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Vážení čtenáři, 

hlavním článkem tohoto čísla Krásného měs-
ta je práce „Nuda provizorní existence“ aneb 
Arne Novák učitelem na kutnohorské reálce. 
O málo známé epizodě v životě tohoto význam-
ného českého literárního historika a kritika píše 
PhDr. Jaromír Slomek, literární kritik, publicis-
ta, jazykový redaktor časopisu Týden a externí 
pedagog na Fakultě sociálních věd Univerzity 
Karlovy. Prozkoumal Novákovu koresponden-
ci z oné doby (1907/08) i zápisy ze schůzí uči-
telského sboru, jichž se mladý vědec (tehdy už 
soukromý docent na pražské univerzitě) zú-
častnil, a vytěžené informace poskládal do ob-
jevného celku.   

Tradičním tématem čtvrtého čísla Krásného 
města bývá zářijový festival Ortenova Kutná 
Hora. Průběh XXIV. ročníku shrnul jeho spo-
luorganizátor, básník a redaktor Jan Těsnohlí-
dek, kdežto místopředseda Klubu rodáků a přá-
tel Kutné Hory Ing. Vlastislav Navrátil ve svém 
Ohlédnutí letošní ročník zhodnotil. Naznačil 
přitom, jakým směrem se bude tato tradiční kul-
turní kutnohorská akce ubírat v dalších letech, 
a zároveň zauvažoval, jaké nutné změny ji čekají. 

Letos měla OKH na programu mimo jiné ver-
nisáž výstavy děl osmi kutnohorských výtvar-
níků. Nesla název 4 + 4 a ve Spolkovém domě 
ji zahájil ředitel Galerie Felixe Jeneweina města 
Kutné Hory Mgr. Aleš Rezler. Ve svém proslovu, 
který otiskujeme, nejen stručně představil au-
tory vystavených děl, ale zamyslel se také nad 
otázkou, co to vlastně je být umělcem. Vedle této 
jeho promluvy přináší Krásné město pod ná-
zvem „Jednoduše řečeno, umění dělá společ-
nost lepší.“ rovněž rozhovor, který s A. Rezle-
rem vedl V. Navrátil. 

PhDr. Lukáš Provaz shrnuje, jak na podzim pro-
bíhaly oslavy Výročí Gymnázia Jiřího Ortena 
„160 + 20“, které vyvrcholily průvodem studen-
tů Kutnou Horou. Krásné město dále informuje 
o Nových publikacích s kutnohorskou temati-
kou a následuje obvyklá rubrika Kronika, v níž 
paní Lenka Frankovicová se svými kolegy zazna-
menala kulturní a společenské události Kutné 
Hory od října do koncem prosince. 

Číslo pak uzavíráme nekrologem Za panem 
Miroslavem Jiřištou (1928–2017).

LP
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Mezi velké osobnosti českého národa, které se narodily nebo 
žily v Kutné Hoře, patří i literární historik a kritik Arne No-
vák (1880–1939), na sklonku svého života rektor Masarykovy 
univerzity v Brně. Město blíže poznal na počátku vědecko-
-pedagogické kariéry: ve školním roce 1907/1908 byl učitelem 
na zdejší reálce. Tato jeho krátká životní zastávka nebyla 
dosud zkoumána. 
Arne Novák přišel na svět 2. března 1880 v Litomyšli do ro-
diny středoškolského učitele, klasického fi lologa a bohemisty 
Josefa Nováka (1847–1907) a spisovatelky Terézy Novákové 
(1853–1912), významné představitelky kritického realismu, 
publicistky, pracovnice v ženském hnutí. Měl staršího bratra 
Theodora (1879–1901), po prvních dvou chlapcích se manže-
lům Novákovým narodily ještě čtyři děti: Marie (1881–1895), 
Vladimír (1883–1905), Ludmila (1886–1905) a Jaroslav 
(1896–1915).  
Prvních patnáct let prožil Arnošt (tak se správně jmenoval; při 
křtu dostal ještě jména František a Marie) v Litomyšli, v roce 
1895 se s rodiči přestěhoval do Prahy, kde roku 1898 maturoval 
na Akademickém gymnáziu. Na pražské fi lozofi cké fakultě 
poté studoval germanistiku a bohemistiku, v roce 1902 tam 
získal doktorát za práci Klopstockův vliv na poezii českého ob-
rození. Habilitoval se nejprve (1906) pro německou literaturu 
(na základě spisu Menzel, Börne, Heine a počátkové kritiky 
mladoněmecké), později (1910) pro českou (na podkladě do-
savadních bohemistických prací). Už předtím – 17. prosince 
1904 – byl „aprobován s vyznamenáním pro češtinu a němčinu 
na vyšších reálkách s českou řečí vyučovací“. Aprobace u 
c. k. české komise pro učitelství na gymnáziích a reálkách byla 
v jeho případě nutná, protože od září 1903 do února 1904 učil 
na gymnáziu v Truhlářské ulici v Praze (poté byl na studijním 
pobytu v Mnichově a Heidelbergu), v letech 1905 až 1907 
na reálce v Karlíně. A na pražských reálkách si jako učitel 
vydělával na živobytí až do roku 1920 – s výjimkou prvního 
pololetí školního roku 1907/08, kdy se stal členem učitelského 
sboru c. k. reálky v Kutné Hoře. Od zimního semestru 1906/07 
působil na pražské fi lozofi cké fakultě jako soukromý docent, 
tedy externista: jednou týdně měl dvouhodinovou odpolední 
přednášku. Zprvu se k němu zapsali jen tři posluchači (téma 
Novalis, jeho život a dílo), v letním semestru 1906/07 už měl 
82 posluchačů (téma Mladý Goethe), v zimním, „kutnohor-
ském“ semestru školního roku 1907/08 přilákalo 61 posluchačů 
téma Literatura německá v raném středověku, v letním semes-
tru téhož školního roku se 49 posluchačů zapsalo na přednášku 
Bedřich Hebbel, jeho život a dílo. Teprve roku 1920 byl Arne 
Novák jmenován řádným profesorem české literatury – nikoli 
však na Univerzitě Karlově, nýbrž na nově založené Masa-
rykově univerzitě v Brně. A tomuto vysokému učení zůstal 
věrný až do své předčasné smrti 26. listopadu 1939 v Poličce.
Vraťme se teď o více než sto let zpátky a následujme mladého 
učence na jeho cestě do Kutné Hory. Píše se rok 1907, Nová-
kovi je sedmadvacet let a jeho jméno, v literárních kruzích 
stále známější a respektovanější, se dostává i do povědomí 

„Nuda provizorní existence“
aneb Arne Novák učitelem na kutnohorské reálce

kulturní veřejnosti. Texty, vesměs literárněkritické či literár-
něhistorické, publikuje už deset let. 
Na školní rok 1907/08 byl přeložen z reálky v Karlíně (tehdy 
administrativně ještě samostatného města, součástí Velké 
Prahy se stal až k 1. lednu 1922), kde měl funkci pouhého 
suplujícího učitele, do Kutné Hory. Odtamtud totiž odešel učitel 
Leithammer, a tak se Novák stal od 1. září 1907 „skutečným 
učitelem ústavu zdejšího“. K tomuto dni ovšem nastoupil 
jen de iure, de facto byl ještě 17. září v Praze, neboť s tímto 
datem odeslal dopis, v němž sděloval: „Nejdražší maminko, 
píši v největším chvatu, vyskočiv časně ráno z postele, abych 
pokud možno nejvíce ze zbývajících obstarávek a pochůzek 
před svým odjezdem do Kutné Hory pořídil.“
Řečeno zcela otevřeně, na své nové působiště se netěšil („není 
ten epizodický, vnucený venkov zvláštní rozkoší“) a pokoušel 
se činit kroky, které by vedly k jeho přeložení zpátky do Prahy: 
„Hned zítra v K. Hoře podám žádost a napíši do ní výslovně, 
aby mne přidělili na M. Stranu neb St. Město.“ „Hned zítra“ už 
musel v Kutné Hoře být fyzicky přítomen. Toho dne (ve stře-
du 18. září 1907) byl zahájen školní rok „slavnými službami 
Božími a vzýváním Ducha sv. ve školní kapli“. Pravidelné 
vyučování začalo až den nato, ve čtvrtek 19. září. Poloha nové 
školní budovy, postavené v letech 1898–1900 podle projektu 
Otakara Materny (pravidelné vyučování začalo 20. září 1900) 
poblíž chrámu sv. Barbory (Kremnická ul. č. 98/18), musela 
Nováka nadchnout. Svou vznešeností je tato neorenesanční 
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stavba, někdejší pýcha Kutné Hory, v současné době sídlo 
ZŠ Žižkov, stále působivá.  
Kutná Hora nebyla pro mladého pedagoga cílem neznámým; 
vzpomínaje roku 1940 v Krásném městě na mrtvého velikána, 
připomněl kutnohorský učitel Josef Vepřek, že Novák „po-
prvé stanul před kutnohorským obecenstvem (…) roku 1906 
na univerzitních přednáškách, pořádaných v staré sokolovně 
na paměť padesátého výročí smrti Karla Havlíčka Borovského, 
kdy společně s Dr. Zdeňkem Tobolkou a Jaroslavem Vrchlic-
kým v přednášce ,Havlíčkovy slzy‘ modeloval pevnými lini-
emi lidský a básnický portrét oslavence plastickým reliéfem“. 
O tom, že pisatel nekrologu byl patrně přímým účastníkem 
připomenutého vystoupení, svědčí detaily, jež v textu uplatnil: 
„Modrooký sporý blondýn, vlasů zpředu prořídlých a nazad 
sčesaných nad vysokým myslitelským čelem, upoutal na sebe 
vytrvalou pozornost posluchačstva v přednášce několik hodin 
trvající, vytváře[je] medailon básníka, politika a novináře pro-
nikavostí svého kritického zraku a hutností a krásou slovního 
výrazu, dosud zde neslyšeného. Jeho zápas o plynulý slovní 
výraz i jeho překotné hrčivé ráčkování mělo tenkráte svůj 
mladistvý půvab a lidsky sbližovalo posluchačstvo s mladým 
docentem (…) právě tak, jako rok nato se sžil s žactvem zdejší 
reálky.” 
Když „modrooký sporý blondýn” nastoupil roku 1907 na kut-
nohorskou reálku (tehdy výlučně chlapeckou, rovněž učitelský 
sbor byl zcela maskulinní), musel nejprve vykonat služební 
přísahu. Složil ji v sobotu 21. září, čtvrtý den svého kutno-

