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AKTUÁLNĚ

Prázdniny skončily, děti opět na-
stoupily do školy a většina z nás si 
v podstatě oddechla, že se život vrací 
do běžných kolejí. A jak trávila léto 
Kutná Hora a její občané? Myslím, že 
aktivně. Celé léto se konají zajímavé 
večerní prohlídky všech místních 
památek a  přinášejí netradiční zá-
žitky, jsou zkrátka skvělé. Nabízeno 
veřejnosti je velké množství kultur-
ních akcí, jako jsou hudební festivaly, 
koncerty, výstavy, výtvarná sympo-
zia nebo festivaly a mnoho dalších. 
Městem prochází mnoho návštěv-
níků a je opravdu dobře, že se zvy-
šuje počet lidí, kteří v našem městě 
zůstávají déle než jeden den. Heslo 
„Jeden den nestačí“ začíná fungovat 
a doufám, že počet těchto návštěvní-
ků dále poroste.
A občané? Většina mých přátel a zná-
mých vyjela na dovolenou. Někdo do 
zahraničí, další se spokojili s tuzem-
skou destinací, někteří relaxovali  
u vody, jiní dali přednost poznávání 
zajímavých míst. Hodně lidí srov-
návalo své zážitky se svým rodným 
městem a často jsem se na sociálních 
sítích setkal s povzdechy, jak je to 
jinde krásné a proč to takové nemů-
že být v Kutné Hoře. Ano, existuje 
spousta krásných míst, ale jakmile 
jsem několik dní mimo Horu, začíná 
mi chybět a začíná se mi po ni stýs-
kat. Stýská se mi po tom monumen-
tálním městě se všemi jeho krásami, 
všemi jeho malými i velkými pro-
blémy, stýská se mi po jeho ospalé 
a přesto fascinující atmosféře. A ruku 
na srdce, komu z vás ne? Kutná Hora 
je zkrátka pouze jedna, je unikátní 
a budu ji mít navždy ve svém srdci.

Vít Šnajdr 
místostarosta

INZERCE

Uvedená cena platí při využití speciálního zvýhodnění a při využití bonusu při výkupu starého vozidla. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Renault CAPTUR: spotřeba 5,3–6,6 (l/100 km), emise CO2

 139–151 (g/km); Nový Renault KADJAR: spotřeba 4,7–6,8 (l/100 km), emise CO 2  131–154 (g/km); Renault KOLEOS: spotřeba 6,8–7,0 (l/100 km), emise CO 2 163–168 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO   jsou změřeny metodikou2 

stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.
Renault doporučujeRenault doporučuje

CAPTUR, KADJAR a KOLEOS
SUV značky Renault

 Již od 289 900 Kč
Nové výkonné a úsporné turbomotory

, seznamka365.renault.cz

www.vvauto.cz
Tel.: +420 327 523 623
VV Auto, s.r.o. , Hrnčířská 218, Kutná Hora

Prodejní doba: Po - Pá: 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00,  So: 9:00 - 11:00
Adresa: Sokolská 413, Kutná Hora, PSČ 284 01

Telefon: 606 620 777
INSTAGRAM: obuv_kutna_hora

- dámskou do velikosti 44 včetně
- pánskou do velikosti 50 včetně

MÁME PRO VÁS PĚKNOU HROMADU BOT!

AKTUÁLNĚ

Městskou autobusovou dopra-
vu (MAD) v Kutné Hoře čeka-
jí od 14. října velké změny. Jak 
uvedl místostarosta Vít Šnajdr 
(Piráti), dojde k „přetrasování“ 
některých linek, nově budou 
obslouženy lokality jako napří-
klad Klimeška, Karlov, Dolní 
Žižkov atd. Přínosem nového 

systému bude vedle zajištění 
dopravní obslužnosti měst-
ských částí, kam autobus dříve 
nezajížděl, také optimalizace 
dopravy. „Pokoušíme se co nej-
více dostat do tzv. taktového 
jízdního řádu, aby autobusy 
jezdily pravidelně například 
v půlhodinových intervalech,“ 

konstatoval Vít Šnajdr a do-
dal, že by už nemělo docházet  
k tomu, že od hlavního vlakové-
ho nádraží odjíždí jeden měst-
ský autobus a dvě minuty po 
něm další, jako je tomu teď. 

Monika pravdová

MĚSTSKOU DOPRAVU ČEKAJÍ  
VELKÉ ZMĚNY
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Veřejné zasedání zastupitelstva města kutné Hory se uskuteční 
10. září od 16 hodin v rytířském sále Vlašského dvora.

Odstraňování následků dvou 
propadů do starého důlního 
díla v Růžové ulici u domů  
č. p. 814 a 815 na kutnohor-
ském Žižkově, ke kterým do-
šlo koncem července po havárii 
vodovodu, bylo předposlední 
srpnový týden zahájeno. Ne-
nastanou-li další komplikace, 
práce budou podle slov Ond-
řeje Charváta z Ministerstva 
životního prostředí (MŽP) 
ukončeny do dvou až tří mě-
síců. Náklady jsou předběžně 
odhadovány na 995 tisíc ko-
run bez DPH a zaplatí je Mi-
nisterstvo životního prostředí, 
které má ze zákona na starosti 
stará důlní díla. 

K propadu části zelené plo-
chy v Růžové ulici vedle domu 
č. p. 815 došlo v pondělí  
22. července. Příčinou byla ha-
várie vodovodního řadu. Voda 
promáčela zeminu a ta se ná-
sledně uvolnila do starého důl-
ního díla. „Druhý den došlo  
k dalšímu propadu, který se 
dostal až pod komunikaci. Ta 
musela být okamžitě uzavřena 
a kráter o průměru 2,5 metru 
a hloubce 8 metrů musel být 
zajištěn,“ řekl Dobroslav Vepřek 
z technického oddělení MěÚ 
Kutná Hora s tím, že staré důl-
ní dílo se nachází na pozemcích 
města Kutná Hora a je v této 
lokalitě sledováno a pravidelně 

kontrolními šachtami monito-
rováno MŽP a Českou geolo-
gickou službou již od roku 2012. 
Letos v únoru došlo k propadu 
části silnice na Kaňku, kde si 
rozsáhlé sanační práce vyžádaly 
investici 2 657 152 korun. Více 
na www.kutnohorskelisty.cz

Monika pravdová

ZAJIŠTĚNÍ PROPADU DŮLNÍHO DÍLA POTRVÁ TŘI MĚSÍCE 

Kterou formu oslavy přícho-
du nového roku preferujete?   
Občané Kutné Hory se v an-
ketě na webových stránkách  
www.kutnahora.cz mohou vy-
jádřit,   zda si přejí novoroční 
ohňostroj, nebo by raději uví-
tali videomapping na chrám  
sv. Barbory. „Je to vždy vel-
mi diskutované téma, proto 
chceme znát názor občanů,“ 
řekl Vít Šnajdr (Piráti) s  tím, 
že některá města již od pořá-
dání novoročních ohňostro-
jů ustoupila. Hlasování na 
webových stránkách potrvá do  
7. října.  

ANKETA:  
NOVOROČNÍ  
OHňOSTROJ NEbO 
VIDEOMAPPING?
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NÁZORY ZASTUPITELŮ

ROZHOVOR

V  letních 
č í s l e c h 
Listů jsme 
s  To-
m á š e m 
P i l c e m 
(Změna) 
reagoval i 

na příspěvky Tomáše Havlíčka 
(ODS). Chápu, že role opo-
zičního zastupitele je založena 
především na kontrole a kritice 
vládnoucí koalice, ale použité ar-
gumenty by měly být nezvratné 
a doplněny i vhodnou alternati-
vou náhradních řešení. Je škoda, 
že místo odpovědi na můj dotaz, 

co pan Havlíček za 11 let účas-
ti v  krajské samosprávě udělal 
pro plánovaný obchvat Kutné 
Hory (cca 15 let se čeká na roz-
hodnutí kraje), jsem se dočetl  
o jeho až děsivých pohledech na 
moje znalosti o politice. Není 
nad to být rázný rétor, ale přeci 
jen srozumitelnou odpovědí by 
občanům sdělil o svých schop-
nostech a zásluhách krajského 
zastupitele mnohem víc než 
poučováním o tom, kde se dělá 
komunální politika, když ne ve 
městě. Spolupráce a vzájemná 
jednání na velkých projektech 
jsou samozřejmá, ale komunální 

znamená patřící do pravomoci 
měst a obcí. Rozhodovat o ob-
chvatu a financovat jej však bude 
kraj a stát. Netuším, proč mě 
Tomáš Havlíček napadl i na po-
sledním jednání zastupitelstva, 
cituji: Vůbec nechápu hysterii  
p. Krause, já jsem teda byl, než 
jsem šel do zastupitelstva, tak mě 
spousta lidí o vás říkalo, o vás 
spoustu takových negativních věcí. 
Já jsem si říkal, že to určitě pravda 
není, že si musím udělat obrázek 
sám. Na těch prvních zastupitel-
stvech, kdy jsme se spolu bavili, tak 
jsem si říkal ten Kraus je normál-
ní dobrej chlapík, úplně v pohodě 

a teď vůbec nechápu, co se s Vámi 
ta poslední zastupitelstva děje, 
že jste tak agresivní.  Co na to 
říct? Nestalo se se mnou vůbec 
nic, jednám bez emocí, slušně 
a snad i věcně, což lze ověřit ze 
záznamů. Důležitější je, jaké  
a kde získané informace slouží 
kolegovi Havlíčkovi k  pomlou-
vání druhých. Hlavně aby mu 
jeho ,,ověřené“ zdroje informací 
jednoho dne nezkazily náladu  
a nevysloužil si nálepku pavlačo-
vé drbny.    

josef kraus,  
radní (aNo)   

Bez tří let čtyři desetiletí působila 
na tehdejším městském národ-
ním výboru a později městském 
úřadu v Kutné Hoře kutnohorská 
rodačka Eva Hnátková. Od roku 
1995 byla vedoucí odboru kance-
láře starosty města, kde zajišťova-
la i mezinárodní vztahy. Osobně 
se  účastnila řady významných 
události, které ovlivnily proměnu 
města. Po 37 letech se Eva Hnát-
ková rozhodla odejít na zaslou-
žený odpočinek a žezlo předala 
nové nástupkyni. Požádali jsme ji 
o krátký rozhovor: 

Můžete krátce přiblížit začátky 
na kutnohorské radnici?
V roce 1982 jsem nastoupila na 
pozici sekretářky předsedy teh-
dejšího městského národního 
výboru. Říkala jsem si, že to ne-
bude nadlouho, ale mé působení 
se poněkud prodloužilo. Vydržela 
jsem i díky tehdejšímu předsedovi 
MNV panu Pospíšilovi, protože 
zpočátku někteří lidé požadovali, 
abych vstoupila do KSČ. To bych 
nikdy neudělala. Už vzhledem  
k rodinné historii a svému pře-
svědčení. Dědeček byl architekt, 
podnikatel a tatínek byl u PTP. Já 

se nedostala na školu. Pan Pospí-
šil tehdy řekl, že mám malé děti  
a že o mém vstupu do KSČ se 
nemusí zatím uvažovat, když svoji 
práci dělám dobře. Tak jsem pře-
žila až do listopadu 1989. V roce 
1995 byl vytvořen odbor kancelá-
ře starosty a vypsán konkurz, při-
hlásila jsem se, vyhrála a působila 
ve funkci vedoucí odboru až do 
letošního července. Spolupraco-
vala jsem se šesti starosty.

Kterou událost za dobu své pů-
sobnosti považujete za nejvý-
znamnější pro Kutnou Horu? 
Určitě to byl zápis na listinu 
UNESCO v prosinci 1995. To 
si myslím, že Kutnou Horu hod-

ně posunulo a zvýšilo povědomí  
o našem městě v celém světě.

Za dobu své působnosti na rad-
nici jste se setkala s řadou vý-
znamných osobností politické-
ho i kulturního života. Na koho 
vzpomínáte nejraději?
Vybavuje se mi setkání s Pavlem 
Tigridem. Měla jsem příležitost 
povídat si s ním celou cestu od 
Vlašského dvora až k chrámu sv. 
Barbory.  Ten mi asi nejvíce utkvěl 
v paměti, byl to výjimečný člověk.

Jak vnímáte proměnu města?
Tím, že zde člověk žije, bere vše 
jako samozřejmost a moc její 
proměny nevnímá. Ale změnila 

se hodně, což můžu pozorovat  
i očima svých přátel ze zahraničí, 
kteří za mnou pravidelně soukro-
mě jezdí. Velké proměny doznala 
Kutná Hora především po roce 
1989. Mrzí mě však třeba prázd-
né obchody v Tylově ulici. Většina 
z nich je v soukromém vlastnictví, 
a s tím město nic nezmůže. Po-
čet obyvatel ve městě se snižuje, 
ač nová výstavba stále pokračuje. 
Spousta lidí  zde žije, ale nemá tu 
trvalé bydliště, což Kutné Hoře 
také neprospívá.

Co pro vás Kutná Hora 
znamená?
Prožila jsem tu celý profesní  
i soukromý život. Jsem rodačkou 
a kutnohorským patriotem. Mám 
Kutnou Horu ráda. Mrzí mě, že 
ze své pozice, jako soukromá oso-
ba, nemůžu některé věci ovlivnit. 
Nelíbí se mi časté půtky v zastu-
pitelstvu. Myslím, že by si zastu-
pitelé měli uvědomit, že jejich 
posláním je pracovat pro Kutnou 
Horu a její rozkvět, ne se doha-
dovat a politikařit. To je pro naše 
krásné město špatné. 

Monika pravdová

do článků zveřejněných v rubrice NázorY zastUpItELŮ redakční rada a redakce nezasahuje, jsou vyjádřením autora. 

ZPRÁVY Z RAdNICE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA  10. A 26. ČERVENCE KDYž CHYbÍ fAKTA

PROfESNÍ žIVOT ZASVĚTILA PRÁCI PRO MĚSTO

Vyhlásili výběrové 
řízení na městského 
architekta
Kutná Hora by měla mít od 
ledna 2020 městského ar-
chitekta. Jeho úkolem bude 
dohlížet na urbanistický  
a architektonický rozvoj 
města a poskytovat i konzul-
tace pro veřejnost. Zřízení 
této pracovní pozice formou 
externí spolupráce schválili 
kutnohorští radní na svém 
červencovém zasedání. Ter-
mín uzávěrky přihlášek je do 
31. 10. 2019 do 14.30 hodin. 
„Kutná Hora je historic-
ké město zapsané na listině 
UNESCO a zaslouží si, aby 
veškeré investice a renovace 
byly řešeny i z architektonic-
kého a urbanistického hledis-
ka,“ uvedl starosta města Josef 
Viktora (ANO). Architekt by 
se měl podle jeho slov vyjadřo-
vat  k investičním, rozvojovým 
akcím i k územnímu plánu. 
Výběrové řízení bylo vyhláše-
no 22. července. „Bude otevře-
né tři měsíce, aby měli zájemci 
dost času seznámit se s lokali-
tou, s konceptem Kutné Hory 
a vypracovat své přípravné 
práce,“ vysvětil Vít Šnajdr 
(Piráti). V  zadání výběrové-
ho řízení se podle jeho slov  
město inspiruje Litomyšlí, 
kde městský architekt fungu-
je již deset let a Kolínem, kde 
byla tato pracovní pozice také 
vytvořena.   Architekt bude 
pracovat jeden den v týdnu  
a město počítá i s vyčleněním 
hodin pro veřejnost. Jedním  
z úkolů architekta bude dbát 
na zachování historické hod-
noty centra města, ale zároveň 
je udělat přístupnějším a přá-
telštějším k běžnému životu. 
„Myslím si, že pozice městské-
ho architekta do Kutné Hory 
patří,“ zdůraznil Vít Šnajdr. 
Vzhledem k tomu, že je Kut-
ná Hora historickou perlou, 
očekává, že zájem o tuto pozi-
ci bude velký.

Malínská škola je opět 
na prodej
Objekt bývalé základní 
školy v  Malíně je po čty-
řech neúspěšných pokusech 
opět na prodej. Rada města  
10. července schválila snížení 
vyvolávací ceny o dalších de-
set procent. Celková vyvoláva-
cí cena činí 5 467 500 korun. 
Dalšími změnami jsou poměr 
hodnoticích kritérií, celko-
vé výše nabízené kupní ceny  
a záměr využití. „V  předcho-
zím výběrovém řízení byl po-
měr hodnocených kritérií 50 
na 50 procent. Nyní je 40 na 
60 procent. Ubrali jsme váhu 
ceny a přiklonili jsme se více 
na stranu záměru. Vnímáme 
důležitost využití objektu tak, 
aby splňoval požadavky a po-
třeby malínských občanů,“ řek-
la Blanka Maternová, vedoucí 
odboru správy majetku Měst-
ského úřadu Kutná Hora. 
Podle slov starosty Josefa Vik-
tory (ANO) by objekt mohl 
sloužit pro sociální potřeby, se-
niory, vzdělávání, školství a po-
dobně. Termín uzávěrky výbě-
rového řízení je 30. září 2019.

