rytířský záslužný kříž s korunou. Štětkovi navíc v tomto roce zemřela nejdříve ze strachu z pruské invaze stařičká matka. 
K hrobu ji vyprovodili i vysocí pruští důstojníci. Dne 29. září mu zemřela manželka Terezie.
3) Generálovi bylo již 70 let, ale stále mezi vojáky měl pověst udatného a obratného generála
4) VENTURA, František. Dějiny c. k. továrny na tabák v Sedlci 1812–1912, Kutná Hora 1912. Podrobně též VAVRUŠKOVÁ, 
Kateřina. 200 let tabákové továrny v Sedlci. Krásné město, 2012, č. 3, s. 4–8.

Prusko-rakouskou válku v r. 1866 připomínají četné pomníky. 
Na kutnohorském „vojenském“ hřbitově u kostela Nejsvětější 
Trojice leží ve společném hrobě 28 pruských a 3 rakouští 
vojáci.
Tento krátkodobý válečný konfl ikt Rakouska s Pruskem, 
kterému se též říkalo „sedmidenní válka“, se hluboce zapsal 
do paměti obyvatel. Dochovala se zapsaná svědectví mnohých 
pamětníků jako např. čáslavského učitele Josefa Bělonožníka 
(osobní fond uložen v SOkA Kutná Hora), právníka a spi-
sovatele Ladislava Quise (Kniha vzpomínek, Praha 1902) 
a někdejšího majitele statků Dobré Vody a Podhořan Aloise 
Welze (uloženo v SOA Zámrsk).

Jana Vaněčková
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Cyklus Kutnohorských podvečerů pokračoval 6. října po-
řadem věnovaným Marii Kučerové-Herbstové (1896–1962). 
Protože vyučovala hře na klavír, konalo se setkání v koncert-
ním sále ZUŠ, jejíž studenti zde večer vystoupili. 

Dne 11. října by se 80 let dožil historik a kutnohorský čestný 
občan PhDr. Zdeněk Jelínek, CSc. Zemřel předčasně r. 1994 
ve věku 57 let. Půlkulaté 75. narozeniny pak 24. listopadu 
v Praze oslavil jiný čestný občan: herec a recitátor Alfred 
Strejček. A protože požádal gratulanty, aby namísto dárku 
pro něj raději přispěli na nový zvon pro kostel sv. Jakuba, 
podařilo se vybrat přes 35.500 Kč.

Kino Modrý kříž se 13.–14. října podílelo na soutěžním Me-
zinárodním festivalu outdoorových fi lmů. Ten se zaměřuje 
na krátkometrážní fi lmy s tematikou sportu, adrenalinových 
zážitků či cestování. Sérii skandinávských fi lmů pak mohli 
diváci v listopadu zhlédnout v Galerii Středočeského kraje 
při Severském fi lmovém podzimu. 

V polovině října proběhla v Galerii naivního umění vernisáž 
výstavy maleb výtvarnice, herečky a spisovatelky Ivy Hüttne-
rové. Akce se účastnil nejen majitel galerie Jan Skorka Lauko, 
ale jako host také někdejší mluvčí prezidenta V. Havla a odbor-
ník na etiketu dr. Ladislav Špaček. Výstava byla ke zhlédnutí 
do poloviny listopadu a po ní následovala česká a slovenská 
současná naivní tvorba. 

Prostory Štábního domku a zahrady GASKu hostily 14.–15. října 
veletrh poskytovatelů sociálních služeb Z kukly ven. Snažil se 
nejen představit místní instituce a organizace, ale i nabídnout 
vzdělávací workshopy či např. stánkový prodej s rukodělnou 
výrobou. Hostem se stala socioložka, publicistka a signatářka 
Charty 77 dr. Jiřina Šiklová, která se ve své přednášce věnovala 
tématu umírání. 

Městská knihovna na podzim pokračovala v dalším semestru 
Univerzity volného času, který byl zahájen přednáškou o Kut-
né Hoře v nacistických plánech. Následující témata přiblížila 
účastníkům naše město za třetí republiky, válečnou kolaboraci 
na Kutnohorsku či místní poválečný lidový soud.

Jednou z doprovodných akcí sbírky Zvon pro Jakuba se stal 
16. října Běh pro zvon. Trasu se startem a cílem u Arciděkan-
ství absolvovalo 174 běžců, mezi nimiž nechyběl ani arciděkan 
Jan Uhlíř. Program zahrnoval i závod pro děti, autogramiádu 
rychlostního kanoisty a mistra ČR Jaroslava Radoně či stánky 
s občerstvením a dárkovými předměty. Celá akce vynesla 
39.850 Kč. Sbírka tak úspěšně pokračovala a koncem roku už 
celková vybraná částka přesáhla 1,1 mil. Kč. 