horského pobytu, do rukou ředitele Aloise Strnada (ten tehdy 
vedl ústav už jedenáct let a zůstal v jeho čele do roku 1911, kdy 
zemřel; učil deskriptivní geometrii a byl dopisujícím členem 
České akademie císaře a krále Františka Josefa I.), jako svědci 
se ceremoniálu zúčastnili c. k. profesoři Antonín Bukovský, 
učitel chemie a fyziky, a Josef Zeis, učitel kreslení. Šlo o úkon 
v těch dobách předepsaný, povinný pro každého nově jmenova-
ného učitele „skutečného i provizorního”, dokonce i pro učitele 
suplující, pokud nastoupili alespoň na dobu jednoho pololetí.
Protože Novák byl matrikový katolík, musel přísahat „před 
krucifi xem postaveným mezi dvěma hořícími svícemi vosko-
vými”, formuli nahlas přečetl ředitel a přísahající její poslední 
odstavec slovo za slovem zopakoval, „maje vzhůru zdviženy 
palec a první dva prsty pravé ruky, z níž rukavice svléknuta 
býti musí”. Přísahalo se „Bohu všemohoucímu”, věrnost se 
slibovala „Jeho Veličenstvu” i „nástupcům jeho na trůně”. 
Z přísahy vyplývala povinnost „zachovávati základní zákony 
státní”, závazná byla i loajalita k vedení školy. Nastupující 
učitel musel rovněž prohlásit, že není a nebude „v nijakém 
svazku se spolkem zahraničním za politickými cíli se nesou-
cím”. Učitelský sbor c. k. vyšší státní reálky v Kutné Hoře měl 
na začátku školního roku 1907/08 toto složení: Alois Strnad, 
ředitel, Antonín Bukovský, Jaroslav Dvořáček, Jan Gillmett, 
Siegfried Grünberger, Karel Hepner, Oskar Heyberger, Karel 
Klír, P. Vilém Kneysl, Jaromír Knittl, Josef Mikulík, P. Fran-
tišek Müller, Dr. Arnošt Novák, Tomáš Pavlů, Eduard Pleva, 
Ferdinand Prokš, Antonín Ptáček, Karel Rašín, Viktor Sza-
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latnay de Nagy Szalatna, Antonín Šebánek, Dr. Josef Štefan, 
Jaromír Šmejkal, Dr. Karel Titz, František Zdráhal, Josef Zeis, 
Robert Znojemský a Eduard Zoubek. Pro pořádek dodejme, 
že Siegfried Grünberger, „učitel náboženství izraelského“, byl 
kutnohorský rabín a že k zaměstnancům ústavu patřili ještě 
Emerich Hintnaus, „první defi nitivní sluha školní“, a František 
Škaloud, „druhý defi nitivní sluha školní“. 
Kutná Hora měla roku 1910 asi patnáct tisíc obyvatel, tedy 
zhruba čtyřicetkrát méně než Praha. Není divu, že Arne No-
vák, ač pocházel z města ještě menšího, Litomyšle (tehdejšího 
počtu obyvatel Kutné Hory nedosahuje rodiště Bedřicha Sme-
tany ani dnes), se cítil v ospalém maloměstě poněkud nesvůj 
a jeho atmosféra ho dusila. Už 19. října psal „ve sborovně“, 
jak uvedl za místo a datum, slečně Haaszové (1887–1977), 
své nastávající (vzali se 7. července 1908 a pražské bydliště 
si našli v Nerudově ulici č. 11), slova skoro depresivní: „Má 
nejdražší Jiřinko, včera v poledne prožil jsem s intenzitou až 
mučivou celou prázdnotu a nudu zdejší provizorní existence: 
neměl jsem s kým promluvit, knihy, s nimiž jsem protrávil 
celý den a půl noci, mluvily jakousi suchopárnou, nudnou 
řečí, bloudění po ulicích, se stejnými stále fyziognomiemi 
a se strnulým nevkusem skříní výkladních, samo odpuzovalo: 
byl to dokonalý obraz fadesy maloměstské. Proto i odpoled-
ne po škole jsem byl malátný a rozmrzelý a zničil jsem den 
až do večera; byla to snad také reakce proti soustavné, detailní 
práci předešlých dnů, kdy jsem pracoval několik drobností, 
vyžadujících mnoho přípravy a více trpělivosti.“
O tom, že Novák v Kutné Hoře (najal si, jak napsal, „krás-
ný, velký pokoj v 3. posch. v moderním domě“ v – tehdejší 
i dnešní – Kollárově ulici č. 590/9 proti hotelu Moravec, kde se 
stravoval) trpí odloučením od pražského intelektuálního světa, 
věděli i jeho přátelé. Marie Veselíková (1882–1948), přítelky-
ně, do níž byl jako jedenadvacetiletý beznadějně zamilován 
(jejich korespondence vyšla knižně roku 2015 v Brně ve vzorné 

edici Mileny Šubrtové), mu napsala z Litomyšle 28. listopadu 
1907: „Je nám však líto, že jste dosud v Hoře, neboť víme, že 
Vám tam není volno, že toužíte po Praze. Vaše paní matka si 
též tolik stýskala na odloučení od Vás…“ V Kutné Hoře mu 
přitom nebyla Praha nedostupná, vlakem jezdil do hlavního 
města dvakrát týdne – jednak na přednášku, jednak na víkend.          
Už krátce nato (přesně 30. listopadu) však Novákovi začala 
svítat naděje na přeložení. Toho dne odeslala zemská školní rada 
vedení kutnohorské reálky své rozhodnutí, že mladý pedagog 
bude z Kutné Hory uvolněn a přidělen „některé české st. reálce 
v Praze nebo předměstích, jakmile na některé z těchto reálek 
místo pro češtinu a němčinu se uprázdní a bude-li vhodná 
síla pro jeho zastupování na reálce v Kutné Hoře k dispozici“. 
Zatím však v Kutné Hoře, která – jak napíše později – „svou 
dějinnou úlohu navždy dohrála v XVII. věku a od XVIII. století 
nadobro propadla elegii, smutečně to zahalené sestře úpadku“, 
musel setrvat.
Teréza Nováková se snažila synovu touhu po Praze mírnit, 
jak je patrné třeba z jejího dopisu s datem 9. prosince 1907: 
„Drahý Arnoštku, s povděkem uvítala jsem Tvůj milý list se 
zajímavými vložkami a ihned odepisuji. Vlastně chtěla jsem 
odpovědíti již včera, domnívajíc se, že ráno list naurčito dojde, 
ale pak jsem si to vysvětlila tím, že teprve nedělní klid Tobě, 
dělníku školy, poskytl volné chvilky. Pochopuji zcela Tvou 
velikou roztrpčenost nad prodlouženým pobytem v Kutné 
Hoře, Tvoji touhu býti opět ve středisku života, v Praze; ale 
zároveň osměluji se Ti, pro výstrahu, připomenouti svoji 
vlastní, až nerozumnou, šílenou (…), znepokojující touhu pro 
Praze, která pak nakonec vyzněla v rezoluci – skrýti svou 
hlavu pod střechou osamělé chalupy na lemu polí. A tak věř, 
přijde i chvíle, kdy vzpomeneš oněch nedočkavých hodin – 
a podivíš se sám sobě. C ést la vie – – Možno, že se Ti bude 
chtět prchnouti odtud, sotvaže se vrátíš…“
Novákův intelekt ovšem v Kutné Hoře nezahálel. O den dříve, 
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než mu matka napsala výše citovaný dopis, tedy 8. prosince 
1907, dokončil esej Souborná vydání v literatuře, publikovaný 
v následujícím roce časopisecky a později i knižně. „Kutno-
horských“ prací však muselo být více, protože za celý rok 
1907 uvádí Novákova bibliografi e přes sto (!) položek (celkově 
do konce roku 1907 publikoval už více než 450 textů) různého 
charakteru i rozsahu, recenzí, medailonů, nekrologů, glos, ale 
též knižních předmluv, ba knižních studií – ta nejvýznamnější 
vyšla roku 1907 německy v Lipsku, měla 120 stránek, jmeno-
vala se Die čechische Litteratur der Gegenwart a tvořila dru-
hou část svazku, jehož první část, Geschichte der česchischen 
Litteratur, napsal literární historik Jan Jakubec; na jeho deset 
kapitol chronologického výkladu navazovalo – i číslováním 
– pět Novákových, rozsah textů byl v poměru 2 : 1, rejstřík 
jmenný měly obě práce společný. Jeden výtisk věnoval Novák 
jako dar učitelské knihovně a přidal k němu ještě další svazek, 
na němž se podílel: Literatura česká XIX. století, díl III, část 2. 
Mimochodem, tou dobou již etablovaný literární kritik Franti-
šek Xaver Šalda (1867–1937), pozdější tvrdý názorový oponent 
Arna Nováka, našel pro výše uvedenou práci Die čechische 
Litteratur der Gegenwart slova chvály. Novákův výklad české 
literatury druhé poloviny 19. století se mu líbil „šířkou obzoru, 
jemností metody, jiskrným, smělým, duchaplným způsobem 
kresby, odvážným uměním zkratkové charakteristiky, přitom 
často široko zabírající, živým, vášnivým zájmem pro naše nej-
mladší duchové statky, které předáme zítra novým generacím, 
opravdovostí inspirace kulturotvorné, a odvážnou nebojácností 
soudu, který tu vzal na svá bedra p. Novák“. Bylo to poprvé, 
kdy se Šalda v tisku vyslovil k Novákovi. Slova chvály četl 
„skutečný učitel“ pravděpodobně v Kutné Hoře. Nový časopis 
Novina, redigovaný J. S. Macharem, F. X. Šaldou (v tiráži byl 
uveden i jako odpovědný redaktor) a Jindřichem Vodákem, 
čtrnáctideník, do něhož sám Novák přispíval, přinesl Šaldovu 
kritiku v čísle 3, jež vyšlo 14. února – toho dne se Novák zú-

častnil porady učitelského sboru, poslední ze všech, jež musel 
na kutnohorské reálce absolvovat. 
Ze slov napsaných jen jaksi mimochodem 24. ledna 1908 
v dopise příteli Josefu Karáskovi vyplývá, že v Kutné Hoře 
začal Novák sepisovat i Stručné dějiny literatury české: 
„Pak pracuji pro Prombergrovo naklad. v Olomouci malou 
kapesní příručku české literatury… zcela suchá věc, namnoze 
kompilace… Nebude to tak hned hotovo, jsem teprve u Han-
ky.“ Opravdu to nebylo „hned hotovo“, knížka vyšla roku 1910.
V Kutné Hoře odučil Arne Novák celé první pololetí, matce 
odtamtud psal ještě 6. února 1908: „Nejdražší maminko, 
přišed teď večer ze závěrečných porad semestrálních, dočetl 
jsem korektury Tvé nové knihy, kterou jsem se zabýval již 
dnes v poledne…“ Toto datum bylo v jeho kariéře důležité, 
neboť je nese „vynesení“ č. 6438 zemské školní rady, jímž 
byl „přidělen od II. pololetí šk. roku 1907–8 službou na 
c. k. českou reálku na Starém Městě v Praze“. První pololetí 
bylo ukončeno v sobotu 15. února, druhé začalo ve středu 
19. února. To už Novák v Kutné Hoře nebyl. Ale nepředbí-
hejme.
„Dr. Arnošt Novák“, jak je veden ve školních záznamech, učil 
v I. pololetí češtině a němčině v I.a (31 žáků, tam byl i třídním 
učitelem), dále němčině ve IV.b (30 žáků) a češtině v VI. ročníku 
(již neděleném, 33 žáků). Jeho týdenní úvazek činil 17 hodin; 
nejvyšší úvazky ve škole byly 22 hodin, nejnižší úvazek měl 
ředitel - tři hodiny týdně. Novákovi byl vyměřen roční plat 
2 800 K a přídavek 720 K, celkem tedy dostával 3 520 K; jeho 
kolegové měli platy od 3 076 K do 7 166 K, nejlépe hmotně 
zabezpečen byl ředitel, bral 7 904 K ročně. 
V reálce bylo sedm ročníků (na počátku školního roku, kte-
rý nás zajímá, chodilo do všech tříd, tedy I.a, I.b, II.a, II.b, 
III.a, III.b, IV.a, IV.b, V., VI. a VII. tř.) celkem 345 žáků). 
Museli zvládnout tyto předměty: náboženství, jazyk český, 
francouzský a německý, zeměpis, dějepis, matematika, příro-
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dopis, chemie, fyzika, geometrie, kreslení krasopis a tělocvik, 
ve školním roce 1907/08 ještě mimořádné předměty zpěv, 
těsnopis, praktická cvičení chemická, modelování a praktická 
cvičení fyzikální.
Škola si potrpěla na statistiky, a tak dnes víme, že na konci 
školního roku měla o devět studentů méně než na jeho začátku, 
z Kutné Hory jich pocházelo jen 74, z Čech mimo Kutnou 
Horu 250, čtyři z Moravy, dva z Rakous, dva z Uher, jeden 
z Bukoviny, jeden z Chorvatska-Slavonska, jeden z Ruska 
a jeden dokonce z USA („Spojené Státy Severoamerické“). 
Nikdo nebyl bez konfese, počet evidovaných katolíků činil 
288, evangelíků 31, k izraelskému náboženství se hlásilo 
17 chlapců. V I.a, kde byl Arne Novák třídním učitelem, umělo 
bruslit 22 chlapců, plavat 15 a jezdit na kole 3. „Jezditi na ski“ 
nedovedl nikdo.  
Vysvědčení na reálce mělo tenkrát tři stupnice známek. Hod-
notilo se jednak „mravné chování“ (chvalitebné, uspokojivé, 
zákonné, méně zákonné, nezákonné), jednak „pilnost“ (vytr-
valá, náležitá, dostatečná, nestálá, nepatrná) a konečně „pro-
spěch“ (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný, nedostatečný 
– to je nám povědomé, tehdy však byla škála šestistupňová, 
poslední stupeň byl „zcela nedostatečný“).
Najdeme nějakou stopu Novákových kutnohorských peda-
gogických výkonů? Kdyby existoval byť jediný sešit někoho 
z 31 žáků I.a, tedy z té třídy, kde Novák jako třídní učil češtině 
a němčině, představoval by cenné svědectví. Nic takového 
však zatím k dispozici nemáme. Zato víme, jak se Novákovi 
studenti jmenovali a odkud pocházeli. Byli to: Adrián Oldřich 
ze Sedlce, Bohuňovský Gustav z KH, Bohuslavický Bohuslav 
ze Sedlce, Buňata Josef z Křesetic, Čochnář Antonín z Čer-
vených Janovic, Doskočil Bohumil z KH, Dvořák Emanuel 
z Křesetic, Fiala Josef z Červených Janovic, Filip Vojtěch 
z KH, Hála Antonín z Miskovic, Havránek Václav z Rohozce, 
Horáček Vladimír z KH, Hruška Václav z Májovky, Charvát 
Jan z Bahna, Chyba Antonín z Nových Dvorů, Jonáš František 
z Radimě, Kadlec Josef z Dolního Města, Kalina Jaroslav ze 
Šetějovic, Klečák Antonín z Bahna, Kocmann Jaroslav z KH, 
Kutílek Emanuel z KH, Lázňovský Otakar z Dačic na Mo-
ravě, Lebeda František z KH, Machar Josef z KH, Maixner 
Vincenc z KH, Marek Karel z KH, Mašín Josef z Lošan, 
Míchal Josef z Berouna, Milrad Otakar z KH, Mokošín Jaro-
slav z Církvice a Nepomucký Jan z Okrouhlických Dvořáků. 
(Ze seznamu vyplývá, že ročník byl rozdělen do dvou tříd 
podle abecedního pořádku.)
O tom, jak Novák učil, si můžeme udělat představu jen při-
bližnou. V Roční zprávě cís. král. vyšší reálky v Kutné Hoře 
1908 (vyšla v KH nákladem ředitelství v uvedeném roce) se 
dočítáme nejen všechny výše uvedené údaje o škole, nýbrž i to, 
jaké „úkoly ku pracím písemným ve vyšších třídách“ zadal 
právě Novák v I. pololetí v VI. ročníku. Jak by si s nimi asi 
poradili dnešní středoškoláci dva roky před maturitou? Zvládli 
by třeba pojednání „Význam kroniky Kosmovy“? Zaujal by je 
příměr „Lidský život a noční jízda v rychlovlaku“? Inspirovalo 
by je k dobrým slohovým výkonům téma „První zimní slun-
ce na střechách kutnohorských“? A jak by asi pojali výklad 
„Viribus unitis“? Pokud by věděli, že šlo o heslo císaře Fran-
tiška Josefa I. (Spojenými silami), třeba by se s chutí pustili 
do psaní. Tehdejší studenti toho však o císaři četli a slyšeli dost, 
4. října 1907 povinně oslavovali s učiteli jmeniny Jeho císařské-
ho a královského apoštolského Veličenstva, a to „slavnostními 
službami Božími“, v následujícím měsíci (19. listopadu 1907) 