Město připraví projekt 
na výstavbu parkoviště 
v Sedlci
Rada města v červenci schvá-
lila vyhlášení poptávkového 
řízení na vypracování pro-
jektu na výstavbu parkoviště 
pro autobusy a automobily 
v  Sedlci. Realizace bude zá-
vislá na tom, zda se podaří 
najít investora. Parkoviště by 
v této části města napomohlo 
řešit problematickou situaci 
v  parkování turistických au-
tobusů, ale i automobilů.
O záměru výstavby parkovi-
ště autobusů na prostranství  
u kruhového objezdu v Sedlci 
se mluví již řadu let. V  roce 
2014 zastupitelstvo schváli-
lo směnu pozemků s  Karlem 
Schwarzenbergem. Je připra-
vena dokumentace k  územní-
mu řízení a vydáno územní 

rozhodnutí pro stavbu.  Před-
pokládané náklady se pohybu-
jí kolem 25 milionů korun.
Město nyní připraví projekt 
pro stavební povolení a poté 
vyhlásí výběrové řízení na in-
vestora, který bude mít par-
koviště v  dlouhodobém pro-
nájmu. „Parkoviště by postavil 
podle našeho zadání, připra-
vené dokumentace,“   řekl sta-
rosta Josef Viktora (ANO) 
s  tím, že zvažována byla  
i možnost, že by město parko-
viště postavilo samo.
Projekt BUSpark v  Sedlci 
řeší osm parkovacích míst 
pro autobusy a 46 stání pro 
automobily. Součástí studie 
je i zeleň, parkové úpravy, so-
ciální zázemí.
Kutná Hora postrádá záchyt-
né parkoviště i parkoviště pro 
turistické autobusy. Od květ-
na 2018 platí na základě stíž-
ností obyvatel zákaz vjezdu 
autobusů do Sedlce. Parková-
ní autobusů je prozatím vyře-
šeno ve slepé ulici za restaura-
cí U Lva.

Na hřbitově vybudují 
retenční nádrže
Retenční nádrže na zachy-
cování dešťové vody budou 
v  areálu hřbitova U Všech 
svatých v  České ulici podle 
slov starosty Josefa Viktory 
(ANO) instalovány ještě v le-
tošním roce. Výstavbu nádrží 
radní v  červenci schválili. Prá-
ce pro město budou zajišťovat 
pracovníci městské společnosti 
Technické služby Kutná Hora 
za cenu 9,2 milionu korun. 
Nebude to však nárazová ná-
kladná akce, ale proces rozlo-
žený do několika let.
Zabudování retenčních nádr-
ží je součástí rozsáhlé revitali-
zace hřbitova, která postupuje 
po etapách již od roku 2016. 
Její součástí jsou mimo jiné 
již dokončená úprava urnové-
ho háje, části cest, regenerace 
zeleně, pokračuje budování 
nových cest se systémem říze-

ného odvádění dešťových vod. 

Na vybudování retenčních 

nádrží, které přispějí k  zadr-

žování vody v  krajině, získalo 

město dotaci ve výši 2,9 mili-

onu korun. Konečná výše do-

tace bude určena na základě 

skutečně vynaložených způ-

sobilých výdajů. Podmínkou 

k jejímu poskytnutí je dolože-

ní dokladu o uzavření smlou-

vy o dílo a dokončení prací do 

31. 12. 2021.

Voda bude sloužit k zalévání 

na hřbitově, pracovníci tech-

nických služeb ji budou pře-

čerpávat a využívat i pro zá-

vlahu zeleně ve městě. 

Rekonstrukce fučíkovy 
ulice by měla být do-
končena letos
Fučíkova ulice v  Kutné Hoře 

se dočká kompletní rekon-

strukce včetně chodníků  

a veřejného osvětlení. Práce 

vyjdou na 12 milionů korun. 

Rada města schválila výsledek 

výběrového řízení, nejvýhod-

nější nabídku předložila firma 

STRABAG. Jiří Janál, vedou-

cí odboru investic, předpoklá-

dá, že stavební práce budou 

zahájeny v  září a dokončeny 

budou do konce roku.  Město 

nezískalo dotaci, a tak budou 

práce plně hrazeny z rozpočtu 

města. 

Monika pravdová

redakční výběr, 
všechna usnesení 
jsou k dispozici na 
www.kutnahora.cz
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Eva Hnátková.  
Foto: Deník/Michal Bílek
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Modernizace vybavení energe-
tického provozu Šipší městské 
společnosti KH Tebis pokračuje 
podle plánu. Demontáž stávají-
cího dosluhujícího zařízení za-
čala koncem července. Aby byly 

zajištěny optimální podmínky 
pro provoz moderní techni-
ky, bylo nutné prostor předem 
upravit. Během měsíce září by 
se měl prostor postupně plnit 
očekávanými novými kogene-

račními jednotkami. Jak potvrdil 
ředitel společnosti KH Tebis 
Tomáš Pilc, od podpisu smlouvy 
se společností Bosch, zastoupe-
né Kateřinou Dittel Ksandro-
vou (na snímku s T. Pilcem při 
podpisu smlouvy), dosud nena-
stala žádná komplikace, která 
by realizaci jakkoli prodloužila,  
a ani v dohledném horizontu 
není patrný důvod, jež by práce 
mohl odchýlit od předem sta-
noveného harmonogramu. Pří-
nosem nové technologie bude  
tišší a o 75% ekologičtější  
provoz a také schopnost Smart 
Grid řízení. 

Vojtěch Nezbeda 

III. etapa výstavby sportovní 
haly Klimeška byla zaháje-
na předáním staveniště firmě 
BFK Zásmuky, která zvítězila 
ve výběrovém řízení. „Podpi-
sem smlouvy s vítězným ucha-
zečem město splnilo poslední 
podmínku, která byla požado-
vána pro přiznání dotace,“ kon-
statoval Vít Šnajdr (Piráti), 
místostarosta Kutné Hory, 
s tím, že firma zahájila takové 
práce, aby nedošlo k  omezení 
koupací sezony na plovárně, 
která se staveništěm sousedí. 
Předpokládané náklady na závě-
rečnou etapu výstavby sportov-
ní haly čili výstavbu tréninkové 
haly se podle slov starosty města 

Josefa Viktory (ANO) pohybuje 
kolem čtyřiceti dvou milionů ko-
run včetně DPH, z toho padesát 
procent by měla být dotace.  

Tréninkovou halu bude 
možné použít i pro sou-
těžní zápasy
Třetí etapa řeší výstavbu trénin-
kové haly, která bude stejně velká 
jako hlavní hala, a podle vyjádře-
ní místostarosty Víta Šnajdra ji 
bude možné využívat i pro sou-
těžní zápasy například florbalu  
a házené. Nebude mít však tri-
bunu pro 500 lidí jako hlavní 
hala, bude schopna pojmout jen 
menší počet diváků. „Zcela určitě 
bude využita. V  současné době 

je na Klimešce velký přetlak zá-
jemců, místních sportovních 
oddílů,“ zdůraznil Vít Šnajdr  
a dodal, že tréninková hala bude 
spolu s hlavní halou a zázemím 
tvořit funkční celek.  
Aby byly splněny podmínky, 
musí být dotace ve výši okolo 21 
milionů korun proinvestována 
do konce letošního roku. Před-
pokládaný termín dokončení 
výstavby sportovní haly je určen 
na květen příštího roku. 

Součástí volnočasového 
areálu Klimeška by mohl 
být i skatepark 
Souběžně s  přípravou výstavby 
závěrečné etapy sportovní haly 

město řeší i vzhled okolí. Archi-
tekt Martin Kremla z oboru in-
vestic Městského úřadu Kutná 
Hora byl vedením města pověřen, 
aby připravil koncept, jak by oko-
lí haly mohlo vypadat. Součástí 
volnočasového areálu by mohl 
být skatepark, prostor pro kolo-
běžky, kola. Připravuje se studie 
tak, aby okolí zapadalo do celko-
vého architektonického záměru 
místa. „Musíme být připraveni. 
Kdyby se našel vhodný dotační 
titul, využili bychom jej,“ doplnil 
místostarosta Vít Šnajdr s tím, že 
město počítá s  veřejnou diskuzí 
úpravy okolí sportovní haly. 

Monika pravdová

MÍSTNÍ POPLATKY bUDE MOžNÉ PLATIT I INKASEMUž žÁDNÉ bRKÁNÍ PŘES ELEKTRICKÉ KAbELY

VSTUP OD KOSTELA bUDE ZNOVU OTEVŘEN 

VýSTAVbA TRÉNINKOVÉ HALY bYLA ZAHÁJENA

MĚSTO V PERŠTEJNCI OPRAVILO HASIČÁRNU

Pánské toalety v přízemí 
kulturního domu Lorec se 
dočkají rekonstrukce. Ter-
mín dokončení díla je 10. 
října. Práce se uskuteční-
po dohodě s nájemcem za 
provozu tak, aby nedošlo  
k omezení plánovaných akcí.

pra

Termín splatnosti místní-
ho poplatku za komunální 
odpad je do 30. září. Eko-
nomický odbor MěÚ Kut-
ná Hora proto upozorňuje 
občany, aby zaplatili včas. 
Ze zákona již není po-
vinností úřadu dlužníka 
písemně upomínat. Za 
nezaplacení poplatku včas 
nebo ve správné výši hro-
zí sankce. První povinnou 
písemností ze strany úřadu 
je platební výměr včetně 
100% navýšení poplatku 
v souladu s doporučením 
Rady města Kutná Hora. 
Více informací poskytnou 
pracovníci ekonomického 
odboru na tel. 327710149, 
327710148, 327710145. 

Slavnostní otevření nově zre-
konstruované bývalé hasičárny 
v Perštejnci se konalo 12. srp-
na za účasti  osadního výboru, 
představitelů a zástupců měs-
ta Kutné Hory. Objekt býva-

lé hasičské stanice je jediným 
možným místem k setkávání 
místních občanů. Využívají ji 
ke schůzím osadního výboru  
i společenským akcím. „Po kom-
pletní opravě střechy, kterou 

jsme prováděli zhruba před 
dvěma lety, jsme nyní dokonči-
li rekonstrukci celého objektu,“ 
uvedla Jitka Gregorová z odbo-
ru správy majetku MěÚ Kutná 
Hora. Bylo třeba zajistit objekt 
proti vzlínající vlhkosti, obno-
vu vnitřních i vnějších omítek, 
výměnu oken a pokládku nové 
keramické dlažby v interiéru. 
„Moc se nám to líbí. Jsem nad-
míru spokojen. V kompletní 
rekonstrukci jsme ani nedoufa-
li“ řekl Václav Ladýř,  předseda 
osadního výboru Perštejnec. 
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Místní poplatek za odpad a psy 
bude možné od 1. ledna 2020 
nově platit i prostřednictvím 
SIPO (soustředěné inkaso pla-
teb obyvatelstva) v rámci služeb 
České pošty, s. p. Informovala o 
tom Alena Malichová, vedoucí 
oddělení daní a poplatků eko-
nomického odboru Městského 
úřadu Kutná Hora. 
Potřebné formuláře jsou již nyní 
k dispozici na oddělení daní  
a poplatků ekonomického od-
boru Městského úřadu Kutná 
Hora na Havlíčkově náměstí.  
V dohledné době budou ke 

stažení na webových stránkách 
města Kutné Hory. Jak upozor-
ňuje Alena Malichová, spolu s 
vyplněním formuláře je nutné 
doložit doklad SIPO jako přílo-
hu. Místní poplatek bude stržen 
jednorázově v měsíci splatnosti 
poplatku. 
Platby za místní poplatky lze od 
roku 2020 zasílat třemi způsoby. 
Znáte-li svůj variabilní symbol a 
platební údaje z roku 2019 jste 
si ponechali, můžete zaplatit na 
pokladně, poslat peníze na účet 
nebo uhradit vyměřenou částku 
složenkou na poště, kterou si 

sami vyplníte.
V případě, že jste oddělení daní 
a poplatků poskytli e-mailovou 
adresu, budou vám platební 
údaje zaslány v průběhu roku 
2020. Platba je možná na účet, 
pokladnou i složenkou. Občané 
si složenky musejí vyplnit sami. 
Novinkou od ledna 2020 je 
možnost úhrady místních po-
platků prostřednictvím SIPO. 
Bližší informace poskytne Mi-
chaela Beranová, tel. 327 710 
148 nebo e - mail beranova@
mu.kutnahora.cz. 

red

Elektrifikace Palackého ná-
městí byla začátkem července 
dokončena. Během několika 
málo dnů se pracovníkům pro-
váděcí firmy podařilo provést 
výkopy, položit napájecí kabe-
ly, osadit všech pět výklopných 
rozvaděčů a vrátit kamennou 
dlažbu do původního stavu. 
Výklopné podzemní rozvadě-
če se zadlažditelným poklo-
pem zajistí snadnější připojení 

elektřiny pro prodejní stánky 
při pořádání trhů nebo kultur-
ních akcí. Do současné doby 
bylo nutné situaci řešit na-
pojením a rozvodem kabelů 
od Sankturinovského domu. 
Celkové náklady za realizaci 
se pohybují kolem 1,8 milio-
nu korun, z  toho cena za roz-
vaděče činila 900 tisíc korun. 
„Uspěli jsme v  žádosti o grant 
společnosti Philip Morris, kte-

rá nám schválila příspěvek ve 
výši 400 tisíc korun,“ uvedla 
místostarostka Silvia Doušová 
(STAN a Šance KH) s tím, že 
schválení  darovací smlouvy bude 
na programu srpnového zase-
dání Rady města Kutné Hory. 
Finanční příspěvek na elektri-
fikaci přislíbily také Foxconn  
a společnost Hewlett Packard.
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Obnova interiérů dalšího křídla 
Vlašského dvora od kostela sv. 
Jakuba je před dokončením. Ma-
jetkové a technické oddělení se 
podle slov Jana Trávníčka z od-
boru investic MěÚ Kutná Hora 
vrátí do zrekonstruovaných kan-
celáří v  přízemí začátkem září. 
Na hlavních chodbách 1.  patra 
pracovníci dodavatelské firmy 
pokládají kopie historických dla-
žeb. Restaurátoři dokončili ob-
novu sgrafitové a monochromní 
malby, která se ukrývala pod 
vrstvami omítek po obvodě stěn 
hlavního kamenného schodiště.
Vstup do Vlašského dvora od 
kostela  sv. Jakuba bude znovu 
zprovozněn začátkem září, po 
přestěhování kanceláří majet-

kového a technického odboru. 
Uzavřena zůstane pouze část 
přízemní chodby od podatelny 
směrem na nádvoří. Podatelna 
zůstane i nadále v  náhradních 
prostorách prvního patra u arkád. 
Stavební práce se po přestěho-

vání  zázemí expozic na arkády 
přesunou do věže a do sever-
ního křídla, kde nyní přechod-
ně úřadují místostarostové. 
„Předpokládáme, že se na za-
čátku září přestěhují do nově 
zrekonstruovaných prostor  

v 1. patře,“ dodal Jan Trávníček.
Práce byly obnoveny i v  parku 
pod Vlašským dvorem, kde v po-
lovině srpna začali pracovníci 
dodavatelské firmy dokončovat 
povrch mlatových cest. „Promí-
tací kabinu, která je v havarijním 
stavu a nebyla ani zahrnuta v pů-
vodním projektu, čeká demoli-
ce,“ konstatovala místostarostka 
Silvia Doušová (STAN s Šance 
KH) a dodala, že architekt Ond-
řej Kubík pro Kutnohorské listy 
připraví třídílný seriál, ve kterém 
představí budoucí podobu spod-
ní části parku tak, jak ji navrhl. 
První díl zveřejníme již v  říjnu.

Monika pravdová

KH TEbIS MODERNIZUJE PROVOZ V ŠIPŠÍ 

V LORCI ZAHÁJÍ RE-
KONSTRUKCI TOALET

Už JSTE ZAPLATILI ZA 
POPELNICI? TERMÍN 
JE DO 30. ZÁŘÍ

6 | září 2019 září 2019 | 7



CO SE dĚjE VE mĚSTĚ

V kutnohorské nemocnici vzni-
kají nové ambulance a specia-
lizované poradny. Záměrem je 
větší využití operačních sálů. 
Zahájena byla výstavba jedna-
dvaceti sociálních zařízení u po-
kojů v hlavním pavilonu. 