Podzim byl plný odborných přednášek a zajímavých setkání: 
700. výročí narození Otce vlasti se 19. října v Dačického domě 
věnovala výstava Jak pečujeme o Karlovo dědictví? Stavby 
císaře Karla IV. v 21. století, přičemž vernisáži předcházela 
konference. Na té promluvili např. dr. Vojtěch Vaněk, ředitel 
kutnohorského okresního archivu, či Ing. Vít Mlázovský, 
projektant a statik. Dačického dům nabízel na podzim také 
čtveřici odborných přednášek Památky 2016: O obnově 
historického jádra a jednotlivých památek zde hovořili např. 
archeolog dr. Filip Velímský či restaurátor dr. Jakub Ďoubal. 
Přednášky v rámci programu Moderna zvaná baroko nabízel 
i GASK, kde v září jako první přednášel prof. Roman Prahl 
z Filozofi cké fakulty UK. Dne 19. října se pak v Jezuitské 
koleji konala beseda Šestatřicátníci, kterou zaštítila Nadace 
Forum 2000. Akce připomínala nedožité 80. narozeniny 
V. Havla a pozvání přijal např. historik a publicista dr. Pavel 
Kosatík či esejista Pavel Švanda. Dne 8. listopadu v GASKu 
v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky přednášel 
dr. Ondřej Beránek, ředitel Orientální ústavu AV. Tématem 
přednášky byl tzv. Islámský stát. 

Spolek pro zachování tradice pěstování malínského křenu 
pořádal 22. října druhý ročník Slavností malínského křenu. 
Konaly se u místní sokolovny a program zahrnoval staročeský 
farmářský trh i hry a soutěže pro děti. Samozřejmostí byla 
nabídka jídel s křenem: křenových hamburgerů, malínského 
guláše, křenové polévky ad.

28. října proběhl v sídle Českého muzea stříbra na Hrádku 
Den Středočeského kraje. Návštěvníci mohli navštívit stálé 
expozice a výstavy za symbolické vstupné 1 Kč. V Tylově 
památníku to byla např. výstava Když v Kutné Hoře bylo moře. 
V Kamenném domě probíhaly kostýmované komentované 
prohlídky stálé expozice Královské horní město – měšťanská 
kultura a život v 17. až 19. století. Na Hrádku mohli zájemci 
navštívit již III. ročník burzy knih nebo obdivovat repliku 
císařské koruny Karla IV., která byla součástí výstavy Kutná 
Hora a Lucemburkové na českém trůně. Atmosféru dotvářel 
dobový jarmark se stylovým zbožím a občerstvením. A jako 
každý rok přivítalo muzeum na Hrádku svého jubilejního 
návštěvníka. Stalo se tak 18. listopadu a byl jím pan Lorenc 
z Chocně, který zavítal do muzea jako 125 000. turista. Ob-
držel dárkové předměty, publikace, DVD o muzeu a dvě volné 
vstupenky na příští rok do všech objektů ČMS. 

Vrchlického Noc na Karlštejně v úpravě Zuzany Kocourkové 
předvedli 29. října kutnohorští ochotníci v Jezuitské koleji. 
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V roli Karla IV. se představil Tomáš Morawski, režie se ujali 
Z. Kocourková a O. Fiala. 

Svátek všech svatých a památku zesnulých připomněly Pěvec-
ká schola katedrály sv. Víta v Praze a pěvecký sbor ZUŠ 
Kolín Cantores cantant: Večer 1. listopadu v chrámu sv. 
Barbory přednesly Mozartovo Requiem a Lisztovo Preludium 
a fugu na téma B-A-C-H. Sbory řídil Petr Hlavatý, na varhany 
hrál Aleš Bárta. Týž den zahájil Pavel Vácha ve Spolkovém 
domě výstavu fotografi í známého kytaristy Norbi Kovácse 
Cestou a v Městské knihovně vystoupil se svým Listováním 
v knize Tomáše Poláčka Stop herec Lukáš Hejlík.

Dne 5. listopadu se na Palackého náměstí konaly Svatomartin-
ské trhy. Nabízely tradiční zboží i živou (především gotickou 
a renesanční) hudbu. V GASKu o týden později pořádali 
Svatomartinské hody: Připravena byla degustace Svatomar-
tinských vín a nabízely se speciality zvláště z husího masa. 