zase ve školní kapli nesměli chybět na smuteční mši „za Její 
Veličenstvo zvěčnělou císařovnu a královnu Alžbětu“, ač 
od smrti „Sissi“ v tom roce (10. září) uplynulo již devět let.
K pedagogické praxi se Novák vyjadřoval na konferencích 
pedagogického sboru, v konferenčních protokolech je napří-
klad zachyceno, že 11. října 1907 „Dr. Novák vyslovuje se 
pro domácí práce stylistické ve vyšších třídách. Školní práce 
slohové nemají účelnosti; za hodinu nelze žádné téma stylis-
ticky propracovati; práce jest kvapná a bezcenná.“ O necelý 
měsíc později (4. listopadu) zase „upozorňuje, že jest třeba 
rozvrh pro češtinu ve vyšších třídách doplniti“. Na poradě 
30. listopadu, která se věnovala „rozmnožení knihoven 
a sbírek“, navrhl řadu titulů do žákovské bibliotéky, mimo 
jiné díla Herbenova, Macharova, Sládkova, Winterova, ale 
i Bjørnsonova či Dostojevského, celkem dvacet titulů. Pan 
ředitel si ovšem neodpustil poznámku, že při „navrhování knih 
pro knihovnu žákovskou jest počínati si s veškerou obezřet-
ností a svědomitostí tak, aby žactvu dostalo se do rukou jen 
spisů obsahem cenných a v každé příčině nezávadných. Mají 
to zejména býti klasické spisy mateřské řeči a díla, jimiž se 
vhodně rozšiřuje obor vědomostí žákovských.“
Když Arne Novák opouštěl kutnohorskou reálku, ředitel Str-
nad jej „oznámkoval“: 
-  Schopnosti a znalost odborná: výborné (1)
-  Didaktická a pedagogická způsobilost: chvalitebná (2)
-  Plnění povinností: chvalitebné (3)
-  Znalost normalií: dobrá
-  Mravnost: bezúhonná
-  Politické chování: správné a loajální
-  Stav zdravotní: velmi dobrý
-  Způsobilost pro místo, o které žadatel se uchází: zcela 

způsobilý.
-  Poznámka c. k. zemského školního inspektora [Nevypl-

něno].
(1)  Má rozsáhlé vědomosti o literatuře české i německé, jichž 

dějiny kriticky ovládá.
(2)  Vykládá učivo živě a zajímavě, výklad někdy příliš rychlý 

a detaily přeplněný. Se žáky jedná klidně a shovívavě, 
kázeň udržuje dobrou.

(3) Úkoly žákovské opravuje bedlivě, povinnosti třídního koná 
řádně.

V interní rukopisné výroční zprávě ústavu za školní rok 
1907/08 se píše kritičtěji: „Dovedl by i dobře vyučovati, kdyby 
nebyl povahy příliš živé a uměl se omeziti.“ Poznámka o tom, 
že jako „docent české univerzity dojížděl každý týden jednou 
do Prahy“, tu nevyzněla jako pochvala, spíše jako poněkud 
hořké konstatování, že si to prostě „uměl zařídit“. Kolegové asi 
nebyli nadšeni, když za něho museli suplovat ve dvou dnech 
(5. října a 26. října), kdy „jel do Prahy za příčinou své docen-
tury“.
Jisté je, že od 19. února 1908, kdy začalo druhé pololetí, už 
Arne Novák v Kutné Hoře neučil. V posledních dnech svého 
kutnohorského pobytu byl k městu smířlivější než na jeho 
počátku a snoubence Jiřině psal 11. února, den poté, co obdr-
žel úřední rozhodnutí o přeložení do Prahy (kde bydlel zprvu 
u matky v Plaské ul. č. 14), o loučení s místy, jež mu „přece 
nebyla zcela lhostejná“.
Když „jeho“ třída I.a spolu s třídou I.b podnikla 3. června 1908 
„vycházku na Kačinu“, nemohl sledovat, jak se žáci „oddali 
(…) společným hrám tělocvičným, zpěvu a hře na housle 
a různým žertovným kratochvílím“. Věděl však, co se sluší 
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a patří: do oslav 50. výročí založení školy, konaných velkolepě 
3. až 6. července (aula „byla vkusně vyzdobena koberci a kvě-
tinami, v průčelí majíc pěknou dekoraci s velkým obrazem 
Jeho Veličenstva“), se zapojil: mezi těmi, kdo poslali dopis či 
(jako v jeho případě) telegram, byl v Roční zprávě c. k. vyšší 
reálky v Kutné Hoře 1909 uveden též „profesor Dr. Arne 
Novák z Prahy“.

(Za vlídnou a nezištnou pomoc slovem i skutkem při přípravě 
tohoto textu děkuji Haně Klínkové z Památníku národního 
písemnictví v Praze, Janě Lebedové ze Státního okresního 
archivu v Kutné Hoře, Luďku Navrátilovi z Archivu Masary-
kovy univerzity v Brně a Lukáši Provazovi z Gymnázia Jiřího 
Ortena v Kutné Hoře.)

Jaromír Slomek

Prameny
Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze, archivní fondy Arne Novák, Teréza Nováková, Otokar Fischer
Státní okresní archiv Kutná Hora, f. Gymnázium Kutná Hora, i. č. 435, Registratura 1907, č. kart. 8
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Ortenova Kutná Hora 2017

Letošní, již čtyřiadvacátý ročník festivalu Ortenova Kutná 
Hora, přivedl do Kutné Hory jako každé září nejen rodáky 
a patrioty, ale také příznivce kultury, včetně mnoha mladých 
básníků, účastnících se literární soutěže, která se již léta řadí 
mezi nejprestižnější v celé České republice a dost možná je 
ve své kategorii dokonce nejprestižnější. Pokud by někdo 
nahlédl do dlouhého seznamu jmen mladých adeptů poezie 
oceněných v soutěži, našel by mezi nimi mnoho těch, která 
se již zařadila do současné české literatury.
Festival, nesoucí jméno tragicky zesnulého básníka, byl letos 
poznamenán jinou tragédií. V pátek, v den zahájení festivalu, 
se stalo na cestě z Prahy do Kutné Hory vlakové neštěstí, 
a mnozí účinkující tak přijížděli s neplánovaným zpožděním. 
Ačkoliv se festival připravuje více než půl roku předem, jsou 
události, které nelze předvídat, a jsem velmi rád, že průběh 
festivalu nebyl touto událostí závažněji poznamenán.
Cílem letošního ročníku bylo propojení dvou po léta odděle-
ných programových linií. Té, která lákala především rodáky, 
a té, která byla navštěvována především účastníky literární 
soutěže. Jsem rád, že se to podařilo. Na zahájení festivalu se 
bavili všichni. V pátek po zahájení festivalu svou poezii před-
stavila Anna Prstková, laureátka OKH 2015 a 2016, jejíž sbírku 
vydal Klub rodáků a přátel Kutné Hory jako svou již desátou 
publikaci. Následovalo vyhlášení výsledků letošního ročníku 
literární soutěže a poté koncerty šansoniérky Morasten, která 
diváky uhranula svým hlasem, hrou na klavír a především 
různorodým repertoárem zahrnujícím zkudebněné básně 
švédských, slovinských, lužickosrbských a dalších autorů. 
V rámci svého turné se poté představila hudebními kritiky 
velice dobře přijímaná kapela Kieslowski, která má za sebou 
již několik úspěšných alb. Její folkově laděné písně skvěle 
korespondovaly s atmosférou večera.
Následovala již tradičně procházka s MUDr. Bohuslavem Pro-
cházkou a klubový večer v Blues Café, který se koná v pátek 
i v sobotu večer a kde se každým rokem představují zajímavá 
jména současné české literatury, především poezie. Letos to 
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byli Šimon Leitgeb, držitelka poslední Ceny Jiřího Ortena, 
udělovanou za nejlepší knihu autora do třiceti let, Zuzana 
Kultánová, úspěšný písničkář Dominik Zezula, autor několika 
knih Miroslav Pech, Marie Feryna, mistr České republiky 
ve slam poetry Filip Koryta a jako již tradičně vystoupilo i ně-
kolik zahraničních autorů – tento rok to byla Ivona Pekárková 
ze Slovenska a Katarina Rakušček ze Slovinska.
V sobotu proběhla vernisáž výstavy prací kutnohorských 
výtvarníků a odpoledne pak mnohými dlouho očekávaný 
recitál Miroslava Kovaříka, který v Kutné Hoře po dlouhých 
letech představil Elegie Jiřího Ortena. Diváky strhl svým 
přednesem a neuvěřitelným temperamentem, stejně jako svou 
skromností a respektem a obdivem k Jiřímu Ortenovi. Však 
se sám velkou měrou zasadil o propagaci Ortenových veršů, 
stejně jako o prapagaci recitace vůbec. Jakmile byl na pódiu, 
málokdo by mu hádal 83 let. Plný sál základní umělecké školy 
odměnil jeho vystoupení uznalým a zaslouženým aplausem.
Sobotní večerní koncert vždy patřil k hlavním bodům festi-
valu a ani letos tomu nebylo jinak. Okázalé prostory GASKu 
přivítaly dva velice různorodé koncerty. Vystoupil klasik 
české písničkářské scény Vladimír Merta, který si plný sál 

získal svou tvorbou i vtipnými poznámkami. Následoval kon-
cert kapely Kittchen, za kterou stojí jeden z nejvýraznějších 
současných českých muzikantů Jakub König, který si svou 
temnou tvorbou a výbornými texty vysloužil nominace a oce-
nění v nejprestižnějších hudebních cenách, jako jsou Anděl, 
Vinyla nebo Apollo. Jeho vystoupení nebylo přijato konzer-
vativnějšími návštěvníky, zatímco u diváků obeznámených 
se současnou českou hudební scénou vyvolalo jásot. Jakub 
König má v Kutné Hoře kořeny a ze svého oblíbeného města 
odjížděl se smíšenými pocity. Myslím si, že skutečnost, že část 
diváků v průběhu koncertu odešla, neubrala nic na síle zážitku, 
a naopak rozvířila diskusi ohledně dramaturgie a organizace 
koncertu v následujících letech.
Po koncertech následovalo tradiční setkání členů klubu a hostů 
a večer autorských čtení v Blues Café, v neděli pak tradiční Po-
cta přátelům, tentokrát věnovaná kutnohorským výtvarníkům.
Osobně jsem s letošním ročníkem nadmíru spokojený, protože 
se podařilo spojit zdánlivě neslučitelné a připravit program tak, 
že na každé akci z bohatého programu bylo plno a ukázalo 
se, že odkaz Jiřího Ortena a kvalitní současná kultura může 
stmelit účastníky všech generací.

Jan Těsnohlídek

XXIV. ročník festivalu Ortenova Kutná Hora, který proběhl 
ve dnech 8.–10. září 2017, nesl zase o něco silnější punc mladé 
linie než ročníky předešlé. Zodpovědnost za dramaturgii fes-
tivalu letos poprvé převzal Jan Těsnohlídek, dlouholetý člen 
festivalového výboru, někdejší laureát soutěže mladých básní-
ků Ortenova Kutná Hora, a výrazná osobnost současné domácí 
literární scény (mj. nositel ceny Jiřího Ortena, nejprestižnější 
ceny pro mladé básníky). 