Rozšiřování spektra lékařské péče 
a zvyšování její kvality je záměrem 
kutnohorské nemocnice, která 
ještě nedávno řešila existenční 
krizi. Z důvodu nedostatku lé-
kařů, sester a finančním ztrátám, 
která se podle slov současného 
ředitele kutnohorské nemocnice 
Petra Geřábka ve čtyřletém ho-
rizontu prohlubovala z původ-
ních čtyř na současných dvacet 
milionů korun, hrozilo uzavření 
nemocnice, respektive převedení 
čistě na LDN. 
Vedení města Kutné Hory za 
podpory okolo padesáti starostů 
MAS Lípa pro venkov bojovalo 
o záchranu nemocnice. Vznikly 
pracovní skupiny města i Stře-
dočeského kraje, které společně 
hledaly reálné cesty, jak kritickou 
situaci řešit. „Trvali jsme na svých 
požadavcích, jaký rozsah péče by 
měl být v  nemocnici zachován, 
a navíc jsme požadovali jedno 
místo v  dozorčí radě, čehož se 
nám podařilo dosáhnout,“ uved-
la místostarostka Silvia Doušová 
(STAN a Šance KH), která má 
oblast zdravotnictví mimo jiné na 
starosti. „Kutnohorská nemocni-
ce má výhodu v tom, že je partne-
rem Oblastní nemocnice Kolín. 
Ta jako jedna z  mála krajských 
nemocnic hospodaří v  kladných 
číslech,“ konstatoval starosta Kut-
né Hory Josef Viktora (ANO), 
který je členem obou pracovních 
skupin a byl delegován do dozor-
čí rady kolínské nemocnice. „Za 
kutnohorské občany a pacienty 
za spádové oblasti děkuji vedení 
kraje, kolínské a kutnohorské ne-
mocnice za to, že se jim postup-
nými kroky daří zvyšovat kredit 

naší nemocnice,“ dodal starosta.

Podařilo se stabilizovat perso-
nální i ekonomickou situaci
„Kolín nám pomohl stabilizovat 
nemocnici po ekonomické strán-
ce, uklidnila se i personální situ-
ace,“ konstatoval Petr Geřábek  
a dodal, že se nemocnici daří zís-
kávat zpět některé bývalé zaměst-
nance, sestřičky i přijímat nové.  
„V současné době jsou všechny lé-
kařské posty obsazeny, chybí nám 
už jen asi tři lékaři. Přetrvává však 
nedostatek středního zdravotnic-
kého personálu, sester. I v této ob-
lasti se však situaci daří postupně 
zlepšovat,“ řekl Petr Geřábek. 

Výstavba koupelen na odděle-
ních byla zahájena
Přínosem pro pacienty, ale i pro 
personál kutnohorské nemocni-
ce je v červenci zahájená výstavba 
sociálních zařízení u pokojů na 
lůžkových odděleních v hlavním 
pavilonu, kde jsou oddělení inter-
ny, LDN a chirurgie. „Pacientům 
se bude lépe stonat a sestrám  
v hezčím prostředí lépe pracovat. 
Pokoje budou mít vlastní, nebo 

dva pokoje dohromady sdílené 
sociální zařízení,“ konstatoval 
doktor Geřábek a dodal, že de-
vět milionů korun bude hrazeno  
z dotace Středočeského kraje, 
zbývající část doplatí kolínská 
nemocnice. Práce jsou rozdě-
leny na tři etapy a postupují po 
jednotlivých odděleních tak, aby 
provoz nebyl omezen. „Celkem 
bude do hlavního pavilonu dopl-
něno 21 koupelen,“ konstatovala 
Lenka Svobodová z technického 
oddělení nemocnice s tím, že aby 
byly splněny podmínky dotace, 
musí práce skončit ještě letos.  
Počítá se i s výměnou tří výtahů 
v hlavním pavilonu.

V plánu pro příští rok je zatep-
lení a výměna oken nemocnice. 
Předpokládané náklady se po-
hybují kolem 50 až 60 milionů 
korun. „Budeme žádat o dota-
ci z fondu životního prostředí 
Středočeského kraje,“ podotkl 
Geřábek s tím, že dotace je jed-
no z možných řešení, jestliže se 
nemocnici nepodaří prostředky 
získat jiným způsobem. 

Máme vizi, kam by nemocnice 
měla směřovat a dospět.
Záměrem současného vedení 
nemocnice je rozšiřovat spekt-
rum poskytované zdravotní péče. 
Vznikají nové specializované 
ambulance a poradny, například 
traumatologická, ortopedická.  
V plánu je otevření proktologic-
ké, gynekologické, cévní poradny 
a rozšíření urologické poradny. 
„Chceme rozšířit ortopedickou 
ambulanci. Má to návaznost na 
využití operačních sálů. V celo-
republikovém měřítku tu máme 
špičkové vybavení. Našim cílem 
je vybudovat tady artroskopic-
ké centrum a provádět v Kutné 
Hoře kromě běžné operativy také 
větší rekonstrukční operační vý-
kony,“ nastínil další záměry Petr 
Geřábek a dodal, že v současné 
době na operačních sálech kut-
nohorské nemocnice provádějí 
kolem padesáti operací měsíčně. 
Provoz chirurgické ambulance je 
z personálních důvodů zajištěn 
ve všední dny od 7 do 22 hodin, 
záměrem je prodloužit jej na ne-
přetržitý, což je požadavkem kraje 
i města.  
Od pátku do pondělí navíc am-
bulance již běží v nepřetržitém 
provozu.
Souběžně s tím jej lékařská po-
hotovostní služba pro dospělé  
a k tomu akutní interní ambulan-
ce čtyřiadvacet hodin sedm dní  
v týdnu. 
„Chceme, aby pacienti byli spoko-
jeni. Otevíráme nové ambulance, 
poradny, usilujeme o jiný přístup 
k pacientům,“ zdůraznil Geřábek 
a dodal, že všechny kroky jsou 
směrovány tak, aby se nemocni-
ce vrátila na úroveň, na níž kdysi 
bývala. „Obnovit dobrou pověst 
nemocnice je běh na delší trať,“ 
dodal ředitel. 
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„CHCEME NEMOCNICI VRÁTIT DObROU 
POVĚST,“ ŘÍKÁ PETR GEŘÁbEK

NA NOVý TRÁVNÍK VYbĚHNOU Už V ZÁŘÍ

Kutnohorská jednota sokolská 
patří k  nejstarším v  republice. 
Založil ji 1. 12. 1862 továrník 
Otakar Breuer, jen o několik 
měsíců poté, kdy jeho přítel 
Miroslav Tyrš spolu s  Jindři-
chem  Fügnerem ustavili Tělo-
cvičnou jednotu pražskou Sokol. 
V roce 1884 koupil sokolové 
část zahrady od Josefa Malivy 
a v únoru 1885 se konalo prv-
ní cvičení ještě v  nedostavěné 
sokolovně. „Stavbou sokolovny, 
dostavbou podia a bytu nad 
ním i řešením problémů se 
střechou se kutnohorští soko-
lové zadlužili. Snažili se sehnat 
peníze.  Vydávali pohlednice, 
pořádali šibřinky, objekt pro-
najímali jiným spolkům, ale ani 
to nestačilo. Díky dobrým vzta-
hům tehdejšího starosty Sokola 
Dr. Bedřicha Pacáka a starosty 
města Jana Macháčka soko-
lovnu převzalo město a dluhy 
umořilo,“ uvedla starostka So-

kola Pavlína Šimůnková. Město 
sokolovnu provozovalo až do 
roku 1920, než ji na žádost So-
kola vrátilo zpět do jejich vlast-
nictví. V  sokolovně bylo pro-
vozováno kino a divadlo a pro 
cvičení využívali sokolové letní 
cvičiště a halu v Tyršově ulici.  

Obě sokolovny chátra-
jí, na opravy nemá Sokol 
prostředky 
„Na budovách se projevuje to, že 
se do nich desítky let neinvesto-
valo,“ řekla Pavlína Šimůnková. 
Poslední větší investicí v  dolní 
sokolovně byla podle jejích slov 
přístavba šaten v 60. letech, která 
však znamenala zánik zdobných 
prvků na fasádě a výmalby interi-
éru tělocvičny. Původní podobu 
secesního objektu lze obdivovat 
už jen na archivních fotografi-
ích. Náklady na provoz obou 
sokoloven jsou kolem 1,1 milio-
nu korun ročně, z toho 650 tisíc 

korun jsou náklady na energie. 
„To v  žádném případě nevybe-
reme na členských příspěvcích. 
V  červnu jsme měli 187 členů, 
z toho 50 dětí a 80 seniorů. Hle-
dáme další zdroje, ale na pokrytí 
běžných provozních nákladů se 
nám je nedaří najít. Díky gran-
tové podpoře města mohl být 
provoz obou sokoloven zacho-
ván,“ konstatovala s  tím, že od 
města dostává Sokol každo-
ročně částku 350 tisíc korun na 
provoz, další peníze na mládež 
a samotnou činnost. Sokol se 
snaží snižovat náklady, zvažuje 
prodej házenkářského hřiště  
a přestavbu kanceláří v  dolní  
sokolovně.

V  září sokolovny ožijí 
v  rámci akce „Sokol v  po-
hybu – Každý den v Sokole“
„Nemáme peníze, sokolovny 
nám padají na hlavu, ale stále 
vyvíjíme činnost,“ konstato-

vala Pavlína Šimůnková a po-
zvala veřejnost na další ročník 
celorepublikové akce, která se 
v  obou kutnohorských soko-
lovnách v  Sokolské a Tyršově 
ulici uskuteční od 16. do 20. 
září. Nabídne sportovní ak-
tivity i aktivní odpoledne pro 
seniory. Zájemci všech věko-
vých kategorií se mohou zdar-
ma aktivně zapojit do tréninku 
basketbalu, karate, nebo cvičení 
jógy, dance aerobiku, strečinku, 
vyzkoušet boulderingovou stě-
nu nebo posilovnu. Představí 
se oddíly odboru všestrannosti 
i sportovní oddíly. Akce Sokol 
spolu v  pohybu je se začínají-
cím školním rokem příležitostí 
k výběru vhodných sportovních 
aktivit pro děti, dospělé i seni-
ory. (Článek v  plném znění na  
www.kutnohorskelisty.cz) 
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CO SE dĚjE VE mĚSTĚ

MÁLO VYUžITÉ KUTNOHORSKÉ SOKOLOVNY CHÁTRAJÍ

Na fotbalovém hřišti v Lorci se 
uskutečňuje kompletní rekon-
strukce hrací plochy. Součástí 
výměny trávníku jsou i nová 
meliorace a zavlažovací systém. 
Sparta, která má městský fot-
balový stadion v dlouhodobém 
pronájmu, se mimo tento pro-
jekt pustila i do obnovy tribun 
pro diváky a do odstranění beto-
nových ochozů, které byly v ha-
varijním stavu. V plánu má další 
zvelebení fotbalového areálu. 
První utkání doma je plánováno 
na 10. září. 

Místo fotbalistů na fot-
balové hřiště vyjela těžká 
technika
Po odstranění původního tráv-
níku i s podložím až do hloubky 
zhruba 25 centimetrů a  vybag-
rování rýh byla položena nová 
meliorace. „Je to udělané pocti-
vě, včetně odvodňovacích jímek, 
do kterých je sveden meliorační 

systém,“ uvedl místopředseda 
fotbalového klubu Sparta Kutná 
Hora Zdeněk Knap. Práce zajiš-
ťuje společnost AGRO CS, která 
stejnou technologií provádí i vý-
měnu trávníku na pražské Slávii. 
Po pokládce zavlažovacího systé-
mu do pískového lože bude nave-
zen nový substrát a položen nový 
trávník. Část původního trávníku 
s podložím byla uložena v areálu 
Olympia. Využita bude k  rozší-
ření sportovních ploch i pro jiné 
potřeby města.

Na rekonstrukci trávníku 
získala Sparta pětimilio-
novou dotaci
Celkové náklady na rekonstruk-
ci hrací plochy jsou podle slov 
Zdenka Knapa 7 milionů 139 ti-
síc korun. Sparta získala pětimi-
lionovou dotaci MŠMT, částkou 
2,1 milionu korun se podílí měs-
to. I když rozpočet s touto investi-
cí původně nepočítal, zastupitelé 

uvolnění povinné části vlastníka 
k dotaci nakonec schválili.  

Odstranili betonové 
ochozy, byly v havarijním 
stavu 
„Využili jsme výluky provozu  
a odstranili betonové ochozy, kte-
ré byly v  havarijním stavu, a  ne-
bylo je proto možné využívat,“ 
konstatoval Knap. Zachována  
a opravena bude pouze část ocho-
zů, která bude sloužit jako scho-
diště a cesta k hřišti s  umělým 
povrchem. Po odstranění ochozů 
vznikne travnatá terasa pro diváky. 
„Je to provizorní řešení. V  plánu 
máme výstavbu skládaných ocho-
zů, tribun, kde budou místa k se-
zení pro diváky,“ konstatoval Knap. 

fotbalisté svépomocí za 
finančního přispění měs-
ta opravují hlavní tribunu 
pro diváky
Sparta se pustila do kompletní 
rekonstrukce hlavní tribuny, kte-

rá přiléhá ke kulturnímu domu 
Lorec. Vedení města schválilo 
financování nákupu 200 ks no-
vých sedaček. Dalších padesát 
krytých míst k  sezení bude ve 
VIP části pro zasloužilé spor-
tovce. V budoucnu by se zastře-
šení měla dočkat i hlavní tribu-
na. Sparta by ráda v budoucnu 
do Lorce vrátila mezinárodní 
utkání a další atraktivní zápasy.  
Více na www.kutnohorskelisty.cz. 

Monika pravdová 

8 | září 2019 září 2019 | 9



KULTURNí KALENdÁř KUTNé HORY – ZÁří 2019

KULTURNÍ KALENDÁŘ KUTNÉ HORY
INZERCE

Různé

1. 9. | 11:00 – 18:00 hod.
KATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY 
MARIE A SV. JANA KŘTITELE
Sedlecká katedrála slaví deset let od svého 
znovuotevření, a proto jsou dveře do kated-
rály každou první neděli v měsíci otevřené 
zdarma.
www.sedlec.info

2. 9. | 9:00 hod.
MŠE SVATÁ
kostel sv. Jakuba
Mše na zahájení školního roku na Církevním 
gymnáziu.
www.khfarnost.cz 

2. 9. | 19:00 – 21:00 hod.
MÍSTO UZDRAVENÍ
Klub Křesťanského společenství Kutná Hora, 
Trebišovská 611
Vyškolený tým křesťanů se osobně modlí za 
Vaše uzdravení či jiné potřeby (zaručujeme 
diskrétnost). Služba je určena komukoli bez 
ohledu na vyznání či církevní příslušnost. 
Vstup zdarma. Doporučujeme objednat 
předem na: +420 724 254 731 nebo  
kafka@email.cz.
Další informace na http://mistauzdraveni.cz.

6. 9. | 20:00 hod. 
MALÍNSKÁ POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
Sokolovna Malín 
Pro všechny věkové kategorie. K tanci a po-
slechu hrají Staré Klády. Pořádá SDH Malín 
ve spolupráci s OsV Malín. Kontakt: osv@
malin-kh.cz, tel. 775 309 889 (Denisa Klei-
nová).  Vstup: 150 Kč, předprodej 100 Kč

6. – 8. 9. 
„DIVADELNÍ fESTIVAL KUTNÁ HORA“
Festival přináší původní projekty a to nejlep-

ší z české a slovenské avantgardy. V tomto 
roce nabídne festival přehlídku nezávislého 
a alternativního autorského divadla v mezi-
národním rozměru s důrazem na současná 
aktuální témata. Představí divadla z České 
a Slovenské Republiky, Itálie a Polska. Před-
stavení, pokud není uvedeno jinak, se ode-
hrají v objektu Pivovaru Sedlec na adrese 
Zámecká 136. Více o programu na www.
kutnahorafestival.cz.

6. – 8. 9.
ORTENOVA KUTNÁ HORA
Celostátní soutěžní přehlídka mladých bás-
níků, fotografická soutěž, hudební vystou-
pení v historických objektech města. 
Na všechny pořady XXVI. ročníku festivalu 
Ortenova Kutná Hora je možno zakoupit 
permanentku v ceně 250 Kč, důchodci a stu-
denti 150 Kč. Předprodej Městské Tylovo 
divadlo, tel.: 327 562 844; 327 561 176. 
www.okhfestival.blogspot.com 

7. – 8. 9.
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2019
V KUTNÉ HOŘE
Doprovodné akce 
Hrádek
„Václav IV. – král ve stínu svého otce“ 
Výstava přináší neobvyklý pohled na osob-
nost tohoto rozporuplného panovníka
„Dřevěný NONSES“
Výstava akvarelů a dřevořezeb kutnohorské 
autorky Hany Richterové
Kamenný dům
„Kouzlo sklářského řemesla“
Historický vývoj skla a sklářské hutě v re-
gionu
Tylův památník
„Ex libris“ 
Výstava ex libris (knižních značek) předních 
českých grafiků
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie 
a svatého Jana Křtitele, Sedlec 

„Večer chval“ – 20:00 hod.
Součást oslav desátého výročí znovuotevře-
ní Sedlecké katedrály. Koncert worshipové 
kapely Timothy v 15:00 hod. Splendissima 
Basilica - výstava fotografií Libora Teplého.
Čáslav - Synagoga
„Dějiny židů v Čáslavi a na Kutnohorsku“
Komentovaná výstava – historie, tradice, 
osobnosti a památky místní židovské ko-
munity
Vlašský dvůr
„Procházka městem s průvodcem“ 
- Akce celoměstského charakteru
Ve dnech 7. a 8. 9. sraz zájemců ve 12:00 
a 16:00 hod na nádvoří Vlašského dvora. 
Účastníci se s kostýmovaným průvodcem 
vydají na komentovanou procházku měs-
tem, která končí před chrámem sv. Barbory. 
Jednotné vstupné 75,- Kč, doba trvání cca 
1,5 hod. Maximální počet účastníků 60 osob.