V listopadu byl program GASKu doslova nabitý vernisážemi: 
Dne 5. listopadu zde zahájili výstavu Ty děti si pořád hrají / 
Dětská tematika v díle bratří Čapků, která představuje 
obrazy, kresby, skici či dětské knížky J. a K. Čapkových. Při 
vernisáži byl pokřtěn katalog a na malé návštěvníky čekal 
dětský program. Výstava, kterou připravili dr. Pavla Pečinková 
z UMPRUM a Richard Drury, kurátor GASKu, trvá do března 
2017. Dne 19. listopadu se zde konalo vernisážové odpoled-
ne hned tří nových výstav: Malíř Petr Fiala se představuje 
na výstavě Český horizont v Café fatal, malíř Vladimír Véla 
otevřel výstavu Předpoklady v severním křídle Jezuitské 
koleje a v prostou Whitebox je k vidění designerská trojice 
Penoczce na výstavě Plán3 kurátorky Radky Zahradníkové. 
A k 90. výročí narození předního českého malíře Mikuláše 
Medka uspořádal GASK 26. listopadu v prostorách barokního 
Refektáře setkání U korálového obrazu. Pozvání přijali Med-
kovi přátelé básník Stanislav Dvorský, sochař Jan Koblasa, 
historik umění Jaromír Zemina a Medkova dcera, historička 
umění Eva Kosáková. Moderoval knihovník Petr Adámek.

Amatérské fotografi e na téma Máme rádi Kutnou Horu 
byly vystaveny od poloviny listopadu do poloviny prosince 
v Sankturinovském domě. V knihkupectví a galerii Kosmas 
byla zároveň zahájena výstava Pohádková pastelka, představu-
jící obrazy Marie Brožové. Ke zhlédnutí byly do konce roku.

Gymnázium Jiřího Ortena uspořádalo 11. listopadu po dvou 
letech další celoškolní Veletrh cestovního ruchu. Letos se 
staly tématem vybrané světové metropole, a tak jednotlivé tříd-
ní kolektivy v prostorách školy pro sebe i veřejnost připravily 
zajímavosti o městech, která si vylosovaly, o jejich památkách, 
kultuře i historii. Vše vhodně doplnily nejen pokrmy či hudba, 
ale mnozí studenti si i oblékli typické kostýmy.

Na svátek sv. Martina připravila římskokatolická farnost opět 
po roce večerní lampionový průvod od kostela sv. Jakuba. 
V čele průvodu jel kostýmovaný sv. Martin na koni a účastnici 
prošli až k chrámu sv. Barbory, kde visí obraz tohoto světce. 

Kutná Hora se 12. listopadu připojila k Národní potravinové 
sbírce, pořádané tradičně v Penny Marketu. Oblastní charita 
poté pomohla s distribucí potravin, jichž se zde letos vybralo 

410,3 kg (loni 388,3 kg). Jinou dobročinnou akci představo-
val o týden později v Lorci již 10. benefi ční ples, pořádaný 
Cestou životem bez bariér. Večerem tradičně provázel herec 
Pavel Nový a k tanci hrál B-Dance Band. Výtěžek 76.500 Kč 
bude věnován na zimní pobyt na horách pro děti s handicapem 
s výukou lyžování na speciálních lyžích. 

V pořadí již 5. Večer poezie, tedy setkání milovníků veršů 
a krásného slova, proběhl v Městské knihovně v Kutné Hoře 
v rámci celostátní akce Den poezie. A 26. listopadu patřila 
knihovna v rámci Dne pro dětskou knihu dětem a knihám. 
Malí návštěvníci poslouchali pohádky, psali dopisy Ježíškovi 
a vytvářeli vánoční přání a ozdoby. Téhož dne otevřelo Muze-
um čokolády a čokoládovna Kutná Hora výstavu zachráněných 
vánočních forem.

Swing u pana Mikuláše rozehrála 22. listopadu skupina 
Double Guitar Band v Dačického domě. O dva dny později 
tamtéž v rámci tradičních Disputací Kutná Hora – Čáslav, 
pořádaných Klubem rodáků a přátel Kutné Hory, hovořili 
o českých indiánech v Paraguayi vnuk známého cestovatele 
Pavel Frič a jeho manželka Yvonne. 

Kutnohorský hudebník a zpěvák Pekař (Petr Štolba) dosáhl 
v listopadu výborného úspěchu, když v celostátní anketě Čes-
ký slavík Mattoni vyhrál v kategorii Objev roku. Slavíka si 
převzal v přímém televizním přenosu v pražském karlínském 
divadle. Jiný místní hudebník, pan Miroslav Jiřišta, vystoupil 
29. listopadu se svým tradičním Zábavným večerem v Tylově 
divadle. Vedení města mu při té příležitosti předalo diplom 
čestného občana K. Hory, jímž byl jmenován letos v květnu. 

Dne 27. listopadu se v rámci tradičního Malínského ad-
ventního odpoledne rozzářil strom v Malíně. Akce tradičně 
zahrnovala vánoční trh, živý betlém i program pro děti. 

Lenka Frankovicová – Eva Entlerová – 
Kateřina Ďoubalová – Lukáš Provaz

Z Veletrhu cestovního ruchu na Gymnáziu Jiřího Ortena (foto Z. Oliva pro GJO)
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