Ohlédnutí za Ortenovou Kutnou Horou 2017

To, co již řadu let označujeme za mladou linii – mladé adepty 
poezie, kteří posílají své verše do soutěže a kteří v hojném 
počtu přijíždějí na festival, jejich literární večery s autorským 
čtením jich samotných i předních představitelů domácí poezie 
i prózy, s hudebními vystoupeními originálních umělců, li-
terárním seminářem se členy poroty atd. – se nezadržitelně 
prosazuje a postupně Ortenově Kutné Hoře stále více dominu-
je. Osobnosti, které po mnoho let spoluvytvářely dramaturgii 
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i duch festivalu – Alfred Strejček, Marie Valtrová, Hana 
Kofránková – přenechaly pole mladým. Nebyla to náhlá ani 
nahodilá proměna, nýbrž výsledek po několik let trvajících 
diskusí ve festivalovém výboru o dalším směřování festivalu. 
Letošní festival naznačil, jakým směrem se Ortenova Kutná 
Hora bude v příštích letech ubírat. Tradiční programové sché-
ma doznalo některých změn. Páteční „ortenovský“ pořad, je-
hož autorkou po mnoho let byla Marie Valtrová a který tradičně 
režírovala Hana Kofránková, letos chyběl. Stejně tak to platí 
o pátečním pořadu z poezie mladých básníků. Osobně mi oba 
pořady chybí, ale právě na tomto příkladu lze dobře ilustrovat 
proměnu festivalu. Možná se najde nějaká forma, která oba po-
řady, nebo alespoň jeden z nich, „vrátí do hry“. Vždyť příklad 
tradiční procházky s MUDr. B. Procházkou v páteční večer 
ukazuje, že něco, co bylo původně určeno především obdivo-
vatelům historie a architektury, tedy „staršímu“ obecenstvu, 
se stalo velmi populární i u mladé generace. Také v tom jsou 
nové výzvy pro dramaturgii festivalu v příštích letech.
Určitě se to týká i sobotního hlavního festivalového pořadu, 
který se letos pokusil spojit v jednom pořadu představitele 
zcela odlišných hudebních žánrů. Většina starších diváků 
ve druhé polovině koncertu, kdy nastoupil hudebník vystupu-
jící pod jménem Kittchen, hlasovala nohama a sál postupně 
opustila. Osobně to nevnímám nikterak dramaticky, spíše 
jako úsměvný „střet“ generací. V každém případě je to zku-
šenost a poučení pro ročníky příští. S Alfredem Strejčkem 
jsme u sobotního pořadu dlouhodobě usilovali o to, abychom 
návštěvníkům festivalu představili něco výjimečného, něco, 
co jiní pořadatelé kulturních akcí do Kutné Hory „nedovezou“. 
U toho nejspíše zůstane, nicméně prolnutí linií bude mít téměř 
jistě jinou podobu než letos.
Festival i napříště zůstane věren myšlenkám, s nimiž byl 
založen: připomenout Jiřího Ortena, mj. soutěží mladých bás-
níků a dramaturgií festivalu, být příležitostí k setkání rodáků 

a přátel Kutné Hory a vzdát poctu významným osobnostem 
minulosti a současnosti spjatým s Kutnou Horou. Poslední 
cíl se tradičně naplňuje v pořadu pocta příteli. Letošní pocta, 
které se laskavě ujal Aleš Rezler, ředitel Galerie Felixe Jene-
weina města Kutné Hory, byla přednáškou. Jakkoli zajímavá 
a hodnotná, míjela se podle mého mínění s posláním pořadu, 
tj. vzdáním pocty kutnohorským výtvarníkům. Budiž to pou-
čením pro ročníky příští. Zato výstavu prací osmi kutnohor-
ských výtvarníků, kterou Aleš Rezler připravil pro Ortenovu 
Kutnou Horu ve Spolkovém domě, považuji za jeden z vrcholů 
festivalu a za příslib do budoucnosti.   
Myšlenka vzdání pocty slavnému kutnohorskému rodákovi 
básníku Jiřímu Ortenovi se zrodila brzy po roce 1989. Skupina 
nadšenců v čele s předsedou nově obnoveného Klubu rodáků 
a přátel Kutné Hory MUDr. Emanuelem Růžičkou a s kutno-
horským divadelníkem prof. Ladislavem Znojemským spojila 
tehdy síly s legendárním dramaturgem a režisérem prof. Otou 
Ornestem, bratrem Jiřího Ortena, a v roce 1994 uspořádala 
I. ročník festivalu Ortenova Kutná Hora. Příští rok tedy 
budeme slavit malé jubileum – 25 let. Věřím, že zakladatelé 
festivalu by jeho proměnu sledovali s pochopením. 
Festivalový výbor má velkou odpovědnost, aby proměna 
festivalu – stále spíše na začátku a zákonitě křehká – zdárně 
pokračovala. Jsme tím povinováni nejen Ortenovi a generaci 
zakladatelů, nýbrž i těm, kteří festivalu po mnoho let dávali 
to nejlepší. Je to také náš závazek vůči všem mladým básní-
kům, vůči rodákům a přátelům Kutné Hory a v neposlední 
řadě vůči všem, kdo festival léta podporují – město, kraj, 
ministerstvo kultury, ale i desítky kutnohorských lékařů, 
lékárníků, živnostníků i fi rem. Festival a soutěž mladých 
básníků Ortenova Kutná Hora se za uplynulé čtvrtstoletí staly 
kulturním podnikem celostátního významu a vynikajícím 
příkladem občanské iniciativy. Přejme si, abychom tomuto 
velkému závazku i v příštích letech dostáli.

Vlastislav Navrátil

Co je to být umělcem? Je to rozhodnutí, síla vůle, touha 
po výlučnosti nebo po osobní svobodě? Vedle souhrnu toho 
všeho srozumitelného „neumělecké“ části veřejnosti, je zde ale 
něco navíc. Víme dobře, co znamená pud mateřský nebo pud 
sebezáchovy. Mimo těchto základních vrozených instinktů 
existuje u malé části populace i instinkt speciální - puzení 
tvořit, projevovat se v určitém druhu umění. Klub rodáků 
a přátel Kutné Hory vyvíjí každoročně aktivity zaměřené 
na hudbu, fi lm, literaturu, poezii, fotografi i a výtvarné umění. 
Připomíná systematicky umělecké osobnosti spojené s Kutnou 
Horou. I tato výstava je do jisté míry připomínkou. Nepopisuje 
současnou situaci umělecké scény v Kutné Hoře, je výsledkem 
mé osobní refl exe období sedmdesátých a osmdesátých let 
20. století v Kutné Hoře. Konglomerát umělců zařazených 
do této výstavy pro mne osobně tenkrát představoval první 
zkušenost s aktivní uměleckou praxí v Kutné Hoře. Patřilo 
by sem mnoho dalších jmen, ale omluvou snad je, že tyto 
výstavní prostory mají své limity. Sudý počet autorů a jejich 

4 + 4 
(Výstava kutnohorských výtvarníků, Spolkový dům 9.-30. září 2017)

souměrné rozdělení také záměrně představuje vyváženou 
polaritu mezi dvěma základními obory výtvarného umění – 
malbou a plastikou. 
Sklářský výtvarník Stanislav Kostka se narodil v Kutné 
Hoře 9. března 1939. Po vystudování zdejšího gymnázia 
pokračoval ve studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole 
sklářské v Železném Brodě v letech 1958–60. Na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze pokračoval ve vyšším studiu 
v letech 1961–67 ve speciálním ateliéru sklářského výtvar-
nictví. Jeho doménou se staly ve volné tvorbě, mimo řadu 
realizací do architektury, tavené skleněné plastiky. Pohybuje 
se od volných uvolněných tvarů až po vymezené geometrické 
tvarosloví plastických průhledů, vycházejících z pevné kresby 
a linearity grafi ckých návrhů. 
Sochař Josef Pospíšil, narozen 3. května 1955 v Kutné Hoře, 
je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, kde 
studoval v letech 1980–86 v ateliérech prof. Jiřího Bradáčka 
(1922–1984) a prof. Jana Hány (1927–1994). Po absolutoriu 
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ním zákonitostem a řádu. Vedle volné tvorby se významným 
způsobem realizuje v restaurátorském oboru. Pedagogicky pů-
sobí v Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafi ta Fakulty 
restaurování Univerzity Pardubice a na Fakultě humanitních 
studií Univerzity Karlovy v Praze.
 Malířka, grafi čka, keramička, výtvarná pedagožka Jitka 
Jelínková se narodila 1. srpna 1947 v Plzni. V letech 1974–79 
studovala na pražské AVU v ateliéru malby prof. Karla Součka. 
Je vybavena předpoklady malířskými a grafi ckými současně. 
Přes počáteční tvorbu (kdy se objevuje u ní i krajina), dnes 
převažuje v její volné tvorbě osobní portrét a fi gura. Opírá se 
o přesnou přípravnou kresbu, jejíž abstrahovaná povaha má 
schopnost defi novat karikující formou psychologické rysy 
osobnosti. Mimo volné malby se věnuje glazované keramice, 
návrhům exteriérů a fi remních štítů, tvorbě plakátů kulturních 
akcí, návrhům kostýmů a ilustrační tvorbě.
Restaurátor, malíř, grafi k a pedagog Luděk Filipský, narozen 
23. ledna 1945 v Moravských Budějovicích, studoval na pražské 
akademii výtvarných umění v letech 1963–69 u prof. Antonína 
Pelce a Jana Smetany. V ateliéru prof. Smetany byl také v letech 
1970–72 odborným asistentem. Luděk Filipský byl zpočátku 
zaujat krajinou a přírodními strukturami, které zpracovával 
zejména v lavírované jemné kresbě. Zájem o zdroje řádu svě-
ta, prapůvodní přírodní mechanismy přešly v letech 2004–06 
ke studiu světelných struktur a prostorů, fyzikálních zákonitostí. 
Jednoznačně se přiklání k abstrakci, zaznamenává pohyb a vzta-
hy hmoty a světla. Vedle dvourozměrné práce v malbě a kresbě 
vytváří díla na pomezí obrazu a plastiky, která zřetelnějším 
způsobem popisují procesy proměn hmoty a prostoru.