7. 9. | 10:00 – 19:00 hod.
VINOBRANÍ NA KAČINĚ - DOŽÍNKY
Zámek Kačina
Krajské vinobraní a dožínky na Kačině je 
největší akcí tohoto druhu v regionu. Do-
žínky oslavují konec žní a podporu farmá-
řů, zemědělských podniků a zpracovatelů 
v našem kraji. Vinobraní pak připomíná 
tradici vinařství na zámku Kačina, které 
se zde konalo již v roce 1847. První ročník 
novodobého vinobraní proběhl v roce 2012. 
Návštěvníci této akce se mohou těšit na pře-
hlídku českých, moravských i zahraničních 
vín, nabídku pokrmů z lokálních surovin 
nebo regionální produkty z Kutnohorska. 
Připraven je také bohatý kulturní program.  
Zajištěna je kyvadlová doprava z Kutné Hory 
a zpět. Podrobné informace o programu 
včetně přehledu kyvadlové dopravy a před-
prodeje najdete na www.vinobraninakaci-
ne.cz a www.vinokutnahora.cz.

7. 9. | 11:00 – 17:00 hod.
DOBÝVÁNÍ MALEŠOVA
Tvrz Malešov
Středověká hudba, vystoupení šermířů, 
bitva – Truhla a další. Po celou dobu bu-
dete moci vyslat své ratolesti na dětskou 
cestu a sami si užívat návštěvy tvrze, dobrot 
u našich stánků či piva z našeho vlastního 
pivovaru.
Vstup: 250 Kč rodina, 100 Kč dospělí, 50 Kč děti 
www.malesov.cz

7. 9. | 14:00 hod.
BESEDA S PLK. MICHALEM DLOUHÝM
Oblastní charita Kutná Hora, Duhové Atri-
um, Trebišovská 611, Kutná Hora
Beseda s Plk. JUDr. Michalem Dlouhým, 
Ph.D. o historii četnictva na našem území, 
o tom, jak vznikal úspěšný televizní seriál 
Četnické humoresky, i o knižní a filmové 
tvorbě Michala Dlouhého.
www.kh.charita.cz

13. 9. | 18:00 hod.
PŘEDNÁŠKA O MINIMALISMU -  
O ŽIVOTĚ, V NĚMŽ MÉNĚ JE VÍCE 
Dačického dům
Chcete mít v životě méně věcí, ale nevíte jak 
začít? Srdečně vás zveme na přednášku, na 
které nám předá inspiraci a spoustu zkušeností 
Marcela Sobotová, autorka blogu Žijeme mini-
malismem. Vstupenky na www.zenarna.cz.
Vstup: od 140 Kč 

14. – 15. 9. | 13:00 – 19:00 hod.
SLÁMOHRANÍ V KUTNÉ HOŘE - II. ROČNÍK
Kutná Hora – Sedlec
Druhý ročník víkendu plného her a slámy 
pro celou rodinu. Můžete se těšit na obří 
hrad, bludiště, vše vystavěné z balíků slámy. 
Ale nejen to. V areálu bude znít živá country 
hudba, děti si budou moci vybrat z tvořivých 
dílniček a připravena bude také spousta her. 
Vstup zdarma

20. – 21. 9.
OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA - 25 
LET S VÁMI 
sál ZUŠ, Vladislavova 376 a prostory Církevní-
ho gymnázia v Kutné Hoře, Poděbradova 288
Chceme společně s Vámi oslavit čtvrtstoletí 
trvání naší organizace, která pomáhá růz-
ným skupinám obyvatel. Připravili jsme pro-
gram pro děti i dospělé - divadlo, koncerty, 
besedy, bublinová show, výstava, soutěže 
a výtvarné dílny pro děti. Program:
pátek 20. 9. - divadelní představení Kabare-
tu Improvize v sále ZUŠ v 19:00 hod.
sobota 21. 9. - odpolední a večerní program 
v prostorech Církevního gymnázia 13:00  
– 21:00 hod.
Kontakt: Pavlína Licková, tel. 776 712 008
www.kh.charita.cz

21. 9. 
VÝLET VLAKEM ZOO JIHLAVA(PRAHA)
Klub Sluníčko, Trebišovská 611
Pořádá Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, z. s., Klub Sluníčko. 
www.klubslunicko.estranky.cz

24. 9. | 17:00 hod.
KINO AMATÉRSKÝCH fILMŮ – JAN NYKL
SPŠ, VOŠ a JŠ Kutná Hora – vchod ze Školní ulice
Špičkový český animátor a výtvarník kresle-
ných filmů, oceněný zlatou medailí UNICA. 
V úvodu pořadu slavnostní zahájení stálého 
provozu KAF v Kutné Hoře za účasti předsta-
vitelů Města Kutné Hory a členů Českého 
výboru UNICA – Mezinárodní organizace 
neprofesionálních filmových tvůrců.
Vstup zdarma

7.–8. 9. DnY EVROPSKéHO DĚDICTVÍ V KUTné HOŘE

PŘIHLÁŠENÉ PAMÁTKY DATUM VSTUPNÉ OTEVŘENO
KUTNá HORA
Chrám sv. Barbory  7. 9.     dobrovolné        12:30 - 18:00
 8. 9.     dobrovolné        9:00 - 18:00
Kostel sv. Jakuba 7. a 8. 9. dobrovolné        10:00-12:30, 13:00 - 17:00    
Kostel Matky Boží Na Náměti                    7. a 8. 9. dobrovolné               10:00-12:30, 13:00 - 17:00    
Kostel Nejsvětější Trojice     7. a 8. 9.  dobrovolné       12:00 - 16:00 
Kostel sv. Jana Nepomuckého 7. a 8. 9.   zdarma       10:00 - 18:00
Kaple Božího těla 7. a 8. 9.  dobrovolné       9:00 - 18:00      
Hrádek 7. a 8. 9  zdarma       9:00 - 18:00
Kamenný dům     7. a 8. 9  zdarma
Tylův dům, Tylova ul., č. p. 507 7. 9.     zdarma       10:00 - 16:00 
Klášter řádu sv. Voršily 7. 9.     dobrovolné     10:00 - 17:00 
Jezuitská kolej 7. a 8. 9.  plné/1,- Kč *1     10:00 - 18:00 
Vlašský dvůr     7. a 8. 9.  snížené (30,- Kč)     9:00 - 18:00
Muzeum B 7. a 8. 9.  snížené (50,-Kč) *2     9:00 - 18:00
Spolkový dům, Lierova ul., č. p. 146  7. a 8. 9.  zdarma   10:00 - 18:00
Sankturinovský dům, č. p. 377 
Alchymistická dílna 7. a 8. 9. snížené (30/20,-Kč)    9:00 – 18:00
Galerie F. Jeneweina 7. a 8. 9.  obvyklé     9:00-12:00, 12:30 – 17:00                           
Dačického dům
Komenského nám., č. p. 41 7. a 8. 9.  snížené (50/25,- Kč) 10:00 - 18:00
Kamenná kašna 7. a 8. 9.  zdarma *3   11:00 a 14:00
Bývalá židov. synagoga, Smíškovo n. 7. a 8. 9.  dobrovolné        10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Knihtiskárna – muzeum knihtisku 7. a 8. 9.  dobrovolné 9:30 – 17:00 hodin

Refektář Sedleckého kláštera  
a  Muzeum tabáku, Sedlec 7. a 8. 9. zdarma *4   9:00 - 17:00
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie 
a svatého Jana Křtitele, Sedlec 7. 9. dobrovolné   9:00 - 18:00 
 8. 9. dobrovolné 10:30 - 18:00
Kostel sv. Vavřince, Kaňk 7. 9. dobrovolné     10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Kostel sv. Štěpána, Malín 7. 9. dobrovolné      10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
CíRKVICE 
Kostel sv. Vavřince 7. 9. dobrovolné      10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Církvice – část Jakub
Kostel sv. Jakuba 7. a 8. 9. dobrovolné      10:00 -12:00, 13:00 - 16:00 
GRUNTA
Kostel Navštívení Panny Marie 7. 9. dobrovolné 10:00 - 16:00
ČáSLAV
Synagoga 7. a 8. 9. dobrovolné 10:00 - 16:00 
Čáslav – část Lochy
Kostel sv. Bonifáce 7. 9. dobrovolné               10:00 -12:00, 13:00 - 16:00

poznámky:
*1 1,- Kč – vstup do stálé expozice STAVY MYSLI / ZA OBRAZEM
     1,- Kč děti – vstup do vizuálních heren v severním křídle 
*2 Muzeum B – Vlašský dvůr 
     Muzeum kutnohorských pověstí, duchů a strašidel
*3 Sraz zájemců o prohlídku vnitřního prostoru Kamenné kašny je v 11:00 a 14:00 hod. 
     ve Spolkovém   domě.
*4 Muzeum tabáku – vstup od 18 let

SIMPLYCLEVER

NOVÁ ŠKODA
KAMIQ
Představení 4. 9. 2019
INPRO Čáslav s.r.o.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA KAMIQ:

4,2-5,1 l/100km, 112 - 116 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

INPRO Čáslav s.r.o.

Jeníkovská 1815, Čáslav

www.inpro-caslav.cz

 PRODEJ KVALITNÍ TŘÍDĚNÉ ZEMINY cena od 20,- Kč/100 kg 
     Pro zakládání trávníků, záhonů a zahrad

 PRODEJ ZAHRADNICKÉHO KOMPOSTU cena od 54,- Kč/100 kg 
     Pro přihnojení zeleniny, trávníků i pokojových rostlin

 PRODEJ RECYKLÁTŮ RŮZNÝCH VELIKOSTÍ cena od 36,- Kč/tuna 
     Do základových desek, pod zámkovou dlažbu, podklad komunikací

 ZDARMA POSKYTUJEME SMĚSNÝ RECYKLÁT A ZÁSYPOVÝ MATERIÁL 
     K obsypu kanalizace a kabeláže, vyrovnání podkladních vrstev

DOPRAVU ZAJISTÍME tel.: 606 092 756,  
Kompletní ceník na www.zers.cz

NEŠKAREDICE

SIMPLYCLEVER

NOVÁ ŠKODA
KAMIQ
Představení 4. 9. 2019
INPRO Čáslav s.r.o.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA KAMIQ:

4,2-5,1 l/100km, 112 - 116 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

INPRO Čáslav s.r.o.

Jeníkovská 1815, Čáslav

www.inpro-caslav.cz

10 | září 2019 září 2019 | 11

 

 
 
Logistická společnost PST CLC, a.s. 

hledá pro své logistické centrum v KUTNÉ HOŘE nové kolegy na pozici: 

SKLADNÍK/SKLADNICE 
 

Nabízíme zaučení, práci na HPP v přátelském kolektivu, atraktivní odměnu 
včetně řady nepeněžních benefitů (např. příspěvek na stravování, 5 týdnů 
dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, MULTISPORT karta), 
především však stabilitu v zaměstnání. Práce je ve směnném provozu.  

Pozice Skladníka je vhodná pro ABSOLVENTY bez zkušeností! 
Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás na: hr@pst-clc.cz nebo na tel. 
724 908 458.  
Více detailů o naší společnosti se dozvíte také na www.pst-clc.cz. 
  

Bourárna Doležal  
v ZáBoří naD laBem 

hledá muže na pozice:

řeZník, kuchař, 
pracovník Bourárny 

požadujeme: • vyučení v oboru  
• praxe v oboru vítána • samostatnost, 
spolehlivost a flexibilitu • zručnost  
• nástup možný ihned 
nabízíme: • plat od 25.000 - 35.000,- Kč 
brutto • obědy zdarma

e-mail: bourarna.dolezal@centrum.cz 
tel.: 774 124 886 

WWW.BORNEO-CASINO.CZBORNEOKUTNAHORA
ŠULTYSOVA 174/5
KUTNÁ HORA

CASINO BORNEO V KUTNÉ HOŘE

PRO TEBE CHYSTÁ PRAVIDELNÉ POKEROVÉ TURNAJE!

PRO VÍC INFORMACÍ SLEDUJ NÁŠ FACEBOOK

JIŽ BRZY!

POKER IS COMINGPOKER IS COMING

  AdaKurýr, spol. s.r.o.    

 
    Cena přepravy za 1 km   11,- Kč  včetně  DPH        

 
 
 

  Minimální cena jízdného  60

Dostupnost přepravní služby po 24 hod. / 365 dní

,- Kč  včetně  DPH    

Tel.  :  602 887 675 /  606 833 700

www.adakuryr.com

Přeprava osob a věcí
               IČ    07488009            



25. 9. | 19:00 hod.
KAVÁRNA S PŘEKVAPENÍM / MAĎARSKO 
Arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1
Maďarsko - krajina skvělého vína, specifické 
vynikající gastronomie a termálních prame-
nů. To vše očima cestovatelky Katky Dostálo-
vé. Vstup zdarma.
www.khfarnost.cz

28. 9. | 8:30 hod.
POUTNÍ MŠE SVATÁ
Vlašský dvůr
Mše svatá na svátek sv. Václava, patrona 
České země.

28.–29. 9. | 9:00 – 18:00 hod. 
VÝSTAVA KOPIE STAROBOLESLAVSKÉHO 
PALLADIA
chrám sv. Barbory
Palladium země české je milostný obraz, 
kterému čeští katolíci tradičně připisují 
zvláštní ochrannou moc nad Českými ze-
měmi. Jedná se o kovový reliéf Madony 
s dítětem (19×13,5 cm). www.khfarnost.cz 

28. 9. | 10:00 – 13:30 hod.
OSLAVA DNŮ ČESKÉHO PIVA 
– ZAHŘÁTÍ PŘED SVATOVÁCLAVSKÝMI 
SLAVNOSTMI
Měšťanský pivovar Kutná Hora
Ochutnáte speciály Měšťanského pivovaru 
v Kutné Hoře - Knížecí speciál, Zlatou 12 
nachmelenou za studena. Kup pivo a druhé 
máš zdarma! Hasičská exhibice. Pro prvních 
15 návštěvníků prohlídka pivovaru zdarma. 
Hudební program – Jan Bureš Band a Vinc. 
Svatováclavský guláš a drobné občerstvení, 
soutěže pro návštěvníky.

28.9. 
SVATOVÁCLAVSKÁ PŘEHLÍDKA 
ČESKÝCH VÍN
klášter svaté Voršily
14:00 – 19:00 hodin – volná degustace 
českých vín z 15 vinařství na základě za-
koupených kuponků, vstup volný, rezervace 
není nutná.

28. 9. | 13:00 – 21:00 hod. 
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Palackého náměstí
Již tradiční kutnohorská kulturní akce nabízí 
každoročně v měsíci září zajímavý program 
pro děti i dospělé. Střídají se zde hudba s di-
vadlem, míchají styly a žánry, staročeský trh 
nabízí své výrobky, jídlo a dobrá vína. Hlavní 
program na Palackého náměstí:
13:00 zahájení hlavního programu – úvodní 
slovo vedení města
13:05 Divadélko Kůzle 
14:00 Poutníci
15:30 Vanesa Harbek (ARG)
16:30 Vanua 2
18:00 Ondra Škoch&Řekni napořád
19:30 Oskar Petr – Vzpomínka na 
Marsyas
21:00 Laura a její tygři

Doprovodný program: 
8:30 Svatováclavská mše – kaple Vlašského 
dvora
10:00–13:30 Jiří Bureš, Vinc, ochutnávka 
nových pivních speciálů – pivovar Kutná 
Hora
10:00–17:00 Jiří Orten a 25 let Ortenovy 
Kutné Hory – výstava ve Spolkovém domě

13:00 staročeský trh – Palackého  
náměstí
13:30–16:45 dětský program v parku 
U Tří pávů
14:00–18:00 degustace českých vín – Vinné 
sklepy, s.r.o., klášter sv. Voršily
www.kutnahora.cz

VYCHÁZKY ZEMĚPISNÉHO A VLASTIVĚD-
NÉHO SDRUŽENÍ
7. 9.
Dvacet rybníků a rybníčků kolem Zbraslavic. 
Odjezd vlakem z nádraží Kutná Hora město 
v 9:10 hod., délka trasy do 10 km.
www.zemsdr.sweb.cz

každou sobotu od 20:00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA SPOJENÉ 
S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY
Muzeum čokolády & čokoládovna Kutná 
Hora, Komenského nám. 18
Místa je nutné předem rezervovat. 
www.chocomuseum.cz

každý čtvrtek od 16:00 hod. | září–pro-
sinec 
JEDINEČNÉ TANEČNÍ II
Mozaika, Kutná Hora – Kaňk
Jedinečné taneční jsou určeny pro handica-
pované občany ve věku od 14 do 26 let.
Základy tanců polka, waltz, valčík, jive 
a country. 2x 45 min. tancování, 1 x 30 min. 
etiketa. Výuka je vhodně a individuálně ve-
dena dvěma tanečními mistry. Kontakt: 723 
935 723, 606 371 318.
www.kankovskesedlo.cz 

KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY PO KUTNÉ 
HOŘE / Historie kutnohorského vodo-
vodu“ a „Městské brány a opevnění“
Celoročně, na objednávku. Komentované 
vycházky si mohou objednat skupinky do-
spělých i rodiny s dětmi. Program a trasa 
jsou přizpůsobené i pro imobilní občany. 
Pořádá spolek DENEMARK. Objednávky 
a podrobnější informace rádi poskytneme 
e-mailem nebo telefonicky: Brezgabi@
seznam.cz, tel.: +420 777 101 069. http://

denemark.jidol.cz/

KOnCERTY, 
fESTIValY 

7. 9. | 15:00 hod.
TIMOTHY 
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Jana Křtitele
Slovenská worshipová kapela „Túžime po 
tom, aby každý ďalší nový deň bol o nových 
veciach v našich životoch - o transformácii 
tvojho vzťahu s Ježišom a premene okolia 
v ktorom žiješ!“
15:00 - koncert pro veřejnost
20:00 - večer chval s promluvami  
P. Michala Němečka
Pořádá Římskokatolická farnost Kutná Hora 
Sedlec, vstupné dobrovolné, na večerní 
program doporučujeme rezevaci na www.
rezervace.sedlec.info. 