Aleš Rezler

na AVU se začal brzy věnovat restaurátorské praxi. Po studiích 
je jeho sochařský projev spjat s akademickým prostředím, 
později dospívá k oscilacím mezi volnou tvorbou a sochou 
v architektuře. Čerpá z tradic dávných kultur Středního výcho-
du, jsou mu blízké formy dekorativního neoklasicismu, také 
opart či minimalismus. Mezi nejčistší sochařsky a výtvarně 
nejpřesvědčivější patří bezesporu ideové interpretace v duchu 
kubisticko-civilistním. 
Sochař, restaurátor, umělecký kovář Jaroslav Rezler se 
narodil 10. června 1939 v Malešově u Kutné Hory. V letech 
1961–63 navštěvoval kurz uměleckého zpracování a cizelování 
kovů u profesora Artura Bartoška v Hradci Králové. Pracu-
je na renovacích vybavení památkových objektů středních 
Čech. V regionu Kutné Hory zpracoval celou řadu realizací 
kovaných doplňků pro historické památkové objekty. V rané 
volné tvorbě se po roce 1964 zabýval drobnou kovanou zví-
řecí i fi gurální plastikou, na kterou pak navázala samostatná 
designérská umělecko-řemeslná práce pro sakrální prostory. 
Je jedním z umělců, kteří se ztotožnili s aktivnějšími evrop-
skými tendencemi pracovat s kovem také ve volné umělecké 
tvorbě. V osmdesátých letech jeho formální rejstřík obohacuje 
technika ražby, která znamenala jasné vybočení z klasických 
hranic materiálu. 
Sochař, řezbář a restaurátor Miloslav Smrkovský, narozen 
29. srpna 1926 v Kutné Hoře, získal nejdůležitější profesní 
předpoklady na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze 
v sochařské speciálce u prof. Josefa Wagnera. Uplatňoval se 
jako sochař restaurátor význačných sochařských historických 
památek takřka po celé České republice. Ve volné sochařské 
tvorbě projevoval smysl pro objemovost a monumentalitu. 
Zásadní byla pro něj oblíbená témata ženy, dívky a mateřství, 
která vyjadřoval v materiálu oproštěně od detailu a popisnosti, 
všední každodennosti. Zemřel 12. března 2009 v kutné Hoře.
Malíř, restaurátor Jaroslav Alt st. se narodil 30. července 1927 
v Květinově na Havlíčkobrodsku. Studoval v letech 1947–53 
na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Miloslava 
Holého a prof. Bohuslava Slánského. Pod vlivem Stanislava 
Holého se u Jaroslava Alta st. objevuje celoživotní zaujetí 
krajinou, zejména rodné Vysočiny. Věnuje se ale i portrétu 
a zátiší. I přes nejrůznější tendence a pocitové spřízněnosti 
s expresivními formami jeho volná malba vždy spěje přede-
vším k realismu. U většiny obrazů i kreseb Jaroslava Alta je 
základem bezprostřední kontakt s krajinou, zobrazovaným 
předmětem, osobou – smyslovou skutečností vůbec. Souběž-
nou malbě ale byla jeho více než padesátiletá činnost restau-
rátorská, v níž exceloval. Po absolutoriu v roce 1953 působil 
v ateliéru prof. Slánského na akademii sedm let jako odborný 
asistent, kdy se podílel na založení nového studijního oboru 
– restaurátorství. V rozmezí let 1960–64 byl předsedou restau-
rátorského oboru Svazu českých výtvarných umělců. V roce 
1966 se účastnil na vzniku tvůrčí skupiny restaurátorů-malířů 
Skupina 66, jejímž byl mluvčím a členem až do roku 1970. 
Malíř, restaurátor, grafi k, fotograf a pedagog Jaroslav Alt ml., 
narozen 21. června 1950 v Kutné Hoře. V letech 1969–75 stu-
doval na AVU v Praze u prof. Rajmunda Ondráčka a prof. Bo-
huslava Slánského. V grafi ce i malbě dospěl k výrazné formální 
zjednodušenosti až minimalistické zkratce. V malbě s jemnou 
barevností, zaznamenává přírodní děje. Jeho malba i kresebný 
projev jsou příznačné subtilitou a neokázalou soustředěnou 
úsporností, používá geometrické členění kompozice, nebo 
variuje zdánlivou živelnost přírodních jevů, podřízenou vlast-
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Řadu let vedete Galerii Felixe Jeneweina města Kutné 
Hory. Jak galerie seznamuje kutnohorskou veřejnost 
s tvorbou výtvarníků spjatých s městem případně regio-
nem? Poslední salon kutnohorských výtvarníků například 
proběhl před mnoha lety. Jak potvrdily ohlasy kutnohorské 
veřejnosti na výstavu, poptávka tu je. 
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory od roku 1996 
systematicky řeší výstavní program tak, aby seznamovala 
veřejnost také s tvorbou výtvarníků spjatých s městem. Když 
se podíváte na seznam realizovaných výstav let 1996–2017, 
je zřejmé, že zásadní osobnosti, které byly začleněny v kon-
textu českého výtvarného umění po roce 1900 a profi lovaly 
výtvarnou scénu první poloviny 20. století, ve výstavních 
prostorách GFJ prezentace měly: Jaroslav Král (1882–1942), 
Rudolf Adámek (1882–1953), František Vysekal (1882–1947), 
J. C. Vondrouš (1884–1970), Jaroslav Jareš (1886–1967), 
Oldřich Koníček (1886–1932), Josef Jan Šedivý (1887–1956), 

„Jednoduše řečeno, umění dělá společnost lepší.“
(Rozhovor s Alešem Rezlerem)

Marie Fischerová-Kvěchová (1894–1984), Zdeněk Pešánek 
(1896–1965), Antonín Pospíšil (1909–2008). Do druhé polo-
viny 20. století spadají Josef Krčil (1906–1985), Jiří Macek 
(1941–2008), Jaroslav Alt (1927–2010), Luděk Filipský (*1945), 
Václav Linek (*1946), Jaroslav Alt ml. (*1950), Stanislav Di-
viš (*1953), Antonín Mužík (*1968). Uvedená jména se kryjí 
současně s tituly realizovaných samostatných výstav. 
Zmínil jste salóny kutnohorských výtvarníků. Jejich cílem 
byla naopak společná konfrontace umělců s profesionálním 
výtvarným školením nejvyššího stupně (Jaroslav Alt, Jitka Je-
línková, Josef Pospíšil, Petr Háj, Nina Bumbálková, Jan Bigas) 
a výtvarníků, kteří sice neposunují hranice vývoje současného 
umění, ale přesto jejich estetický projev vykazuje znaky ak-
ceptovatelné výtvarné formy. Byly také pokusem zdokumen-
tovat nestranně rozptyl autorů regionu Kutnohorska v daném 
období (2008, 2011). Konfrontační aspekt salonu nebyl jen 
umělecký, ale i generační. GFJ nevěnuje ale pozornost čistě 

„Letošní Ortenova Kutná Hora byla, mimo jiné, ve znamení kutnohorských výtvarníků. Výstava 4 + 4 v prostorách Spolkového 
domu, kterou jako kurátor i organizátor připravil Mgr. Aleš Rezler, ředitel Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, před-
stavila výběr prací osmi kutnohorských výtvarníků. Při vernisáži Aleš Rezler mj. řekl: „Výstava nepopisuje současnou situaci 
umělecké scény v Kutné Hoře, je výsledkem mé osobní refl exe období sedmdesátých a osmdesátých let 20. století v Kutné Hoře. 
Konglomerát umělců zařazených do této výstavy pro mne osobně tenkrát představoval první zkušenost s aktivní uměleckou 
praxí v Kutné Hoře. Patřilo by sem mnoho dalších jmen, ale omluvou snad je, že tyto výstavní prostory mají své limity“. 
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jen regionu. Prezentuje významné aktéry současného umění 
zejména mladší generace, schopné zaujmout nejen vitalitou, 
ale především původností a jiným pohledem na vnímání světa. 
Nemluvím tady pochopitelně o celé generaci mladých, která 
opouští vysoké výtvarné školy, ale jen o těch, kteří dokázali 
získat vyšší pozornost než ostatní. Mluvíte o poptávce po sa-
lonech a výhledově se jistě s pokračováním počítá.
V rámci letošní Ortenovy Kutné Hory jste také připravil 
a uvedl pořad Pocta přátelům – kutnohorským výtvarníkům. 
Posluchačům jste v prostorech nově zrekonstruovaného 
Dačického domu představil několik desítek známých 
i méně známých výtvarníků, kteří se v Kutné Hoře narodili 
či zde žili a tvořili. Připomeňte, prosím, těm, kteří nebyli 
přítomni, alespoň několik z nich, o nichž bychom jako 
rodáci měli určitě vědět.   
Přednáška Výtvarné umění v Kutné Hoře v 19. století se 
zabývala jak obecnou charakteristikou situace ve výtvarném 
umění 19. století, tak rozborem toho, jak se zájmové a cílové 
okruhy té doby promítaly do tvorby konkrétních autorů. Z vý-
značných kutnohorských rodáků to byli fi guralisté Antonín 
Lhota (1812–1905), Felix Jenewein (1857–1905), Karel Stroff 
(1881–1929) a sochař Josef Strachovský (1850–1913). Výčet 
dalších jmen odpovídá zcela prvotnímu zájmu toho období 
o historické památky, pohledy na historická města a jejich 
dominanty, veduty, pitoreskní městská zákoutí nebo snahami 
dokumentovat městskou dobovou situaci. Patřili sem z těch star-
ších Vincenc Morstadt (1802–1875), Carl Würbs (1807–1876), 
August Carl Haun (1815–1894), Jan Ranzmeyer (1913–1874; 
činný v Čechách 1847–1873), Josef Hilbert (1821–1897), Fer-
dinad Lepié (1824–1883), Antonín Levý (1845–1897). 

Mimo tohoto počátečního proudu období klasicismu se obje-
vily u nás první snahy o realismus a k nejčelnějším malířům 
patřil Karel Purkyně (1834–1868), který v Kutné Hoře vystavo-
val v roce 1867 se spolkem Vesna, a Soběslav Hippolyt Pinkas 
(1827–1901), který vlastnil dům v Černých Budách u Sázavy. 
Mezi nejvýznamnější představitele české romantické krajino-
malby, kteří Kutnou Horou prošli, patřili František Bohumír 
Zvěřina (1835–1908), Adolf Kosárek (1830–1859), který v Kut-
né Hoře studoval, Antonín Waldhauser (1835–1913), který žil 
v Kutné Hoře na konci 19. století u své sestry. Z Ronova nad 
Doubravou byl malíř Antonín Chittussi (1847–1891). 
Výčet zdaleka nekončí a pokračuje jmény slavnými i méně 
známými, jako byli bratři Liebscherové, Karel (1851–1906) 
a Adolf (1857–1919), Hanuš Schweiger (1854–1912), architekt 
Jan Koula (1855–1919), prof. Václav Zahradník (1855–1931), 
Alšův žák Karel Ladislav Klusáček (1865–1929), mařákovec 
Jan Honsa (1876–1937) anebo dnes velmi ceněný ilustrátor 
a malíř Karel Stroff (1881–1929). Ať už byli vedeni k po-
bytu v Kutné Hoře osudem, či závazky pracovními, nebo 
hledali nové náměty, je zjevné, že historie města z hledis-
ka výtvarné topografi e byla nesmírně zajímavá a bohatá.
Jak vyplynulo i z Vaší přednášky, v minulosti bylo výtvarné 
umění docela významnou součástí místního společenského 
života a povědomí. Jakou roli podle Vašeho názoru hraje 
výtvarné umění v životě města dnes, případně obecně 
v současné společnosti? Jakou proměnou prošla místní 
výtvarná scéna po roce 1989?
V období normalizační společnosti před rokem 1989 byla jed-
noznačně situace odlišná. Profesní rozdělení v oboru udržoval 
elitní Svaz českých výtvarných umělců. Členy byli především 
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umělci, kteří nepřímo kolaborovali s režimem, pokud přímo 
nebyli členy KSČ. Mluvilo se o tom, že tehdejší členská zá-
kladna svazu čítal zhruba 200 lidí. Na území republiky ale 
bylo ve výtvarných oborech činných  4500–5000 lidí. Praxe 
byla taková, že byli buď kandidáty členství svazu, nebo byli 
evidováni u Českého fondu výtvarných umění. Pokud jste 
členství neměli nebo nebyli v evidenci ČFVU, v podstatě se vás 
svobodné povolání netýkalo, a pokud jste něco v oboru dělali, 
tak výhradně na amatérské bázi, a v občanském průkazu jste 
museli mít razítko z jiného občanského povolání. 
Po r. 1989 došlo k uvolnění i ve svazu. S vysokou školou 
výtvarného typu jste pozici kandidáta SČVU získali pak 
prakticky automaticky. Stát uvolnil podnikatelskou rovinu 
a umělecká platforma se již kryje s podnikatelskou. Tento 
liberální postoj a absence výběrovosti, kterou dnes suplují 
v podstatě už jen síta přijímacích řízení na vysoké výtvarné 
školy, způsobil průnik všech úrovní kvality výtvarné práce 
na trh s uměním. Komerční úspěšnost, jak známo, není ale 
vůbec zárukou kvality. GFJ tak zcela logicky sleduje výtvarné 
umělce nejen se zárukami formativními, ale i s nadstandardní 
úrovní jejich práce a mluvíme o tzv. volném umění – malbě, 
grafi ce, plastice. V užité tvorbě, propagační grafi ce, umělec-
kých řemeslech ad. je situace ještě komplikovanější. Dá se říct, 
že ale současně nabízí větší spektrum uplatnění a je zdrojem 
obživy, dnes prakticky pro každého s vůlí esteticky myslet 
a zvládat nějaké výtvarné formy. Úloha umění ve společnosti 
je stále stejná a řekl bych, že tím víc významnější a důležitější, 
čím více se společnost technokratizuje a profi luje jako systém, 
který klade důraz na ekonomiku a přestává vnímat základní 
morální pravidla humanismu. Umění jednoznačně ovlivňuje 
člověka, jeho estetické vnímání, emocionalitu a má výrazně 
kultivační schopnosti. Jednoduše řečeno dělá společnost lepší.
Galerie Felixe Jeneweina je významnou součástí místní 
výtvarné scény. Vedle správy uměleckých sbírek se ga-
lerie od roku 1995 systematicky věnuje výstavní činnosti 
a pořádá i sympozia. Můžete nám, prosím, krátce přiblížit 
současnost a plány galerie?
Dne 1. listopadu t. r. se Galerie Felixe Jeneweina přestěhovala 
z Vlašského dvora na Palackého náměstí. Důvodem všeobecně 
známým bylo podání žádosti o dotace z fondu IROP na pro-
jekt revitalizace Vlašského dvora. V souvislosti se zahájením 
stavební činnosti tohoto projektu GFJ odešla z prostor, kde 
fungovala od r. 1950. Tyto kroky byly korigovány s vedením 
města a obdobný projekt jako pro Vlašský dvůr byl zpracován 
i pro Sankturinovský dům. Žádost na fond IROP jsme podávali 
v březnu 2017, prošla hodnocením a získala 95 bodů z možných 
105. Až na konci roku by mělo být zřejmé, jak dalece jsme 
uspěli. Hodnocení přihlíží k nejrůznějším kritériím, podaných 
projektů je mnoho a všechny ještě hodnocením neprošly. 
Bude-li žádosti vyhověno a případná dotace přijata vedením 
města, GFJ bude mít pro výstavní činnost první a druhé patro 
Sankturinovského domu, ve sklepě a ve všech patrech věže 
a na půdě vzniknou expozice renesančních věd – alchymie, 
astronomie a historie památkově významného domu. Ten je 
sám o sobě prvním dokladem tavby stříbra v Kutné Hoře, a to 
dříve než byla stříbrná ruda šmelcována ve Vlašském dvoře. 
Součástí projektu je i dvůr a dvorní domek, kde se počítá se 
zázemím galerie, depozitáři, společenským sálem, minikinem, 
výtvarnou a keramickou dílnou, workshopy, přednáškami, 
semináři a dalšími výstavními možnostmi pro regionální 
mladou scénu. Na domek navazuje i část parku U Tří pávů, 

který byl historicky vždy součástí Sankturinovského domu 
a bude nabízet relaxační veřejnou zónu a prosto pro konání 
sympozií v exteriéru domu.
První výstavou po přenesení působnosti galerie na náměstí, 
je samostatná prezentace Renaty Czirokové Zjevení. Výstavní 
projekty roku 2018 jsou následující: v lednu až únoru malíř-
ka Hana Puchová, v březnu až dubnu sochař Marek Škubal, 
v květnu až červnu kresby, obrazy a návrhy kutnohorského 
rodáka Františka Pelíška, který odešel v roce 1920 do Bra-
zílie, kde se stal profesorem Institutu umění v Porto Alegre, 
v červenci a srpnu následuje obligátně výstava ze sbírky Felixe 
Jeneweina. Výsledky malířského workshopu jeneweinovského 
sympozia budou vystaveny v září až říjnu. Účastníky červenco-
vého workshopu budou Kateřina Barabášová, Josef Bolf, Vla-
dimír Havlík, Tomáš Honz a Martin Mulač. Poslední výstavou 
příštího roku bude v listopadu a prosinci malíř Dan Trantina.
Novým fenoménem výtvarné tváře Kutné Hory je bezespo-
ru Galerie Středočeského kraje, už jen tím, že do Kutné 
Hory vnesla nadregionální rozměr. Jak vnímáte GASK 
jako profesionál v oboru?
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory je od roku 2003 
členem Rady galerií České republiky. Tato oborová profesní 
platforma sdružuje všechny nejvýznamnější bývalé státní, dnes 
krajské galerijní instituce, včetně několika městských. V Kutné 
Hoře působí dvě z nich – GASK a GFJ. Odborná spolupráce 
obou se ale datuje mnohem dříve, ještě z doby, kdy činnosti 
GASKu předcházela práce Českého muzea výtvarných umě-
ní. Prvním společným projektem byla výstava Skupina 42 
ve Vlašském dvoře v roce 1997. V roce 1996 mohli návštěvníci 
GFJ vidět v rámci výstavy Jareš, Koníček, Šedivý jiné zápůjč-
ky z ČMVU. Následovala v roce 1999 zápůjčka pro výstavu 
Členové Krasoumné jednoty v Kutné Hoře v letech 1835–1910, 
v roce 2005 pro výstavu Václav Radimský 1867–1946 nebo 
v roce 2011 Čeští umělci ve Francii 1900–1918. 
Jak vnímám GASK v oboru? Do Středočeské galerie v Huso-
vě ulici v Praze jsem chodil na výstavy v době svých studií, 
měl jsem tedy možnost činnost galerie sledovat. Po roce 1989 
došlo k přejmenování galerie na České muzeum výtvarných 
umění a měl jsem možnost osobně poznat jeho vedení i některé 
kurátory, z nichž pouze jediný v této instituci zůstal (po třetím 
přejmenování). Neřeším až tak název. Instituci vždycky dělají 
lidé a pro mně je důležité, že je osobně znám a moje vztahy 
s nimi jsou v některém případě více než kolegiální. Po profesní 
stránce je samozřejmě uklidňující vědět, že je zde někdo další 
s vybavením a schopností rozeznávat kvalitu – a projekty 
GASKu takové jsou. Čím širší nabídka informace o umění 
pro veřejnost bude, tím je větší šance, že alespoň něco z toho 
v návštěvnících uvízne. 
Jinak je asi třeba říct, že GASK je institucí krajskou, a tudíž 
spravuje sbírky v majetku kraje. GFJ je galerie města a spra-
vuje sbírkový majetek městský. Oba subjekty jsou odděleny 
majetkově, jsou to dvě různé majetkové formy, ze zákona 
majetkově neslučitelné, a tudíž autonomní. Cíle mají evident-
ně stejné, prostředky a vybavení k jejich dosažení rozdílné. 
To je ale myslím zřetelné dostatečně a vyplývá to jednoduše 
ze vzájemné pozice zřizovatelů – obce a kraje.
Řekněte nám, prosím, na závěr něco o sobě. Jste kutno-
horský rodák, celý život v Kutné Hoře žijete, jak vnímáte 
proměny města a života v něm v běhu času?
No, docela těžká otázka. Když žijete na stejném místě, tak 
se změny kolem vás odehrávají skoro neviditelně. Je to jako 
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Výročí Gymnázia Jiřího Ortena „160 + 20“

Kutnohorské Gymnázium Jiřího Ortena si na podzim několika 
akcemi připomnělo 160. výročí založení školy a zároveň 20. 
výročí otevření své nové budovy v Jaselské ulici.

Oslavy, které nesly symbolické označení GJO 160 + 20, byly 
zahájeny v září ve školní aule, kde se zajímavým hostem stala 
paní Martina Ballová – právě ona totiž před 20 lety coby žá-

v rodině. Nejdřív je vám pětadvacet a máte děti, a najednou 
si uvědomíte, že je vám jednou tolik a že děti vyrostly. Ale 
když mám zapátrat v paměti, první výraznější změnou (mimo 
příjezdu sovětských vojsk 1968) byl asi pro všechny rok 1989, 
nejen politicky, ale vůbec. Pláště řady historických domů byly 
obnoveny a město změnilo v historickém centru tvář k lepšímu. 
Jenže to nezpůsobila revoluce, ale těsně předtím výročí 700 let 
názvu města, díky kterému byly patřičně směrovány prostředky 
na renovaci památkového fondu města. V tomto prvním období 
pak vznikala nová podnikatelská infrastruktura obchodů, restau-
rací. Jak rychle vznikaly, tak leckdy také zanikaly. Další velkou 
změnou byla bezesporu nová zádlažba. Můžeme pokračovat, 
ale tyhle viditelné změny jsou jistě zdokumentovány i mediálně.

Jinak ale myslím, že se zásadních změn v Kutné Hoře ne-
dočkáme. Existuje něco jako způsob myšlení nebo sociální 
povaha města. Kdo někdy žil v několika jiných městech, ví, 
o čem mluvím. Měl jsem nebo mám možnost studovat histo-
rické prameny, které popisují osobní zkušenosti umělců, kteří 
Kutnou Horou procházeli jako nestranní pozorovatelé, nebo 
byli i součástí města. Vy se mně ptáte, co se změnilo v Kutné 
Hoře, a ptáte se asi na to, co jsem já mohl pozorovat za svého 
života. Jenže když čtete v dokumentech starých třeba sto let 
charakteristiky místní povahy a připadáte si, jako by někdo 
komentoval situaci dnešní, tak si třeba budete schopen odpo-
vědět sám, co se změnilo. 
Děkuji za rozhovor.

Ptal se Vlastislav Navrátil
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kyně tehdejší primy slavnostně přestřihla pásku při otevření 
nové školní budovy. 
Hlavní část programu letošních oslav spočívala na samotných 
třídách. Ty si již v září jednotlivě vylosovaly historická období, 
z nichž měly následně připravit živé obrazy a vyfotografovat 
je pro chystanou mezitřídní soutěž. Studenti projevili značnou 
kreativitu, a tak pomocí dobových, současných i zcela futuris-
tických kostýmů vytvořili inscenované fotografi e z dějin školy 
či naší země od dob rakouské monarchie, přes první republiku, 
druhou světovou válku, 50. a 60. léta, normalizaci, sametovou 
revoluci a současnost až po možnou budoucnost. Třídní kolek-
tivy si při tom pomáhaly nejen výběrem vhodného prostředí 
po pořízení snímků, ale také využitím nejrůznějších rekvizit, 
mezi nimiž nechyběly nejen transparenty s dobovými hesly, ale 
dokonce i automobily. Určit vítěze nejnápaditější a nezdařilejší 
fotografi e pak bylo téměř nemožné… A aby vzniklé snímky 
měly i další využití, vytvořila z nich škola nový kalendář. 
Oslavy vyvrcholily 25. října. Toho dne ráno se nejprve všichni 
žáci se svými vyučujícími shromáždili před školou a rozestou-
pili se do obrysu čísla 160 tak, aby mohla být z výše střechy 
pořízena jejich nezvyklá hromadná fotografi e. Následně se 

na čtyři sta kostýmovaných žáků a učitelů vydalo na průvod 
městem. Opět nechyběly četné barevné, nápadité transparen-
ty, žáci provolávali dobová hesla, hrála živá hudba – a v čele 
průvodu kráčel dokonce živý kůň s dvojící studentů předsta-
vujících Franze Josefa a jeho manželku. Přihlížející na ulicích 
tak mohli v průvodu spatřit módu secesní i meziválečnou, rudé 
šátky pionýrů i nadšené údernice, mládež v džínách i šusťá-
kových bundách 80. let, mávátka, transparenty i futuristické 
oděvy žáků z daleké budoucnosti.
Průvod prošel od GJO do Vorlíčkových sadů, kde se zastavil 
naproti někdejší historicky druhé budově gymnázia-reálky 
(dnes Základní škola Žižkov). Poté pokračoval Barborskou 
ulicí na Komenského náměstí, aby si připomněl i první budo-
vou reálky (dnes internát střední průmyslové školy). Následně 
mohutný dav za zájmu přihlížejících pokračoval Husovou ulicí 
na Palackého náměstí, kde byli vyhlášeni vítězové fotografi cké 
soutěže. Akci ukončila studentská hymna Gaudeamus igitur. 
Gymnáziu Jiřího Ortena se tak letos podařilo nejen symbolicky 
navázat na tradici někdejších studentských majálesů, ale rovněž 
na oslavy kulatého jubilea v r. 2007, kdy do Tylova divadla 
připravilo kulturní pořad Naše proměny za 150 let. 

Lukáš Provaz
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Nové publikace s kutnohorskou tematikou

Koncem roku obohatilo regionální literaturu s kutnohorskou 
tematikou hned několik nových publikací.
Na konci listopadu byla veřejnosti představena kniha s názvem 
Zvon pro Jakuba a podtitulem Historie kutnohorských zvonů 
pokračuje. Jedná se o sborník, na němž se podílely na dvě 
desítky autorů, např. Pavel Novák, P. Jan Uhlíř,  Malvína Krep-
sová, Soňa Telecká, Vít Mlázovský, Eva Hnátková, Michaela 
Fajfrová, Lukáš Provaz a další. Ti se zaměřili na minulost 
místních zvonů a zvonařů, marné pokusy o záchranu historic-
kých zvonů za nacistické okupace, na aktivity tzv. zvonového 
výboru a průběh veřejné fi nanční sbírky, na detailní popis 
vzniku i výzdoby nového zvonu Jakub Maria i na jeho žehnání 
a vytahování na kostelní věž. V knížce nechybí rozhovor se 
zvonařem Petr R. Manouškem i působivé odpovědi na anketní 
otázku „Co pro vás znamená nový zvon a proč jste se rozhodli 
jeho vznik podpořit?“, kterou autoři položili významným pod-
porovatelům celé akce, mj. Alfredu Strejčkovi, Karle Hrubé 
z Gelenj nebo ředitelkám některých místních škol. Publikace 
obsahuje desítky barevných fotografi í převážně od Jana Šmoka 
a Cyrila Malíka, kteří zachytili jak samotný nový zvon, tak 
i dění při doprovodných akcí. Vedle toho byly do knížky za-
řazeny i vzácné snímky již neexistujícího gigantického zvonu 
Vavřinec, které poskytl Gustav Svěrák. Součástí knížky je 
i vložené DVD s 50minutovým dokumentárním fi lmem Dana 
Krameše, který veškeré dění kolem zvonu průběžně natáčel. 
Knihu vydala Římskokatolická farnost – arciděkanství Kut-
ná Hora, a proto se také její prezentace spolu s promítáním 
zmíněného fi lmu konala koncem listopadu na Arciděkanství.