7. 9. | 17:00 – 22:00 hod. 
fOX fESTIVAL 
Kutnohorská plovárna
Zaměstnanecký den společnosti Foxconn 
a hudební festival se známými českými 

interprety.
Vystoupí: PAVEL CALLTA, EDDIE 
STOILOW, LIPO, ŽáDNEJ STRES. 
Předprodej vstupenek do 5. 9. na recepci 
Foxconnu v Kutné Hoře a v Infocent-
ru na Palackého nám. v Kutné Hoře. 
Výtěžek bude věnován na dobročinné účely. 
Vstup: 70 Kč

13.9. | 20:00
Garage & Tony Ducháček  
Palackého náměstí
Koncert v rámci zahájení výstavy XIX. 
Sympozia současného výtvarného umění 
JENEWEIN Kutná Hora.

www.gfj.kh.cz

24. 9. | 18:00 hod.
OPERNÍ VEČERY - MEMORIAL Mgr. KAR-
LA BICANA
Střední průmyslová škola v Kutné Hoře
Zahájení 30. ročníku s využitím hudebních 
nosičů z pozůstalosti pana Karla Bicana s las-
kavým zapůjčením rodiny. Na programu Vin-
cenzo Bellini „I Puritani“. Děj opery se ode-
hrává v Plymouthu v čase občanské války. 
Part Elvíry zpívá Anna Netrebko. Metropolit-
ní Opera NY 2007, diriguje Patrick Summers.  
Dramaturgie večerů a průvodní slovo pan 
Jaromír Dajbych. 
Vstup zdarma

27. 9. | 20:00 hod.

NEŘEŽ
Restaurace U Hájků, Nové Dvory
Předprodej vstupenek - Restaurace U Hájků, 
obchod U Kedrštů - Nové Dvory. 
Vstup: 200 Kč

28. 9. | 16:00 hod.
SVATOVÁCLAVSKÝ VARHANNÍ KONCERT
kostel sv Václava - Malešov
Na varhany hraje Aleš Bárta.

www.khfarnost.cz 

28.9. | 19:00 
Torrax
Česká 1 
Pětičlenná kutnohorská kapela Torrax hrající 
power metal pokřtí svoji první desku pod 
názvem „V každým z nás“
Vstup: 150 Kč
www.pb-production.cz

VýSTaVY 

5. 9. od 17:00 hod.
Knihkupectví a galerie Kosmas
Vernisáž výstavy Hory Kutné v umění 
výtvarném. 
Pořádá ArcusGallery
Dobročinná aukce ve prospěch občanského 
sdružení Belveder

21. 6.–27. 10. 
„SPLENDISSIMA BASILICA“
katedrála Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Jana Křtitele
V rámci oslav 10 let od vysvěcení a zno-
vuotevření sedlecké katedrály. V podkroví 
chrámu budou vystaveny fotografie Libora 
Teplého z knihy Splendissima Basilica, která 
vyšla v r. 2009. Na transeptu, a stejně tak 
i na hlavním kůru, budou návštěvníci moci 

zhlédnout vítězná díla dětské výtvarné sou-
těže „Katedrála, jak ji vidíme my“, do které 
se zapojily kutnohorské školy. 
www.sedlec.info 

VlašSKý DVůR  
HaVlÍčKOVO nám. 552 

každý den | 11:00 a 14:00 hod.
PROHLÍDKY MĚSTA S PRŮVODCEM
Procházka městem s průvodcem kolem 
nejzajímavějších památek Kutné Hory. Pro-
hlídky probíhají v českém jazyce a začínají 
na nádvoří Vlašského dvora každý den. 
Vstup: 100 Kč/os (pokladna Vlašského dvora)

každá středa
KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY VLAŠSKÉ-
HO DVORA
Pravidelné středeční oživení expozic Vlašské-
ho dvora průvodcem v dobovém kostýmu. 

každý sudý čtvrtek | 15:30 hod.
„LAZEBNICE ZUZANA“
Stalo se, nestalo, za doby Václava IV. ve 
městě zvaném Kutná Hora, kde se veškeré 
stříbro ukrývalo, den ode dne bohatším 
se stávalo, a kde se i tento příběh plný lásky, 
útrap, lží a pravd odehrál. 

každý lichý čtvrtek | 15:30 hod. 
„PARKOVNÉ“
Ačkoliv je v současnosti park pod Vlašským 
dvorem v rámci projektu revitalizace veřej-
nosti nepřístupný, podíváme se mu na koří-
nek. Symbolické „parkovné“ 20,- Kč na osobu. 
www.pskh.cz

DačICKéHO Dům  
KOmEnSKéHO nám. 41 

28. 6.–únor 2020 
„KUTNOHORSKÉ 9“ 1989-1999-2019
Výstava Vás provede třicetiletou obnovou 
historického jádra pomocí archivních, dosud 
nezveřejněných fotografií či dokumentů, 
připomíná opravy nejvýznamnějších pamá-
tek či měšťanských domů a úspěchy, kterých 
město dosáhlo. Na filmových dokumentech 
znovu ožívají významné osobnosti, které  
navštívili Kutnou Horu. 
www.dacickehodum.cz

 GalERIE fElIxE 
 JEnEwEIna  
 PalaCKéHO námĚSTÍ 377 

13. 9.–20. 10.
XIX. SYMPOZIUM SOUČASNÉHO VÝTVAR-
NÉHO UMĚNÍ JENEWEIN – KUTNÁ HORA
Galerie Felixe Jeneweina Města Kutné Hory, 
Sankturinovský dům, Palackého nám. 377
M. Froulík, A. Osadnik, I. Sumec, D. Trantina, 
J. Vytiska
Sestava účastníků sympozia je volena jako 
průřez napříč věkovými kategoriemi, ale 
i směry. Od realismu přes expresi po abstrak-
ci i konceptuální malbu.
Zahájení výstavy 13. 9. v 17:00 hod. v 1. pa-
tře Sankturinovského domu. Součástí zahá-
jení koncert kapely GARAGE & TONY DUCHá-
ČEK ve 20:00 hod. na Palackého náměstí.
www.gfj.kh.cz

SPOlKOVý Dům  
a KOSTEl SV. Jana 
nEPOmUCKéHO  
lIEROVa 146 

7. 9.–30. 9. 
JIŘÍ ORTEN a 25 LET ORTENOVY KUTNÉ 
HORY
Spolkový dům
Klub rodáků a přátel Kutné Hory ve spoluprá-
ci s Městem Kutná Hora pořádá výstavu in-
spirovanou výjimečnou básnickou osobností 
Jiřího Ortena k 100. výročí narození.
Vernisáž 7. 9. v 10:00 hod. Úvodní slovo Marie 
Valtrové doprovodí recitací Hana Ornestová.
www.kutnahora.cz 

 mĚSTSKé TYlOVO 
 DIVaDlO  
 maSaRYKOVa 128  

VELKÁ SCÉNA

14. 9. | 19:00 hod. 
VZPOURA NEVĚST
/ Jana Ryšánek Schmiedtová, Michaela
Doležalová
Divadlo Palace, Praha
Komediální příběh o předsvatebním hledání 
sebeúcty napsaný ženami nejen o ženách 
a nejen pro ženy. Pět žen ve věku od 19 do 
70 let a jeden muž se sejdou ve svatební 
agentuře, aby se připravili na svůj velký Den. 
Hrají: Zuzana Slavíková, Daniela Šinkorová, 
Miluše Bittnerová 
Režie: Michaela Doležalová
Vstup: 400, 350, 290 Kč

19. 9. | 19:00 hod. 

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD/ Eric Assous
Divadlo v Rytířské, Praha
Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé, 
a přece tolik rozdílní. Bernard pracuje na 
skvělém postu v rodinném podniku své 
ženy Nelly a doplácí na svou vášeň suknič-
káře. Svou milenku dokonce přivede do 
jiného stavu. Kdyby se o tom dozvěděla 
jeho manželka, přišel by o všechno. Proto 
požádá o pomoc svého kamaráda Phillipea. 
Tím se roztáčí vynalézavý kolotoč situací 
a zápletek.
Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Tereza Kost-
ková, Nela Boudová
Režie: Jakub Nvota
Vstup: 420, 385, 260 Kč
Představení na předplatné, zbylé vstupenky 
zakoupíte v pokladně Tylova divadla, v Infor-
mačním centru na Palackého náměstí nebo 
on-line na www.divadlo-kutnahora.cz.

23. 9. | 19:00 hod.
HOLOUBÁTKO NA ROŽNI - PETR NÁROŽ-

NÝ + ANTIKVARTET Dušana Vančury
Komponovaný pořad špičkové vokální 
skupiny Antikvartet Dušana Vanču-
ry, herce Petra Nárožného a písničkáře 
Jiřího Holoubka. 
Vstup: 200 Kč

Změna programu vyhrazena
www.divadlo-kutnahora.cz

KULTURNí KALENdÁř KUTNé HORY – ZÁří 2019

LEHKÝ ŽIVOT S TĚŽKÝMI KOVY
Na haldách poklady nenajdete

Stříbrné mince na hal-
dách nenajdete. Poklad 
v podobě informací o raž-
bě mincí na kutnohorsku 
na vás ovšem čeká ve 
Vlašském dvoře. Vydej-
te se po stopách stříbra 
a ražby pražských grošů 
bezpečně a pohodlně tře-
ba s celou rodinou. 

Více na: https://destinace.kutnahora.cz/d/vlassky-dvur
Více na: 
https://mu.kutnahora.cz/mu/arsen

Za pokladem vyrazte raději 
do Vlašského dvora

TIP NA VÝLET

Co 
to jsou 
haldy? 

Haldy neboli odvaly jsou dě-
dictvím po těžbě stříbrné rudy, 

která v Kutné Hoře probíhala již 
od 13. století. Jedná se o vytěže-

ný materiál z dolů (hlušina) a od-
pad po tavení vzácných kovů 

(struska), který byl po stale-
tí vršen na hromady. Odvaly se 

v Kutné Hoře nacházejí hlavně 
na Kaňku a na Karlově. Můžeme 

je nalézt také v údolí řeky Vrch-
lice a Bylanky, Na Rovinách, na 

Kuklíku a u Grunty.

Proč 
jsou 

nebezpečné? 
Kromě neškodných 
hornin a minerálů je 

v haldách obsaženo i velké 
množství těžkých kovů, které se 
mohou při nevhodné manipulaci 

uvolňovat do spodních vod a do ovzduší 
a představují proto zdravotní riziko. 

PRAVIDLA BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ
Respektujte zákazy vstupu na haldy.

Nenarušujte povrch hald.

Nehledejte na haldách zkameněliny 
ani nerosty.

Poučte o bezpečnosti své děti.

Nedovolený pohyb cizích osob na 
haldách hlaste městské policii.

1
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Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,  
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte!
Umístění: Viditelné místo v bytě.
Zvenku na dveře lednice magnetkou či 
na vchodové dveře ze strany bytu. Jsou 
to první dveře, jimiž složky záchranného 
systému prochází.
Aktuálnost: Prosíme, udržujte 
údaje aktuální! Vyměňte obálku 
vždy při změnách léků, kontaktů, 
po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo, 
tyto údaje je zdravotnická záchranná 
služba schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka, 
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět, 
jaké máte současné nemoci a zda jste 
nemoc prodělali před rokem nebo před 
20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky, 
včetně množství (například 80 mg),  
dále dávku (například 1 tableta)  
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké = rodinní 
příslušníci, sousedé či přátelé,  
je to zcela na Vás.  
Telefon pomůže v případě zajištění péče 
o pečujícího nebo o domácího mazlíčka.

I.C.E. KARTA

údaje  
důležité 

k vyplnění

doporučené 
údaje

údaje méně 
závažné

ČERVENĚ

ŽLUTĚ

ZELENĚ

•	 Kontakt	na	praktického	lékaře	napomůže	 
při zjištění dalších informací.

•	 S vyplněním	karty	Vám	mohou	pomoci	 
Vaši blízcí nebo praktický lékař.

•	 V případě,	že	jste	byli	v poslední	době	hospitalizováni,	
vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu.

•	 Je	zde	uvedeno	mnoho	zdravotních	údajů,	které	
pomohou záchranářům rozhodnout o tíži Vašeho 
aktuálního stavu a optimální terapii na místě  
nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.

•	 Svým	podpisem	stvrzujete,	že	údaje	jsou	pravdivé	 
a že je mohou záchranné složky využít v případě 
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života.

•	 Neotvírejte	však	své	dveře	bez	zábran	každému!
•	 Využívejte	„bezpečnostní	řetízek“	a „kukátko“	

na dveřích.
•	 Osvědčuje	se	mít	v domě	také	„hlásiče	kouře“.

Kolektiv autorů

K využití: občan/ka, bydlící v domácím prostředí sám/a; 
senior, včetně toho, který využívá terénní sociální služby; 
osoba se zdravotním postižením a kdokoliv další,  
kdo považuje tuto podporu pro sebe za podstatnou.  
Život je dar, a kéž jej můžeme smysluplně prožít  
a je-li to možné, ve zdraví.

I.C.E. KARTA

za oblast sociálních věcí 
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. 
ministryně práce a sociálních věcí

za oblast zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, 
MHA ministr zdravotnictví

PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ
SENIORSKÁ OBÁLKA

Několik doporučení závěrem:

copyright © 2019

https://www.facebook.com/seniorivkrajich/

Projekt Implementace 
politiky stárnutí na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./ /15_017/0006207 MPSV

Udělena celorepubliková záštita:

Formulář ICE karta je ke stažení 
 www.mpsv.cz   www.mzcr.cz  
a na webových stránkách krajů

ICE kartu 
můžete označit 

piktogramy

Souhlasím s využitím těchto údajů  
pro potřeby IZS při mém ošetření.

podpis

Údaje slouží k informaci v situaci tísně 
a ohrožení zdraví nebo života

V Y P L Ň T E  T I S K A C Í M  P Í S M E M

Datum vyplnění ZDravotní 
pojIšťovna

jméno a příjmení, tItul Dat. naroZení
nebo r.Č. 

alergIe

nemocI  oD kDy ?

léky – náZev Dávka Dávkování

kontakty na blíZké oSoby

pořaDí  jméno a příjmení  měSto  vZtah  telefon

1

2

3

jméno a kontakt na 
praktIckého lékaře

www.seniorivkrajich.mpsv.cz

Projekt: Implementace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň 
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018 

Ke snížení možných rizik sou-
visejících s výskytem nadlimit-
ních hodnot těžkých kovů, pře-
devším arsenu na Kaňku, by 
měla přispět informační kam-
paň Lehký život s těžkými kovy, 
kterou připravilo město Kutná 
Hora. Na stránkách Kutno-
horských listů bude vycházet 
šestidílný seriál s přehlednými 
informacemi a doporučením 
občanům, zahrádkářům i sta-
vitelům.  
Podle slov Kateřiny Hladíkové 

z  technického oddělení MěÚ 
Kutná Hora souvisí infor-
mační kampaň se závěrečnou 
zprávu analýzy rizik na Kaňku, 
kterou zastupitelé vzali na vě-
domí letos v  lednu. Navrhuje 
řadu nápravných opatření pro 
minimalizaci rizik.
„Podstatné je co nejméně za-
sahovat do odvalů, pozůstatků 
po staré hornické činnosti. Při 
dodržování pravidel bezpro-
střední riziko občanům nehro-
zí,“ zdůraznila Kateřina Hla-

díková a dodala, že město má 
k dispozici studii z roku 2003, 
která řešila výskyt těžkých kovů 
v širším území města. Aby bylo 
možné žádat o dotace na za-
bezpečení hald, zpevnění ko-
munikací a další opatření, bylo 
nutné aktualizovat analýzu  
a tím potvrdit, že riziko přetr-
vává. Současně bylo na Kaňku 
ponecháno devět hloubkových 
hydrogeologických vrtů urče-
ných k monitorování podzem-
ních vod. „Náklady na analýzu 

byly necelé 4 miliony korun,  
z toho 85 procent bylo finan-
cováno z  Operačního progra-
mu Životní prostředí,“ dodala 
Kateřina Hladíková.
Součástí kampaně jsou i nové 
webové stránky. Technické od-
dělení připravuje informační 
brožuru, která bude zájemcům 
k dispozici například na odbo-
ru životního prostředí nebo na 
stavebním úřadu.  

pra

V  tísni nebo ohrožení zdraví 
a života seniorů může přispět 
„Seniorská obálka“, kterou zavá-
dí pod záštitou místostarostky 
Silvie Doušové (STAN a Šance 
KH) i  město Kutná Hora. Je to 
dokument, karta, do které senio-
ři za pomoci příbuzných nebo 
praktického lékaře uvedou in-
formace o alergicích, nemocech 
nebo užívaných lécích. Uvedeny 
jsou i kontakty na praktického 

lékaře a blízké osoby. Tyto úda-
je, které jsou podstatné v přípa-
dě zásahu záchranné zdravotní 
služby, by měly být umístěny 
na viditelném místě v  bytě na 
dveřích lednice nebo na vnitřní 
straně vchodových dveří. „Těch 
případů, kdy osamělého seniora 
mohou postihnout náhlé zdra-
votní potíže, a musí proto volat 
záchrannou pomoc, přibývá, 
stejně jako výjezdů hasičů nebo 

policie. I lidé v  mladším věku 
jsou často rozrušení, nesoustře-
dění, dezorientovaní a nedo-
kážou odpovídat na položené 
otázky, které výjezd záchranky, 
hasičů nebo policie klade. Vel-
kým ulehčením pro přivolanou 
pomoc je v této situaci dobře vy-
plněná Seniorská obálka,“ uvedl 
Marián Šlesingr, vedoucí odbo-
ru sociálních věcí a zdravotnic-
tví MěÚ Kutná Hora.

Karta vznikla ve spolupráci Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí 
a krajské samosprávy v  rámci 
projektu Implementace politi-
ky stárnutí na krajskou úroveň. 
Funguje na principu I. C. E. ne-
boli „In Case of Emergency“, což 
znamená karta pro případ nalé-
havé pomoci v případě nouze.

pra

ARSEN TÉMATEM INfORMAČNÍ KAMPANĚ 

SENIORSKÁ ObÁLKA MŮžE PŘISPĚT K ZÁCHRANĚ žIVOTA



 KInO mODRý KŘÍž  
 HaVÍŘSKá 403 

1. 9. | 16:00 hod.
LVÍ KRÁL, 3D
USA, animovaný, 118 min., vstupné 130 Kč, 
rodinný, pro děti, český dabing
Režie: Jon Favreau

4., 7. a 18. 9. | 19:00 hod. 
PŘES PRSTY
ČR, sportovní komedie, 101 min.,  
vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný
Hrají: Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer, De-
nisa Nesvačilová, Vojtěch Dyk, Jakub Prachař
Režie: Petr Kolečko

5. 9. | 19:00 hod.
ŽENY V BĚHU
ČR, komedie, 93 min., vstupné 110 Kč, mlá-
deži přístupný
Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, 
Veronika Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej 
Vetchý
Režie: Martin Horský

6. 9. | 19:00 hod.
TO KAPITOLA 2
USA, horor, 165 min., vstupné 130 Kč,  
do 15 let nevhodný, s titulky
Hrají: James McAvoy, Jessica Chastain, Bill 
Skarsgård, Bill Hader
Režie: Andy Muschietti

7. 9. | 16:00 hod.
HODINÁŘŮV UČEŃ
ČR/SR, pohádka, 102 min., vstupné 120 Kč, 
rodinný, pro děti
Hrají: Jana Plodková, Jaroslav Plesl, 
Václav Neužil ml.
Režie: Jitka Rudolfová

8. 9. | 14:00 hod.
MLÁDÍ VE VERŠÍCH
Po projekci filmu bude následovat beseda.
Režie: Milan Klíma

11. 9. | 19:00 hod.
KRVAVÁ NEVĚSTA
USA, horor, 96 min., vstupné 120 Kč, do 15 let 
nevhodný, s titulky
Hrají: Samara Weaving, Mark O‘Brien, Andie 
MacDowell
Režie: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

12. a 22. 9. | 19:00 hod.
NABARVENÉ PTÁČE
ČR/SR/Ukrajina, válečné drama, 169 min., 
vstupné 140 Kč, do 15 let nevhodný
Hrají: Petr Kotlár, Stellan Skarsgård, Udo Kier
Režie: Václav Marhoul

13. 9. | 19:00 hod.
ZLATOKOPKY
USA, krimikomedie, vstupné 130 Kč, do 15 let 
nevhodný, s titulky
Hrají: Constance Wu, Lili Reinhart, Julia Stiles, 
Jennifer Lopez
Režie: Lorene Scafaria

14. 9. | 16:00 hod.
PSÍ POSLÁNÍ 2
USA, fantasy, 108 min., vstupné 100 Kč, ro-
dinný, pro děti, český dabing
Hrají: Dennis Quaid, Marg Helgenberger, 

Kathryn Prescott
Režie: Gail Mancuso

14. 9. | 19:00 hod.
TENKRÁT V HOLLYWOODU
USA, drama, 159 min., vstupné 100 Kč, do 15 
let nevhodný, s titulky
Hrají: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot 
Robbie, Al Pacino
Režie: Quentin Tarantino

15. 9. | 16:00 hod. 
PLAYMOBIL VE fILMU
Francie/Německo, animovaný, 99 min., vstup-
né 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Režie: Lino DiSalvo

15. 9. | 19:00 hod.
PANSTVÍ DOWNTON
Velká Británie, drama, 122 min., vstupné 120 
Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Hrají: Michelle Dockery, Maggie Smith, Eliza-
beth McGovern
Režie: Michael Engler

19. 9. | 19:00 hod.
RAMBO: POSLEDNÍ KREV
USA, akční, vstupné 120 Kč, do 15 let ne-
vhodný, s titulky
Hrají: Sylvester Stallone, Paz Vega, Joaquín 
Cosio
Režie: Adrian Grunberg

20., 21. a 25. 9. | 19:00 hod.
ROMÁN PRO POKROČILÉ
ČR, komedie, 95 min., vstupné 130 Kč, do 12 
let nevhodný
Hrají: Marek Vašut, Jitka Čvančarová, Miroslav 
Etzler
Režie: Zita Marinovová

21. 9. | 16:00 hod.
ANGRY BIRDS VE fILMU 2
USA, animovaná komedie, 97 min., vstupné 
110 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Režie: Thurop Van Orman, John Rice

22. 9. | 16:00 hod.
SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA, 3D
USA, akční sci-fi, 130 min., mládeži přístup-
ný, český dabing
Hrají: Tom Holland, Jacob Batalon, Zendaya, 
Režie: Jon Wats

26. a 29. 9. | 19:00 hod. 
JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
ČR, dokumentární, 102 min., vstupné 120 Kč, 
mládeži přístupný
Hrají: Jiří Suchý
Režie: Olga Sommerová

27. 9. | 19:00 hod.
LOV
USA, horor, vstupné 120 Kč, do 15 let ne-
vhodný, s titulky
Hrají: Betty Gilpin, Hilary Swank, Emma 
Roberts
Režie: Craig Zobel

28. 9. | 19:00 hod.
NÁRODNÍ TŘÍDA
ČR/Německo, drama, 91 min., vstupné 130 
Kč, do 15 let nevhodný
Hrají: Hynek Čermák, Kateřina Janečková, Jan 
Cina, Václav Neužil ml., Jiří Langmajer
Režie: Štěpán Altrichter

29. 9. | 16:00 hod.
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
USA, animovaná komedie, 100 min., rodin-
ný, pro děti, český dabing
Režie: Josh Cooley

Změna programu vyhrazena.
www.kino-kutnahora.cz

 mĚSTSKá KnIHOVna   
 HUSOVa 145/14  

9. 9. | 9:30 hod.
HRÁTKY S PAMĚTÍ
Pravidelné trénování mozkových buněk s tre-
nérkou paměti Dášou Strbíkovou.

16. 9. | 10:00 hod.
TVOŘIVÁ DÍLNA
Vyrábíme lapač snů.

17. 9. | 15:00 hod.
UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU „STŘEDO-
VĚKÁ KUTNÁ HORA“
Zahajovací lekce, pouze pro přihlášené 
účastníky.

17. 9. | 17:30 hod.
S KUTNOHORÁKY PO SVĚTĚ „TAKOVÁ 
JEDNA NETRADIČNÍ DOVOLENÁ“
Beseda s Martinou Bičíkovou o cestování 
výletní lodí.

24. 9. | 18:00 hod.
DOBROVOLNICTVÍ JE PŘÍLEŽITOST
Přednáška Bc. Marie Mackové o fungování 
dobrovolnického centra v Kutné Hoře.

Dětské oddělení:
26. 9. | 12:00 – 18:00 hod.
DESKOHRANÍ V KLUBÍKU PRO MALÉ 
I VELKÉ

Pobočka Sídliště, budova ZŠ Jana Pala-
cha 166
20. 9. | 14:00 hod.
ODPOLEDNE S MODERNÍ POHÁDKOU

Pobočka Malín, Obecní knihovna Malín, 
U Beránky 378
17. 9. | 17:00 hod.
PUTUJEME ZA PIRÁTY
Čtení, kvízy, křížovky, bludiště a rébusy. 

Pobočka Kaňk, Mozaika, Kaňk 243
12. 9. | 15:00 hod.
ČTENÍ S MÍLOU
Čtení a hraní pro předškoláky.

30. 9. | 9:00 -17:00 hod.
BURZA KNIH V MOZAICE
www.knihovna-kh.cz

čESKé mUzEUm  
STŘÍbRa 

2. 4. – 30. 11.
KOUZLO SKLÁŘSKÉHO ŘEMESLA
Kamenný dům, Václavské nám. 183
Historický vývoj a sklářské hutě v regionu. 
Historické sklo především z 19. a počátku 20. 
století, suroviny a technologie výroby a tvor-
ba místních sklářů. K výstavě je připraven 

interaktivní doprovodný program pro děti 
základních škol. 
Vstup: 20, 10 Kč

9. 7. – 28. 9. 
EX LIBRIS
Tylův dům, Tylova 507
Vystavené exponáty kopírují časovou osu 
a prezentují různé grafické styly a směry 
od secese, přes kubismus, expresionismus 
až po funkcionalismus a modernu. K vidění 
jsou také exlibris realizované různými repro-
dukčními technikami a soubory jednotlivých 
autorů – například Josefa Váchala, Cyrila 
Boudy, Bohumila Valihracha, Jiřího Slavíka 
nebo Michaela Floriána. 

9. 7. – 17. 11. 
VÁCLAV IV. – KRÁL VE STÍNU SVÉHO OTCE
Hrádek, Barborská 28
Výstava zachycuje složitou vládu  
Václava IV., jeho soukromý život a návštěv-
níky seznámí prostřednictvím modelů  
i s architektonickými památkami, které vzni-
kaly za jeho panování. Dále jsou na výstavě 
zachyceny i další památky, jako významné 
rukopisy, mince a další symbolika vznikající 
za vlády Václava IV. 

15. 8. – 6. 10.
DŘEVĚNÝ NONSENS
Hrádek, Barborská 28
Dřevořezby, akvarely a další výtvarné počiny 
kutnohorské autorky Hany Richterové.
www.cms-kh.cz

 GalERIE  
 STŘEDOčESKéHO  
 KRaJE  
 baRbORSKá 51 - 53  

6. 9. | 16:00 – 00:00 hod.
A DAY Of SOUND
Galerie se otevírá hudbě a zvuku! Elektro-
nika, multimédia a performance ovládnou 
GASK a jeho zahrady v mezinárodním jedno-
denním festivalu. 

12. 9. | 15:00 hod.
GASK BEZ BARIÉR
Komentované prohlídky ne/jen pro seniory: 
Tváře expresionismu s Adrianou Primusovou.

14. 9. | 11:00 – 18:00 hod.
DOPROVODNÝ PROGRAM K DERNIÉ-
ŘE VÝSTAVY TVÁŘE EXPRESIONISMU 
(1905–1925)
SLOVINSKO – ČECHY - NĚMECKO
11:00 – 13:00 hod. 
ART TALK na téma tváře expresionismu v Če-
chách, Slovinsku a Německu za účasti autorů 
výstavy a autorů textů v katalogu. Diskuse 
bude v angličtině a češtině se simultánním 
překladem.
15:00 hod. 
Komentovaná prohlídka výstavy s jejími au-
tory Robertem Simoniškem a Goranem Mi-
lovanovičem (Galerija Božidar Jakac, Slovin-
sko). Prohlídka bude překládána do češtiny. 
18:00 hod. 
Literárně filmový komponovaný ve-
čer zasvěcený expresionismu verše 
a prózy Jakoba van Hoddise, Gottfrieda 
Benna, Georga Trakla, Richarda Weine-

ra a dalších; film Nosferatu – Symfonie 
hrůzy (1922) s improvizovanou hudbou 
Sonji Večtomov a deklamací Martina 
Kulhánka.
Ve spolupráci s Goethe institutem 
v Praze.

21. 9. | 13:00 hod. 
GASK RODINÁM
Kůň drásaný lvem k dílu Emila Filly ze stálé 
expozice Stavy mysli / Za obrazem – obměny 
a intervence (k příležitosti Mezinárodního 
dne míru).

21. 9. | 15:00 – 18:00 hod. 
ZAHÁJENÍ SEZÓNY PODZIM/ZIMA
Sobotní odpoledne přinese vernisáže čtyř 
výstav, živou performanci, křest desky a kon-
cert Zvíře jménem Podzim.
15:00 hod. Petra Malinová (houslová impro-
vizace k výstavě)
16:00 hod. Ivana Zochová, absolventi Atelié-
ru skla Petra Stanického a Jense Pfeifera 
17:00 hod. Jakub König
17:00 hod. Zvíře jménem podzim, 
performance 
18:00 hod. koncert Zvíře jménem 
Podzim + křest nové desky Září

22. 9. – 1. 12.
ATELIÉR SKLA PETRA STANICKÉHO A JEN-
SE PfEIfERA (AMSTERDAM) – VELKÝ 
TŘESK
Výstava akcentuje díla vzniklá ve stejný čas 
na stejném místě (v Evropě), používající 
společnou vizualitu, konceptuální práci s ma-
teriálem skla, tématy i náměty, přesto však 
vzniklá v naprosto odlišném kontextu i spo-
lečnosti. Studenti a absolventi obou ateliérů 
využívají sklo jako materiál pro konceptuální 
uchopení aktuálních témat v současném 
umění. 

22. 9.–9. 2. 
JAKUB KÖNIG – ZVÍŘE JMÉNEM PODZIM
Jakub König je hudebník, spisovatel a ilustrá-
tor. Jeho posledním monstrózním počinem 
je Zvíře jménem podzim, které není jen 
velkým hudebním tělesem, ale také knihou, 
kterou sám napsal a ilustroval. Ponurý de-
tektivní příběh, odehrávající se v nedalekém 
Kolíně, je doprovázen zvukovou site-specific 
instalací. 

22. 9.–9. 2. 
PETRA MALINOVÁ – ZEMITĚ
Petra Malinová ve svých kresbách obrací 
svůj zájem ke krajině, krajině bez příběhů 
stvořených lidmi, krajině kosmické energie. 
Každý obraz Petry Malinové je samostatnou 
cestou za poznáním sebe sama i energie 
krajiny propojené s universem ve vzácných 
okamžicích prozření. 

22. 9.–16. 2. 
IVANA ZOCHOVÁ – HPONI
Výstava HPONI, neboli Homeopatická moc 
narcistické identity, je součástí doktorand-
ského projektu Ivany Zochové, která se za-
bývá mapováním vizuální pomíjivosti v pro-
storu. Ve Whiteboxu představí svůj projekt, 
v němž se z pozice umělkyně zabývá fashion 
designem.
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 155  Záchranná služba
 150  Hasiči 
 158  Policie ČR
 156  Městská policie Kutná Hora
 112  Integrovaný 
 záchranný systém

www.kutnahora.cz

Město Kutná Hora
Havlíčkovo nám. 552/1

284 01 Kutná Hora
telefon: 327 710 111

září 2019 | 13



INZERCE

26. 9. | 15:00 hod. 
GASK BEZ BARIÉR
Komentované prohlídky výstav Jakuba Kö-
niga a Ivany Zochové s kurátorkou Radkou 
Zahradníkovou ne/jen pro seniory.