Nakladatelství Globus International vydalo třetí, doplněné 
vydání Pamětí z Fastrova mlýna Marie Vondrové - Fastro-
vé. Ty byly poprvé vydány r. 1948, nově pak r. 2014. Nyní se 
kniha dočkala nejen obměny ilustrací od Vladimíra Císaře, 
ale i pojednání o dějinách místních mlýnů od historika Pavla 
Nováka. Křest knížky se uskutečnil v Dačického domě. 
Další titul, který se na pultech knihkupectví objevil v prosinci, 
představují Staré / nové kutnohorské pověsti. Inspirována 
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V anketě Informační centrum roku 2017 vyhlašované Asoci-
ací turistických informačních center ČR obsadilo kutnohorské 
IC druhé místo z celkového počtu 38 informačních center 
Středočeského kraje. 

Vernisáž ve Spolkovém domě k 60. výročí organizovaného 
amatérského fi lmu v Kutné Hoře zahájil 6. října úvodním 
slovem fi lmový historik Ing. Emil Pražák. V souvislosti s vý-
stavou pak proběhla 30. listopadu projekce amatérských fi lmů. 
Konala se v budově střední průmyslové školy a zahrnovala 
výhradně oceněné fi lmy z let 1957–2017. 

V Galerii Středočeského kraje se 7. října konal II. ročník 
cestovatelského festivalu Na@Na. Pořádal ho Jiří Kalát, 
cestovatel a publicista z Havlíčkova Brodu, a na programu byla 
série přednášek cestovatelů po Íránu, Ománu, Himalájích atd., 
ale i komentovaná prohlídka Kutné Hory.

V Kině Modrý kříž měl 8. října premiéru studentský fi lm 
Max, natočený Tylovou hereckou školou pod vedením Václava 
Veselého. Film vypráví o mladém sportovci, který skončil 
na invalidním vozíku, a snažil se proto najít nový smysl živo-
ta. Před vlastní premiérou zhlédli diváci jiné snímky z dílny 
zmíněné školy, např. Dívku s knihou. V říjnu získali tvůrci 
videa Kutná Hora in Pictures na karlovarském festivalu 
Tourfi lm 2. místo v kategorii Tour Region Film – propagační 
spoty do deseti minut. Film natočili Ondřej Soukup a Karel 
Vohlídka, hudbu složil produkční Marek Nedvěd, tvůrci ze 
společnosti KHFilmin.

Harfenistka Zbyňka Šolcová vystoupila 13. října v kostele 
sv. Jana Nepomuckého. Koncert pořádalo město spolu s Na-
dačním fondem Mikuláše Daczického z Heslova.

Výtvarnice Marie Havránková vystavovala od půlky října 
do konce listopadu v Knihkupectví a galerii Kosmas své malby 
Srdci mému nejbližší. A v horní kapli sedlecké Kostnice zase 
až do ledna nabízela své práce herečka a malířka Blanka 
Bohdanová.

Dne 14. října se konal 36. ročník dálkového pochodu Za ma-
línským křenem, organizovaný odborem Klubu českých tu-
ristů TJ Turista Kutná Hora. Účastníci si mohli vybrat z různě 
dlouhých tras či cyklotras. Jako občerstvení nemohly chybět 
klobásy s malínským křenem. Spolek pro zachování tradice 
pěstování malínského křenu pořádal 28. října III. ročník 
Slavností malínského křenu. Konaly se u tamní sokolovny, 
kde na návštěvníky čekal nejen staročeský farmářský trh s lo-
kálními produkty, ale také pochutiny s křenem. Děti si mohly 
užít různé soutěže a hry nebo zhlédnout divadelní představení. 
TJ Sokol Kaňk zase uspořádal 27. října Kaňkovské štrúdlení: 
Na tamním hřišti se nabízela ochutnávka štrúdlů, děti hledaly 
poklad a vše završil lampionový průvod ke kaňkovské radnici.

V neděli 15. října se veškeré dění kolem nového zvonu Jakub 
Maria pro arciděkanský kostel sv. Jakuba završilo děkovnou 
bohoslužbou, kterou přijel sloužit královéhradecký pomocný 
biskup a kutnohorský rodák Mons. Josef Kajnek. K významu 
chvíle přispívaly jak tóny Pavlicovy Missy brevis pastoralis 
v podání USPS Tyl a varhaníků Michala Hanuše a Viktora 
Darebného, tak také Pärtova skladba Cantus v podání Kutnohor-
ského komorního orchestru. Na závěr mše arciděkan Jan Uhlíř 
poděkoval všem, kdo se o nový zvon zasloužili. Místní zvoníci 
pod vedením Martina Vosáhla také vstoupili do nově založeného 
Společenství zvoníků sv. Jakuba a sv. Barbory v Kutné Hoře. 
Po závěrečném Svatováclavském chorálu se lidé, obdarovaní 
sladkými perníčky ve tvaru zvonu, shromáždili venku – a nový 
zvon se poprvé rozezněl. Odpoledne se za krásného počasí ko-
nal II. ročník dobročinného Běhu pro zvon se startem a cílem 
u Arciděkanství. A protože již sbírka na zvon skončila, přispěl 
výtěžek z akce na opravy farního kostela.

KRONIKA

původním titulem A. Ptáčka a A. Šebánka a s využitím 
různých dalších pramenů je nově převyprávěla kutnohorská 
malířka Jitka Jelínková, která je zároveň bohatě ilustrovala. 
Knížku vydala místní s. r. o. Aiken a její představení proběhlo 
v knihkupectví U Stříbrného groše. 
Před Vánoci se objevila také nová publikace Miroslava 
Štrobla. Nese název Uctivá poklona a navazuje na předchozí 

autorův titul, vydaný r. 2015. Tématem se opět stala historie 
podnikání v Kutné Hoře první poloviny 20. století, a tak 
nová publikace přináší další podrobnosti, osobní vzpomín-
ky potomků místních živnostníků i přehled podnikatelů se 
zaměřením na předměstí Žižkov a Karlov. Knížku vydaly 
Městské knihy v Žehušicích a křest se uskutečnil rovněž 
U Stříbrného groše. 
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Karel Schwarzenberg, poslanec a předseda zahraničního 
výboru Poslanecké sněmovny, přijel 18. října na Gymnázi-
um Jiřího Ortena, aby besedoval se studenty. Tématem se 
stalo především mezinárodní postavení ČR a Evropská unie, 
otázky brexitu, Katalánska i přijetí eura, kníže však hovořil 
také o svých vazbách ke Kutné Hoře a Sedlci. Následně odjel 
besedovat se studenty Církevního gymnázia. 

Městská knihovna připravila na říjen Týden knihoven: Pro-
gram nabízel např. výstavu českého humoru Tap Tap načerno, 
komentovanou procházku s knihovnicí Lenkou Frankovi-
covou, přednášky, čtenářský klub pro děti nebo halloween 
v knihovně. Dne 19. října navíc v rámci své návštěvy ČR 
přijel do Kutné Hory populární americký spisovatel Robert 
Fulghum, který letos v červnu oslavil 80. narozeniny: Během 
pořadu LiStOVáNí, pořádaného knihovnou, představil v Tylově 
divadle svou novou knihu Opravář osudů. Součástí večera byla 
diskuze, prodej knih s autogramiádou i divadelní představení 
na motivy jeho knihy Co jsem to proboha udělal. 

V říjnu došlo k demontáži tzv. budíku, tedy rozměrných hodin 
na nároží domu čp. 509 na Palackého náměstí, aby mohl projít 
generální opravou. Ta zahrnuje opravu prorezlých míst vlast-
ního tubusu (bubnu) hodin i nosných konzolí, které se navíc 
ukázaly být starší než tubus a představují zřejmě pozůstatek 
z upevnění plynového pouličního osvětlení. Budík dostane 
nový antikorozní nátěr, nové skleněné ciferníky i úspornější 
osvětlení z LED-diod a repasován bude hodinový stroj a ručič-
ky. Opravu nákladem 110,8 tis. Kč provádějí odborníci v čele 
s Vítězslavem  Špidlenem, jenž se podílel na opravě hodin již 
před dvaceti lety. Vlastní stáří budíku není zřejmé, zachycuje 
ho však již historický snímek náměstí z r. 1905. Zajímavostí je 
rovněž fakt, že do r. 1960 se hodiny každé tři dny natahovaly 
ručně, poté byly elektrifi kovány. (Za údaje o historii budíku 
děkujeme paní Boženě Marhanové z Odboru investic MěÚ 
Kutná Hora.).

Galerie Středočeského kraje připravila na podzim další čtyři 
výstavy mladých tvůrců, slavnostně zahájené 21. října: dik-
tátory na kolotoči, malby emocí v krajině, kolekci oblečení 
J. Bakošové a přírodní instalace. Program doplnila světelná 
instalace či večerní koncert zpěvačky Vladivojny la Chia. 

Do Tylova divadla přijel 23. října mediálně velmi činný kato-
lický kněz P. Zbigniew Czendlik, aby zábavnou formou vy-
právěl příběhy ze svého  života. Pořad nesl shodný název jako 
kniha Postel, hospoda, kostel, již tento lanškrounský děkan 
loni v Kutné Hoře podepisoval při autogramiádě. S podobným 
druhem pořadu pak přijela počátkem listopadu do divadla také 
spisovatelka a moderátorka Halina Pawlowská.
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Hudebníci Pekař (Petr Štolba) a Jakub Děkan absolvovali 
od října do prosince sérii vystoupení v rámci své Pekařův 
Děkan – Děkanův Pekař Tour. Koncerty zahájili v Táboře 
a pokračovali např. v Plzni, Českých Budějovicích, Olomouci 
či 11. listopadu v Planet music clubu v Kutné Hoře. Na turné 
po Česku a Slovensku se vydala i kapela Rybičky 48, která 
vystoupila 4. listopadu v KD Lorec. 

V rámci 350. výročí založení Jezuitské koleje se v GASKu 
konala série přednášek o Tovaryšstvu Ježíšovu. Ty po letní 
přestávce pokračovaly na podzim, kdy zde 28. října o básníku 
F. Bridelovi hovořila literární historička Marie Škarpová, 
Ph.D. Její přednášku doplnil Alfred Strejček přednesem básně 
Co Bůh? Člověk?. Na konci listopadu se pak vrátila doc. Ivana 
Čornejová, aby spolu s prof. Vítem Vlnasem okomentovali 
pozadí literární i knižní zpracovaní Jiráskova Temna.

Dne 28. října byla ve Spolkovém domě zahájena výstava 
Bohumil Bek – příběh kutnohorského řezbáře. Připomí-
nala tohoto uměleckého řezbáře, sochaře a restaurátora, který 
žil v letech 1879–1951 a po příchodu do Kutné Hory si zde 
r. 1909 založil řezbářskou fi rmu. Bekova tvorba byla rozmanitá, 
vyráběl např. kostelní mobiliář, běžný nábytek do domácností, 
ale i drobné předměty. Výstava se do K. Hory dostala z Bohutic 
u Moravského Krumlova, pro něž B. Bek ve 30. letech vytvořil 
své největší dílo – 54 cedrových soch pro 14 zastavení křížové 
cesty. Kurátorem výstavy byl dr. Dalibor Hobl. 

Již tradičně České muzeum stříbra uspořádalo 28. října Den 
Středočeského kraje. Do akce byly zapojeny všechny objekty 
ČMS – Hrádek, Kamenný dům a Tylův památník. Součástí 
byly komentované prohlídky probíhajících výstav, burza knih, 
jarmark, dílny pro děti a koncert hudebního a vokálního tě-
lesa Cuthna Antiqua, které zde zároveň oslavilo pět let své 
existence. Spolu se sólistkou Eliškou Tesařovou předneslo 
středověké písně španělských Židů.

Galerii Felixe Jeneweina města Kutné Hory čekala od listo-
padu podstatná změna: V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí 
Vlašského dvora a stěhováním odborů městského úřadu došlo 
rovněž k přestěhování galerie z dosavadních prostor do Sank-
turinovského domu. Provoz v novém zahájila GFJ vernisáží 
výstavy Renaty Czirokové. (Galerii se věnujeme i na dalších 
stránkách tohoto čísla Krásného města.)

Opět po roce si Kutná Hora v listopadu připomněla svátek 
sv. Martina: Dne 4. listopadu se po roce na Palackého náměstí 
opět konaly Svatomartinské trhy. Nabízely tradiční zboží 
a k příjemné atmosféře zněla hudba v podání Čáslavského 
žesťového kvintetu a kapely Melissa. Galerie Středočeského 
kraje 11. listopadu nabízela tradiční Svatomartinské hody: 
V Jezuitské koleji byla připravena nejen degustace svatomar-
tinských vín, jimž se dostalo požehnání, ale také množství 
specialit z husího masa. Hody si jako obvykle nenechalo 
ujít množství návštěvníků a doprovodný kulturní program 
vyvrcholil koncertem zpěvačky Evy Pilarové. Kutnohorská 
katolická farnost připravila spolu s Oblastní charitou Kutné 
Hory opět po roce večerní Svatomartinský lampionový prů-
vod. Děti i dospělí se vydali od Arciděkanství k chrámu sv. 
Barbory, v čele jel kostýmovaný sv. Martin na koni a Tylova 
herecká škola připravila scénku Plášť sv. Martina.