VýSTaVY

3. 12. 2017–23. 11. 2020
STAVY MYSLI / ZA OBRAZEM – OBMĚNY 
A INTERVENCE
stálá expozice GASK
Jedinečně koncipována sbírková prezentace, 
v níž vedle řady sbírkových jsou vystaveny 
nové dlouhodobé zápůjčky a vybrané afo-
rismy k jednotlivým okruhům. Jde o tzv. 
„intervence“, neboli dílčí průniky tvorby sou-
časných umělců, které reflektují konkrétní 
tematické okruhy jinak než cestou „klasické“ 
sochy či závěsného obrazu.

ALEJ SVĚTCŮ / dlouhodobá expozice 
přízemí GASK
Dlouhodobá výstava zrcadlí barokní galerii 
světců Františka Bauguta, která je umístěna 
před jezuitskou kolejí. Výstava vznikla v ná-
vaznosti na novou podobu stálé expozice 
a potrvá do 8. 2. 2020.

19. 5.–15. 9. 
EUGENIO PERCOSSI - DEATH IS COOL
Konceptuální malba italského umělce žijícího 
na zámku v nedalekých Třebešicích. Malíř-
skou sérii rámuje zvuková instalace Cuckoo 
a videoart Death is cool z roku 2010.

16. 6.–15. 9. 
TVÁŘE EXPRESIONISMU (1905–1925)
 SLOVINSKO – ČECHY - NĚMECKO
Česká veřejnost má poprvé možnost se-
známit se s tvorbou slovinských umělců, 
z nichž převážná část studovala v Praze, ale 
současně je ovlivnilo i německé prostředí. 
Současně bude představena tvorba českých 
a německých autorů (Filla, Čapek, Špála, Nol-
de, Kirchner, Schmidt-Rottluff ad.).

29. 6.–22. 9. 
SCREENING – SOUČASNÁ SERIGRAfIE 
(PŘESAHY GRAfIKY)
Výběr děl z posledních několika ročníků 
Mezinárodního serigrafického sympozia 
Ostrava (ISSO), které programově podporuje 
současné projevy grafické techniky serigrafie 
čili sítotisku (anglicky „screenprint“).

29. 6.–22. 9. 
JAROSLAV VOŽNIAK - NADĚJE ZANECH, 
KDO MNOU UBÍRÁ SE!
ze sbírek GASK
Výstava českého malíře a tvůrce asambláží 
Jaroslava Vožniaka (1933–2005), v jehož dí-
lech se obsedantně objevuje téma rozkladu, 
kolážovitého až klipovitého vnímání reality 
a především téma paralelního světa bizarní 
rozkoše médií a reklamy. 
www.gask.cz

 PaRK U TŘÍ PáVů  
 PalaCKéHO námĚSTÍ  

3. 9. | 18:00 hod.
TRAMPOTY
Koncert country kapely, která stála u zrodu 
Kutnohorské Kocábky (letos 36. ročník).

5., 12., 19., 26. 9. | 15:30 – 16:30 hod.
ŠPALÍČKOVY TVOŘIVÉ DÍLNIČKY

5. 9. | 18:00 hod.
PEPINO & AKORDEON
Koncert Pepina Matury, jehož repertoár tvoří 
slavné české a světové evergreeny i současné 
populární melodie.

12. 9. | 17:00 hod.
TOMÁŠ DUSPIVA & HARMONIKA 
Živá hudba k poslechu i tanci.

17. 9. | 18:00 hod. 
JIŘÍ BUREŠ BAND
Koncert kutnohorského hudebníka, který 
se pohybuje na rozhraní country, country-
rocku a blues.

24. 9. | 17:00 hod. 
JA JA BAND
Koncert kutnohorské kapely, hrající populár-
ní hudbu, swing i lidovky.

27. 9. | 19:00 hod.
4G
Koncert kapely hrající pop rock, country, 
hard heavy, melodic. 4G Hudba Kutná Hora 
je jedna velká rodina, a to strejda, synovec, 
manželka, švagr - takže čtyři Gryčovi - 4G.

28. 9. | 13:30 hod. 
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI DĚTEM
Odpolední program nejen pro děti. Přijďte 
se podívat na pohádku, pobavit se s klau-
nem, nechat si namalovat něco na obličej, 
zahrát si na dětském hřišti nebo si koupit 
něco drobného pro radost.

O dalších akcích Vás budeme informovat! 
Občas nakoukněte na náš Facebook -www.
facebook.com/u3pavu nebo www.face-
book.com/kavarna3. 
www.u3pavu.cz

 baR 22  
 PalaCKéHO námĚSTÍ 156/2 

6. 9. | 23:59 hod.
A DAY Of SOUND - AfTER PARTY
Po festivalu jedině na drink a trochu další 
elektroniky do Baru 22. Svůj set představí 
Qbeat.
Vstup zdarma

12. 9. | 20:00 hod.
UNCLE WILLY (REGGAE) SESSION
Nalaď se na poslední sluneční paprsky 
s Willym a jeho hosty v reggae rytmu. Host 
Michael Šeps!
Vstupné dobrovolné

18. 9. | 20:00 hod.
VOJTĚCH JEHLIČKA - INDIE DVĚMA PO-
HLEDY
Přednáška z Indonésie o globálním problé-
mu, který může ovlivnit každý z nás. 
Vstup zdarma

26. 9. | 20:00 hod.
POHYBLIVÉ OBRÁZKY - STUDENTSKÉ 
fILMY
Máš film, který bys chtěl ukázat a nemáš ho 
kde pustit? Bar 22 představuje lidem něco 
jiného a nového. Napiš nám a přijď se svým 
filmem na veřejné promítání a zjisti, jaké 
jsou na něj reakce.
Krátké filmy, animace, experiment, chceme 
vidět vše! Nejúspěšnější tvůrce pije na nás!
Vstupné dobrovolné

https://www.facebook.com/BAR22KH/, htt-
ps://www.instagram.com/bar22_kh/

blUES Café KUTná  
HORa, JaKUbSKá 562 

21. 9. | 19:00 hod.
DAVID EVANS (USA)
Nositel ceny „Grammy“ v kategorii blues. 
Vstup: 350 Kč

30. 9. | 19:00 hod.
JIŘÍ ČERNÝ
Poslechový pořad.
Vstup: 180 Kč

www.blues-caffe.cz ; www.pb-production.cz

 KUlTURnÍ Dům  
 lOREC, U lORCE 57 

21. – 22. 9. 
VÝSTAVA PSŮ CAVALIER KING  
CHARLES SPANIEL

26. 9. | 19:00 hod.
LUCIE BÍLÁ, PETR MALÁSEK - RECITÁL
Předprodej vstupenek na www.ticketstream.cz.

29. 9. | 10:00 hod. 
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – AŤ ŽIJÍ POHÁDKY
V zbrusu novém představení se Štístko 
a Poupěnka se svými broučky dostanou do 
pohádkového lesa.
Natrefí na skřítka Tik Ťaka, kterého ještě nikdo 
nechytil. Naučí Pyšnou princeznu kouzelná 
slůvka. Pomůžou Karkulce, aby jí nesežral 
vlk. Potkají Jeníčka a Mařenku a perníkovou 
chaloupku. Budou si hrát na Pejska a Kočičku. 
Dokonce jim bude plnit sny Zoubková víla. 
Délka představení cca 60 minut. Předprodej 
vstupenek na www.ticketportal.cz.
www.kdlorec.cz 

 CEnTRUm   
 PRO zDRaVOTnĚ  
 POSTIžEné KUTná   
 HORa, DOlnÍ 186  

18. 9. | 14:00 hod. 
KAVÁRNIČKA PRO MARUŠKY,  
LIDUŠKY A VAŠÍČKY
Hotel Zlatá Stoupa
K poslechu i tanci hraje Standa Jelínek. 
Vstup: 50 Kč

TVOŘENÍ A TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Kdy a na jaké téma?
 9. 9. A opět PERGAMANO 
11. 9. Trénování paměti 
16. 9. Dokončíme výrobu sovu - QUILLING
18. 9. Trénujeme paměť
18. 9. Kavárnička
23. 9. ORIGAMI - květiny 
25. 9. Trénujeme paměť a hrajeme si pro 
radost
30. 9. Vyrobíme si nástěnku, abychom si na 
vše vzpomněli.
Současně s tím vším probíhá PROJEKT 
KORáLKOVáNí.
Vždy od 9:00 hodin v CZPS v Dolní ulici 186. 
Sponzorem akce je Město Kutná Hora

 KlUb POD lamPOU   
 TREbIšOVSKá 611 

16. 9. | 17:30 hod. 

PUTOVÁNÍ POLSKEM
Na výpravu za památkami k našim severním 
sousedům vás zve Saša Štěpánovský.

30. 9. | 17:30 hod. 

PRÁCE ZADARMO? 
O tom, že dobrovolnictví je příležitost, budou 
vyprávět Marie Macková a Jindřiška Vinická 
z Dobrovolnického centra při Oblastní charitě 
Kutná Hora.

Klub otevřen v pondělí v prostorách KS Kutná 
Hora, Trebišovská 611 (bývalá MŠ PLEAS). Ve 
dny s programem 17:00 – 20:00 hod., pro-
gramy začínají v 17:30 hod.
Pořádá Křesťanské společenství Kutná Hora.
www.kskh.cz/lampa

SPORT 

7. 9. | 9:00 – 18:00 hod.
HAVÍŘSKÝ CYKLOORIENŤÁK & PĚŠÍ ZÁ-
VOD S KOČÁRKY
Kulturní, sportovní a společenské centrum 
Mozaika, Kaňk 243, Kutná Hora 
Amatérský závod dvojic na kole, který letos 
doplní pěší závod rodin s kočárky. 
Kategorie:
Cykloorienťák smíšených dvojic – dvojice 
žena + muž, dámské dvojice, žena + dítě, 
muž + dítě. (Za speciálních podmínek i muž 
+ muž – pokud bude mít alespoň jeden muž 
dámské šaty :-)). 
Orientační závod s kočárky – v každém star-
tovním týmu musí být alespoň jedno dítě 
v kočárku.
Pravidla: 
Na startu dostane každý tým mapu s umís-
těním kontrol. Některé jsou poblíž, jiné jsou 
vzdálenější, nicméně můžeme prozradit, že 
budou u menších silnic a cest (nebudete mu-

set zajíždět do náročného terénu). Máte časo-
vý limit 4 hodiny, během kterého musíte objet 
co nejvíce kontrol. Pořadí kontrol není určeno 
a každý tým si vymýšlí trasu individuálně.
Startovné: 100 Kč (dvojice). 
Kontakt: iva.ligenzova@gmail.com, 
tel. 721 104 244. Registrace na: 
www.havirskycykloorientak.cz.

14. 9. | 9:15 hod.
fLORBALOVÝ TURNAJ ŽEN DOMÁCÍHO 
fBC KUTNÁ HORA
sportovní hala Klimeška 
http://sportovnihala.kutnahora.cz 

15. 9. | 18:00 hod.
fBC KUTNÁ HORA MUŽI A VS START98 
PRAHA - KUNRATICE B, fLORBAL 
sportovní hala Klimeška
První domácí zápas letošní sezóny. http://
sportovnihala.kutnahora.cz 

16. – 20. 9. 
„TÝDEN SPOLU V POHYBU – KAŽDÝ DEN 
V SOKOLE“ 
Sokolovna v Sokolské a Tyršově ulici
Zveme všechny, kdo mají rádi pohyb, do 
našich kutnohorských sokoloven na celore-
publikovou akci České obce sokolské, při níž 
vám předvedeme, co všechno se v Sokole 
děje a budete se moci zapojit do tréninku či 
cvičení. Zapojit se mohou všichni bez rozdílu 
věku. Ukázkové hodiny pro rodiče a děti, 
předškoláky a mini žáky, ženy, muže, seniory. 
Program je připraven v obou sokolovnách. 
Celý týden bude možno udělat si test vlast-
ní zdatnosti. Cvičební oděv a obuv s sebou. 
Vstup na akci je po celý týden volný. 
20. 9. od 14:00 hod. – odpoledne pro seniory
Přednáška, promítání, cvičení, výstav-
ka o historii sokolovny, testy fyzické 
zdatnosti. Program akce najdete na  
www.sokolkh.cz, na plakátovacích  
plochách a FB@SokolKutnaHora.

21. 9. | 17:00 hod.
1. KOLO II. LIGY V HÁZENÉ - TJ SPARTA 
KUTNÁ HORA VS TJ JISKRA TŘEBOŇ
sportovní hala Klimeška
http://sportovnihala.kutnahora.cz

22. 9. | 8:00 – 20:00 hod. 
fLORBALOVÝ TURNAJ JUNIORŮ 
DOMÁCÍHO fBC KUTNÁ HORA 
sportovní hala Klimeška
http://sportovnihala.kutnahora.cz

28. 9. | 8:00 – 16:00 hod. 
BOHEMIA AEROBIC TOUR
sportovní hala Klimeška
Cvičení podle lektora.
http://sportovnihala.kutnahora.cz 

29. 9. | 18:00 hod.
2. KOLO II. LIGY V HÁZENÉ - TJ SPARTA 
KUTNÁ HORA VS JISKRA HAVLÍČKŮV 
BROD
sportovní hala Klimeška
http://sportovnihala.kutnahora.cz

KULTURNí KALENdÁř KUTNé HORY – ZÁří 2019

Infocentrum Města kutná Hora; e-mail: infocentrum@kutnahora.cz; www.kutnahora.cz
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stálé slevové akce•klubová slevová karta•www.slaviktime.cz
KUTNÁ HORA
TYLOVA 508

HODINKY•ŠPERKY•OPRAVY A SERVIS•VÝKUP ZLATA

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR HODINEK V REGIONU•CENY NIŽŠÍ NEŽ INTERNETOVÉ
ZLATO A STŘÍBRO OD ČESKÝCH ZLATNÍKŮ•VÝKUP ZLATA ZA VYSOKÉ CENY

AKCE - UŠLECHTILÁ OCEL - SLEVA až 50%
AKCE - STŘÍBRNÉ ŠPERKY - SLEVA až 40%

foto ihned flesh disky, paměťové karty, telefony, ...
proč album? vytvořte si svojí fotoknihu moje CEWE fotokniha



CO SE dĚjE VE mĚSTĚ

JIŘÍ BUREŠ BAND | VINC
OBČERSTVENÍ  |  SVATOVÁCLAVSKÝ GULÁŠ

UKÁZKA HASIČSKÉ TECHNIKY
SOUTĚŽE O CENY

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
28. 9. 2019 ˙ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR ˙ 10.00–13.30 HOD.28. 9. 2019 ˙ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR ˙ 10.00–13.30 HOD.

w w w . p i v o k u t n a h o r a . c z

Oslava dnů českého piva
zahřátí 

před Svatováclavskými slavnostmi

KNÍŽECÍ SPECIÁL
ZLATÁ 12  NACHMELENÁ ZA STUDENA

OCHUTNÁVKA NOVÝCH SPECIÁLŮ MĚŠŤANSKÉHO PIVOVARU V KUTNÉ HOŘE

AKCE › KUP PIVO A DRUHÉ MÁŠ ZDARMA!AKCE › KUP PIVO A DRUHÉ MÁŠ ZDARMA!
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fOTOREPORTÁž

BĚHEM PRÁZDNIN BYLA NA ZŠ KAMENNÁ STEZKA vyměněna 
díky finanční podpoře města okna v 1. nadzemním podlaží 
budovy, směrem, do ulice Kamenná stezka. Zároveň jsou na boku 
školy, směrem do Štefánikovy ulice, instalovány nové luxferové 
panely. Zajistí přísun světla do suterénu, který škola plánuje 
zrekonstruovat a hodlá v něm vybudovat dílny pro výuku, mimo 
jiné i tradičních řemesel.

tz, red

JUBILEJNÍ 20. ROČNÍK TYJÁTRFESTU V DOMÁCÍM AMFITEÁTRU 
NA KAŇKU nabídl od 15. do 18. srpna řadu divadelních, 
hudebních, tanečních i kouzelnických vystoupení. Na pódiu 
zahradního amfiteátru Václava Veselého se na přání diváků vrátili 
nejúspěšnější a divácky nejoblíbenější účinkující za uplynulá 
dvě desetiletí historie Tyjátrfestu. Více v článku Josefa Stanislava 
Tremla na www.kutnohorskelisty.cz.