Dobročinný Koncert pro dobro pro Oblastní charitu Kutná 
Hora a Centrum Narovinu hostila Jezuitská kolej 5. listopadu. 
Hrála kapela Melissa se zpěvačkami Z. Janišš a L. Mrňákovou. 
Jinou charitativní akci představoval 11. listopadu benefi ční 
ples spolku Cesta životem bez bariér. Konal se v Kultur-
ním domě Lorec, večerem tradičně provázel herec P. Nový 
a k tanci hrál B-Dance Band. Výtěžek plesu byl věnován 
handicapovaným dětem. Téhož dne se Kutná Hora také připo-
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jila k Národní potravinové sbírce, v rámci níž lidé věnovali 
trvanlivé potraviny do připravených košů. V našem městě se 
sbírka konala v supermarketu Billa a lidé darovali rekordních 
826 kg potravin a 44 kg drogistického zboží.

ArcusGallery zahájila vernisáží 10. listopadu výstavu Vlas-
timila Bareše ve Vinotéce U sv. Barbory. Nazítří proběhla 
v Galerii Středočeského kraje vernisáž výstavy Lajka: Od fi l-
mu k divadlu a zpět, jejímž autorem byl režisér, výtvarník 
a producent doc. Aurel Klimt. Interaktivní výstava nejen 
nabízela fi lmová prostředí a loutky, ale rovněž celovečerní 
fi lm Lajka, který se tou dobou v premiéře promítal v kinech 
u příležitosti 60. výročí letu feny Lajky do vesmíru. Počátkem 
prosince A. Klimt pořádal pro zájemce na své výstavě komen-
tovanou prohlídku. 

V polovině listopadu do K. Hory zavítalo několik populárních 
hudebních skupin: Zatímco klub Česká 1 přivítal kapelu 
Mňága a Žďorp, Tylovo divadlo hostilo kapelu Hradišťan Jiřího 
Pavlici a skupinu Vlasty Redla. 

Výročí sametové revoluce si mohli lidé decentně připomenout 
u  sochy TGM: Někdo přinesl svíčku, někdo se připojil k akci 
Tři špejle tak, že z červených, modrých a bílých špejlí na místě 
podle návodu vytvořil malý jehlan jako symbolický zátaras 
proti nesvobodě. Město si výročí připomnělo položením věnce 
k soše K. Havlíčka Borovského.

Do Blues Café zavítal 24. listopadu básník Radek Lehkoživ, 
aby zde při autorském čtení představil svou tvorbu pro dospělé. 

Dne 8. prosince přivítalo České muzeum stříbra na Hrádku 
130 000. návštěvníka letošní turistické sezóny. Jubilanty se 
staly děti z 1.A ZŠ Žižkov, které si přišly prohlédnout výstavu 
Ladovské Vánoce. Dárky v podobě společenských her a oma-
lovánek jim předali: radní pro oblast kultury a památkové péče 
Středočeského kraje Mgr. Karel Horčička a vedoucí Odboru 
kultury a památkové péče Mgr. Kateřina Pešatová. 

Kulaté výročí svého vzniku si připomněla Nadace Kutná 
Hora – památka UNESCO, zřízená na podzim roku 1997. 
Mezi její hlavní aktivity patří prezentace Kutné Hory jako pa-
mátky UNESCO, podpora zachování jejího kulturního dědic-
tví a genia loci, dokumentace stavebního vývoje památkových 
objektů i města jako celku, zprostředkování kontaktů mezi 
veřejností a odborníky v památkové péči, pracovníky státních 
institucí a samosprávy či spolupráce s českými a světovými 
městy UNESCO. Nadace, sídlící dnes ve zrekonstruovaném 
Dačického domě, také pořádá přednášky a semináře, realizuje 

výstavy atd. Dne 8. prosince u příležitosti svého výročí uspo-
řádala konferenci a výstavu projektu Poznej světové dědictví 
UNESCO. 

Na květnové Cukrářské slavnosti navázaly 9. prosince zcela 
nové Sladké Vánoce – Zimní cukrářské slavnosti v Kutné 
Hoře. V adventním čase čekaly na čtyřech místech v centru 
města na návštěvníky malé trhy se sladkostmi a různými 
řemeslnými výrobky. Lidé měli také k dispozici mapky se 
zakreslenými polohami cukráren a dalších provozoven nabí-
zejících různé ochutnávky. Varhanní skladby zněly v kostele 
sv. Jakuba a v chrámu sv. Barbory v podání kutnohorského 
varhaníka Michala Hanuše.

Poté, co byla v září z funkce místostarostky Kutné Hory zastu-
piteli odvolána Ing. Zuzana Moravčíková (ČSSD), došlo o tři 
měsíce později k dalším zásadním změnám ve vedení města: 
Dne 12. prosince byl odvolán rovněž starosta města Bc. Martin 
Starý (Kutnohorská změna), novým starostou se stal Ing. Josef 
Viktora (ANO 2011), dosavadní místostarosta, a novým mís-
tostarostou pan Karel Koubský starší (KDU-ČSL).

Závěr roku byl tradičně plný adventních a vánočních kon-
certů: Počátkem prosince koncertovaly v Jezuitské koleji 
Krásné nové stroje a ve Spolkovém domě nejprve skupina 
Richenza a poté J. Jiříčková a V. Podrazil s hudbou starých 
mistrů. V Tylově divadle vystoupil zpěvák Janek Ledecký 
s pořadem Sliby se maj plnit o Vánocích. Tradiční adventní 
koncerty rozezněly kostel Nejsvětější Trojice, kde účinkovali 
N. Krištofová, A. Šilhánková a J. Skála, kostel sv. Jana Nepo-
muckého, kde vystoupili žáci ZUŠ, i kostel Na Náměti, kde 
jako obvykle zpíval a hrál soubor Cantica. Městská knihovna 
pozvala opět R. Pachmana a D. Hořínkovou, do Lorce přijela 
v rámci své Vánoční Tour populární kapela Čechomor, Ty-
lovo divadlo přivítalo Orchestr Jaroslava Ježka a Blues Café 
hudebníka Luboše Pospíšila. Mezi každoroční akce patřily 
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koncert Kutnohorského komorního orchestru v Jezuitské ko-
leji, stejně jako Rybova Česká mše vánoční na druhý svátek 
vánoční a Brixiho Missa pastoralis poslední den v roce – oboje 
v podání USPS Tyl.

Vedle koncertů nabízel prosinec také adventní a vánoční vý-
stavy a další akce: České muzeum stříbra připravilo Advent 
na Hrádku, kde byla ke zhlédnutí výstava Ladovské Vánoce, 
zahrnující zvláště obrazy malířky Aleny Ladové a akvarely 
a řezby Hany Richterové. Program doplňovaly akce pro děti. 
V kostele sv. Jana Nep. byla k vidění výstava Ten vánoční boží 
čas a Muzeum kutnohorské čokolády prezentovalo vánoční 
cukrovinky našich babiček. V rámci Malínského adventního od-
poledne se 2. prosince v Malíně rozzářil vánoční strom, přičemž 
akce tradičně zahrnovala trh, živý betlém i program pro děti. 
Téhož dne se jarmark konal také v GASKu, kde jej doplňovaly 
mikulášský průvod i hudební vystoupení. Mikulášskou nadílku, 
spojenou s dětskou diskotékou, nabízel sedlecký Planet music 
club a s Mikulášem se mohly děti setkat i ve Vlašském dvoře. 
Ochotnický spolek Tyl v divadle uvedl mikulášskou pohádku 
O ztraceném kouzelníkovi a ve Spolkovém domě připravila pro 
děti agentura Veselý lidový rok Betlémování. Zájemci si mohli 
zakoupit tradiční výrobky ve Vlašském dvoře na prodejní vánoč-
ní výstavě výrobků zdravotně postižených a seniorů, v Zámecké 
ulici při Sedleckém vánočním jarmarku nebo na Palackého 
náměstí při Vánočním jarmarku. Tradiční zahájení adventu mezi 
knížkami proběhlo též v Městské knihovně, která připravila pro 
své návštěvníky již tradiční Den pro dětskou knihu. 

Na Palackého náměstí byl vánoční strom letos umístěn 
23. listopadu. Stal se jím mohutný třináctimetrový stříbrný 
smrk, rostoucí před v Čelakovského ulici. Jeho slavnostní 
rozsvícení proběhlo v rámci Oslavy sv. Barbory tradičně 
vpodvečer 4. prosince, kdy osvětlení ve zlatém kostýmu světice 
symbolicky zapnula Barbora Kocourková. Program oslavy 
zahrnoval vánoční trh se spoustou pochutin, vystoupení dětí 
z MŠ Benešova 7, divadlo pro děti i koncert zpěváka Vlasty 
Horvátha. Sváteční slovo pronesli starosta Martin Starý a ar-
ciděkan Jan Uhlíř a v chrámu sv. Barbory byla sloužena slav-
nostní mše, sloužená novoknězem Dmytrem Romanovským. 

V parku Na Náměti byla 9. prosince odhalena socha Koudel-
níka. Má podobu tří přes sebe postavených dřevěných stylizo-
vaných domků, na nichž sedí bílá mužská postava. Plastiku, 
jež je inspirována známou písničkou Já jsem z Kutné Hory, 
vytvořil kolínský výtvarník Petr Švolba. Vznikla na podnět 
občanů v rámci projektu Lepší místo a Na Náměti by vzhledem 
k použitým přírodním materiálům měla vydržet přibližně 
rok. Jiná plastika byla 14. prosince odhalena ve vstupní hale 
Dačického domu: Jedná se o bustu pana Mikuláše, který se 
zde r. 1555 narodil a po němž je dům pojmenován. Během 
slavnostního podvečera zahrál tohoto proslulého frejíře Miro-
slav Štrobl, jenž také spolu s autorem díla Jakubem Ďoubalem, 
Ph.D., bustu odhalil. Na akci vedle představitelů Kutné Hory 
nemohly chybět ani sestry Kateřina a Barbora Daczické. 

Svým usnesením schválilo v prosinci kutnohorské zastupi-
telstvo přidělení názvu „Švestková“ nové ulici v lokalitě 
Třešňovka v městské části Hlouška, kde pokračuje výstavba 
rodinných řadových domů. Již před dvěma lety dostaly tamní 
tři nové ulice názvy po ovocných stromech (Višňová, Meruň-
ková, Jabloňová). Autorem všech těchto názvů byl kutnohorský 
kronikář.  

Životní příběh dr. Dagmar Lieblové, předsedkyně Terezínské 
iniciativy, kutnohorské rodačky a čestné občanky, byl znovu 
připomenut 13. prosince. Stalo se tak v podobě fi lmu, který 
v Dačického domě uvedla o. p. s. Post Bellum.

Poslední den v roce uvedl ve vyprodaném divadle Ochotnický 
spolek Tyl tradičně premiérové silvestrovské představení: 
Letos byla na programu komedie V. Blažka Světáci. V hlav-
ních rolích se představili V. Veselý, O. Fiala, M. Betuštiak, 
V. Lebedová, E. Bicanová a P. Klailová. 

Lenka Frankovicová – Eva Entlerová – Lukáš Provaz
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Za panem Miroslavem Jiřištou (1928-2017)
Dne 2. listopadu v kutnohorské nemocnici ve věku nedožitých 90 let zemřel pan Miroslav Jiřišta, 
hudebník, swingový zpěvák a kapelník, zapsaný do české knihy rekordů jako nejdéle působící 
a stále aktivní kapelník neprofesionálního tanečního orchestru.
Desítky let pracoval v místním podniku SVA (Avia) a při zaměstnání absolvoval v Praze lidovou 
konzervatoř, obor vedení kapely. Na podzim 1953 založil „Taneční orchestr SVA pod řízením Mirka 
Jiřišty“, s nímž hrál především swing a vystupoval nejen v Československu, ale i za hranicemi, 
zvláště ve východním Německu. Od r. 1971 vedl také „Dechovou kapelu města Kutné Hory“. 
Celkem absolvoval stovky a stovky vystoupení, jen v kutnohorském Lorci jich bylo přes patnáct set. 
V r. 2012 obdržel Miroslav Jiřišta Cenu starosty města Kutná Hora a v loňském roce se mu pak 
dostalo ocenění v podobě čestného občanství našeho města.
Poslední rozloučení s panem Jiřištou se konalo 10. listopadu v obřadní síni hřbitova Všech sva-
tých. Kondolenční knihy byly připraveny ve foyer Tylova divadla a kutnohorští zastupitelé vzdali 
zemřelému čest na svém zasedání minutou ticha. 
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