PRÁZDNINOVÉ PŘESTÁVKY VYUŽILA ZŠ T. G. MASARYKA  
v Kutné Hoře k modernizaci učebny fyziky a chemie. Součástí 
projektu, podpořeného dotací ve výši 3 066 000  korun  
z Integrovaného regionálního operačního programu Učíme 
přírodní vědy inovativně, bylo vybudování chemické laboratoře, 
skladu chemikálií a bezbariérového WC. 

tz, red 

36. ROČNÍK KUTNOHORSKÉ KOCÁBKY PŘILÁKAL 17. srpna do 
zahrady kláštera řádu sv. Voršily fanoušky country, bluegrassové, 
trampské a folkové muziky. Na podiu se vystřídaly skupiny Johnny 
Cash Trio, Trampoty, Richenza Trio, Jiří Bureš Band, Franta Kasl 
Trio, Gladly SW, Sabina Uxová, Brzdaři a další. Kutnohorská 
kocábka ke Kutné Hoře patří již od roku 1984 a řadí se k festivalům 
s nejdelší tradicí v ČR.  

jst

SVÁTKEM PRO MILOVNÍKY HISTORICKÝCH VOZIDEL, dobré muziky 
a hodování byl o víkendu 17. a 18. srpna již XI. ročník tradičního 
mezinárodního závodu historických vozidel Veteran Rallye.  
V závodu do vrchu Kaňk poměřilo své síly bezmála 40 veteránů 
vyrobených do roku 1940. Součástí akce byl bohatý doprovodný 
program na Palackého náměstí. Více na www.kutnohorskelisty.cz. 

pra

NA CESTU KOLEM SVĚTA SE VYDALI ÚČASTNÍCI čtrnáctidenního 
příměstského tábora, který se konal v srpnu ve volnočasovém 
centru Mozaika na Kaňku. Spolek Kaňkovské sedlo z.s. nabídl 
dětem krásné zážitky při putování Sibiří za uloupeným pokladem, 
při poznávání čínské kultury, výrobě módních doplňků a triček 
inspirovaných barevnou Afrikou atd.  
Více informací na www.kutnohorskelisty.cz 

pra

Mimořádná příležitost navštívit 
nejvýznamnější památky, koste-
ly a některé běžně nepřístupné 
objekty v Kutné Hoře a okolí 
zdarma nebo za dobrovolné či 
zvýhodněné vstupné se zájem-
cům naskytne ve dnech 7. a 8. 
září v rámci Dnů evropského 
dědictví (European Heritage 
Days, dále EHD). Připraven je i 

zajímavý doprovodný program. 
Seznam objektů, které se do 
letošního ročníku EHD zapo-
jily a další informace, naleznou 
zájemci v kulturním servisu na  
str. 11 a také na webových strán-
kách www.kutnohorskelisty.cz. 

Věra Žáčková

OTEVŘOU PAMÁTKY ZDARMA
Distribuce Kutnohorských listů 
je od září zajišťována prostřednic-
tvím městského úřadu. Snahou 
je, aby se noviny dostaly do kaž-
dé domovní schránky ve městě  
a v příměstských částech tak, 
jak mají. Do současné doby dis-
tribuci zajišťovala Česká dis-
tribuční a.s. Protože ani opa-
kované reklamace nepomohly 

ke zlepšení situace, schválila 
Rada města Kutné Hory na návrh 
redakční rady Kutnohorských lis-
tů, že si město bude zajišťovat dis-
tribuci samo prostřednictvím bri-
gádníků. Budeme rádi za zpětnou 
odezvu od vás na adrese bran-
dejska@mu.kutnahora.cz, nebo  
pravdova@mu.kutnahora.cz, zda 
se nový systém osvědčil.

red  

ZMĚNA DISTRIbUCE 

Na úklid cigaretových nedopal-
ků vysavači Glutton zakoupila 
společnost Philip Morris ČR 
na rok od Technických služeb 
Kutná Hora úklidové služby  
v hodnotě 300 tisíc korun.  
„Považujeme za přirozené  
a zároveň i symbolické, že jsme 
nabídku na financování úklidu 
nedopalků učinili právě Kutné 
Hoře – tedy lokalitě, kde máme 
svůj výrobní závod. Vždyť vý-
roba tabákových produktů 

už zde má více než 200 letou 
tradici,“ řekl Roman Gramet-
bauer, manažer udržitelnosti 
společnosti Philip Morris ČR 
a.s. Samotný úklid není podle 
Romana Grametbauera samo-
spasitelným řešením, primární 
je změna v přístupu kuřáků. 
Pokud k ní nedojde, mohlo by 
se uklízet do nekonečna a bez 
dlouhodobého efektu. „V dal-
ším období bychom proto rádi 
s městem spolupracovali na 

osvětové kampani. Dle našeho 
názoru je zodpovědnost právě 
na samotných kuřácích, kteří 
by měli tento vzniklý odpad 
řádně likvidovat, stejně jako 
ostatní druhy odpadků, který-
mi jsou například láhve od pití, 
sáčky či obaly od sušenek,“ do-
dal Grametbauer. Město Kutná 
Hora tuto iniciativu uvítalo.  

Monika pravdová

V bOJI PROTI NEDOPALKŮM POMŮžE MĚSTU PHILIP MORRIS ČR

Foto: Lukáš Bečán



Kutnohorské listy ve spo-
lupráci s autorem projektu 
Zmizelá Kutná Hora Ale-
šem Pospíšilem pořáda-
jí čtenářskou soutěž o tři 
knihy nového dílu edice.  
Zaměřena je na stavby 1. re-
publiky. Ve čtyřech vydáních 
bude od 1. června zveřejněno 
celkem pět soutěžních dobo-
vých fotografií. Odpovědi na 
otázky lze zasílat průběžně, 
nebo najednou nejpozději 
do 27. října na adresu prav-
dova@mu.kutnahora.cz. Při 
správné odpovědi na všechny 
otázky budou čtenáři zařaze-

ni do slosování, které se bude  
konat u příležitosti vydání 
knihy 1. listopadu 2019.
Více jsme uveřejnili v červ-
novém vydání Kutnohor-
ských listů. Předchozí 
soutěžní otázky jsou k dispo-
zici na webových stránkách 
www.kutnohorskelisty.cz.

HISTORIE A SOUČASNOST

Jezdci na kolech vysokých i ko-
lech nízkých od roku výroby 
1890 až do 60. let 20. století, při-
pomněli 10. 8. 150. výročí závo-
du v Kutné Hoře. Jízda o závod 
na velocipedech v Kutné Hoře 
roku 1869 je prvním doloženým 
závodem v českých zemích.
Na vysoké kolo v Kutné Hoře 
usedli a jízdy elegance od Tylova 
divadla k sedleckému klášteru 
se účastnili také významný čes-
ký chirurg profesor Pavel Pafko 
a spisovatel Jan Králík, který 
se zabývá historií motocyklů, au-
tomobilů a také velocipedů. Ještě 
než jezdci v oděvu vhodném ke 
stroji, který sedlali, vyrazili po 
stejné trase jako jejich předchůdci 
před 150 lety, na programu byly 
reje na vysokých kolech, vystou-
pení členů Českého klubu velo-

cipedistů a reje pánů a dam na 
kolech nízkých v podání Zbra-
slavského klubu velocipedistů. 
Profesor Pavel Pafko je nejen 
uznávaným českým lékařem, ale 
také příznivcem cyklistiky a jízdy 
na vysokém kole, které dostal od 
rodiny k šedesátinám. „Jezdím na 
něm už 19 let. Je to zábava. Víte, 
když jedete na normálním kole, 
tak máte radost sama. Když ale 
jedete na vysokém kole, děláte 
radost i lidem, kteří vás potkávají. 
Mávají a fotí si vás,“ řekl profesor 
Pafko. Jízda na vysokém kole 
oproti klasickému nabízí po-
hled na okolí z jiné perspektivy.  
„Díváte se na krajinu z trošku 
větší výšky. Také se samozřejmě 
z větší výšky padá, ale padá se jen 
málo,“ poznamenal Pafko a do-
dal, že jízda na vysokém kole je 

dokonce bezpečnější než na kla-
sickém, a to proto, že se na něm 
nejezdí tak rychle. Dalším důvo-
dem podle jeho slov je i to, že při 
jízdě po silnici jezdce na vysokém 
kole bezpečně předjíždějí míjející 
vozidla. „Dají hned blinkr doleva. 
Možná se bojí, že jim spadneme 
na auto shora,“ řekl s úsměvem 
profesor Pafko a dodal, že když 

jede člověk na normálním kole, 
jsou rizika větší. Především v ČR, 
kde jsou podle jeho slov řidiči ag-
resivnější než třeba v Rakousku. 
Zdůraznil také význam jízdy na 
kole pro lidské zdraví.

Monika pravdová

SOUTĚž POZNEJ ZMIZELOU KUTNOU HORU

PŘIPOMNĚLI 150. VýROČÍ ZÁVODU V KUTNÉ HOŘE

Originál Sedlecké monstrance, 
pravděpodobně nejstarší do-

chované gotické monstrance na 
světě, dočasně opustil katedrálu 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Jana Křtitele v Sedlci. Restaurá-
toři a odborníci za přítomnosti 
představitelů ŘKF Kutná Hora 
– Sedlec vyjmuli vzácný klenot  
8. srpna z pokladnice, vložili 
jej do přepravní bezpečnostní 
schránky a transportovali do cí-

sařské jízdárny Pražského hradu. 
Od 16. srpna je Sedlecká monst-
rance ozdobou výstavy věnované 
osobnosti českého a římského 
krále Václava IV., hlavní kulturní 
událostí sezony 2019 na Praž-
ském hradě. „ Je to pro nás čest 
prezentovat Sedleckou monst-
ranci na tak významné události. 
Po korunovačních klenotech, 

Závišovu kříži a relikviáři sv. 
Maura je vlastně čtvrtým nej-
cennějším národním klenotem,“ 
připomenula Radka Krejčí. 
Znovu spatřit originál budou 
moci návštěvníci až v říjnu při 
vyvrcholení oslav 10. výročí vy-
svěcení a znovuotevření sedlecké 
katedrály. 

Monika pravdová

KATEDRÁLA JE DOČASNĚ bEZ ORIGINÁLU MONSTRANCE

OTÁZKA Č. 4:
tato otázka tak trochu souvisí s předchozí (č.3). spolumajitel 
firmy na textilní zboží si na předměstí kutné Hory postavil luxusní 
vilu. Na místě stála stará kovárna, která v polovině třicátých let 20. 
století – podle reklamního nápisu na fasádě – sloužila jako „auto-
moto strojírna“. Ve které dnešní ulici kovárna stála a v jakém 
architektonickém stylu byla vila na jejím místě postavena? 

PRO dĚTI

mĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA dĚTEm

pro kutnohorské listy připravila Městská knihovna kutná Hora, e-mail info@knihovna-kh.cz, www.knihovna-kh.cz

VZHŮRU DO NOVÉHO  
ŠKOLNÍHO ROKU SPOLU  
S KNIHOVNOU!

OSMISMĚRKA
ŠtětEC
pEro
stŮL
taBULE
tUŽkY
tUŠ

GUMa
ŽIdLE
ŠkoLa
BarVY 
LEpIdLo

V knihovně máme přes 80 
deskových her? A to nepo-
čítáme naše pobočky. Proto 
jsme se rozhodli uspořádat 
DESKOHRANÍ pro malé 
i velké! A tím velké myslí-
me dospěláky! Deskohraní 
se uskuteční 26. 9. 2019 

od 12.00 do 18.00 a kdo 
se zastaví, aby si zahrál,  
neodejde s prázdnou! 
Nezapomeňte si s sebou 
vzít kromě dobré nálady 
také parťáky, protože čím 
více, tím lépe!

VÍTE, žE?

Ani o letošní prázdninách jsme 
v Domě dětí a mládeže Domi-
nik nezaháleli. Sotva skončila 
činnost zájmových kroužků, 
pedagogové se již chystali na 
letní tábory. První byl v zahra-
ničí, konkrétně v chorvatském 
Baško Polje. Následoval tradič-
ní Primatábor v Horním Bradle  
a sportovně zaměřený tábor 
LEPOTA ve Zbraslavicích. 
Přímo v DDM se uskutečnil 
Fashion Camp.
Nabídka kroužků a kurzů 
pro školní rok 2019/2020 je  

k dispozici na webových strán-
kách. Vyberete-li si, stačí vy-
plnit přihlášku a zaslat ji na  
e-mail ddm@kh.cz nebo do-
nést do kanceláře DDM. Sle-
dujte webové stránky, kde bu-
dou zveřejněny termíny prvních 
schůzek. Je důležité na infor-
mační schůzku přijít. První ho-
diny zájmových kroužků budou 
zahájeny v polovině září, aby 
byl dostatek času k naplánová-
ní rozvrhu a skloubení chodu 
všech kroužků. 

ddm

ZÁJMOVÉ KROUžKY ZAHÁJÍ DDM V POLOVINĚ ZÁŘÍ

soutěž
pozor

! ! !

SOUTĚž
dalším výhercem naší soutěže je Eliška Koděrová 

(správná odpověď byla prázdNINY), odměnu najde 
v oddělení pro děti! Gratulujeme!

Školáci, pomalu zaměňte 
plavky a ručníky z batohů za  
učebnice, a jestli se vám zdá, že 
máte naučné literatury málo, 
můžete si v knihovně vyzved-
nout další (máme toho vážně 
spousty, a to od aut přes lidské 
tělo až po dějiny). 
A jestli přece jen jí máte již hod-

ně, stavte se za námi a vydejte 
se do říše fantazie a pohádek.
A tentokrát si můžete hlavičky 
procvičit s osmisměrkou.
Řešení pošlete nejpozdě-
ji do 9. 10. 2019 na email  
detske@knihovna-kh.cz, napiš-
te své jméno a věk.

P E R O L Š O T

G K O Ů E L A U

U L T L D B A Ž

M S D I U J E K

A I P L T U Š Y

Ž E E B A R V Y

L T A A L O K Š

Š T Ě T E C D Y

Tentokrát naše detektivní hra 
souvisí s oddělením pro dospě-
lé. Tam totiž zabloudila jedna 
pohádková postava, kterou po-
strádáme v dětském oddělení. 
Spolužák spolužačky ze 3. B 

nám napověděl, že se nejspíše 
bude nacházet v přízemí. Tam, 
kde najdete knížky s čísly.
Stavte se v dětském oddělení 
a pochlubte se, koho a kde jste 
ho vypátrali. 

A TO OPĚT NENÍ VŠECHNO…
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Fashion Camp 2019

Pavel Pafko (na snímku vpravo)  na vysokém kole jezdí jži 19 let



fOTOREPORTÁž

S TVŮRČÍMI VÝSLEDKY XIX. ROČNÍKU SYMPOZIA současného 
výtvarného umění Jenewein – Kutná Hora, kterého se letos v červenci 
účastnili Martin Froulík, Anna Osadnik (na snímku), Ivo Sumec, Jan 
Vytiska a Dan Trantina, se budou moci zájemci seznámit v Galerii 
Felixe Jeneweina v Sankturinovském domě. Vernisáž se koná 13. 
9. v 17 hodin, její součástí bude od 20 hodin koncert legendární 
undergroundové kapely Garage & Tony Ducháček.

pra

POTOMCI NĚKDEJŠÍHO KUTNOHORSKÉHO STAROSTY JANA 
MACHÁČKA (1841–1935) se setkali koncem června v Kutné Hoře. 
Setkání se účastnilo 46 potomků, kteří přijeli nejen z ČR, ale 
i z Francie, Švýcarska a Austrálie. Jan Macháček byl sedmkrát 
zvolen starostou Kutné Hory, a tak stál v čele města rekordně 
dlouho (1892–1919). Více o setkání potomků a osobnosti Jana 
Macháčka naleznou zájemci na webu Kutnohorských listů.

lp, pra

TŘETÍ ROČNÍK STREETARTOVÉHO FESTIVALU 
MĚSTO = GALERIE se konal začátkem července v Kutné Hoře. 
Spolu s umělci z Kanady, Slovenska a Čech se festivalu letos 
účastnil i kutnohorský výtvarník Andrej Németh Endre. 
Velkoformátové malby, tzv. murály, vznikly v ulicích Dolní, 
Lučanské a Vítězné a u Lorce. Součástí programu byl workshop pro 
veřejnost v areálu měšťanského pivovaru. 

pra

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ ZAVÍTAL na Palackého náměstí 
v polovině prázdnin a po čtyři večery nabízel české filmy pod 
širým nebem zdarma. Filmovým produkcím předcházely koncerty 
kapel, které dodávaly Palackému náměstí pohodovou atmosféru. 
Na programu byla pestrá škála filmových žánrů. Dobrovolným 
vstupným přispěli diváci částkou celkem 35 770 korun, která putuje 
na Konto Bariéry.

jst 

POSLEDNÍ HŘÍCH PANA MIKULÁŠE uvedli kutnohorští ochotníci 
během dvou let posedmé a naposledy 11. 8. před zaplněným 
nádvořím Vlašského dvora. Zda se po Poslední číši a po Posledním 
hříchu pana Mikuláše diváci dočkají příchodu bohéma, milovníka 
dobrého vína a žen, Mikuláše Dačického do třetice, zatím není podle 
slov režiséra a autora scénáře Miroslava Štrobla jisté. Možná zvolí 
jinou klasiku. I tak se ale máme na co těšit.  
Více na www.kutnohorskelisty.cz 

pra

CREEPY TEEPEE, TŘÍDENNÍ PŘEHLÍDKA SOUČASNÉ 
EXPERIMENTÁLNÍ HUDBY přilákala v červenci do Kutné Hory 
okolo tisíce příznivců z celého světa. V zahradě bývalého voršilského 
kláštera a přilehlých klubech vystoupilo kolem padesáti umělců 
z různých koutů Evropy a Spojených států. Mezi hvězdy festivalu 
patřil americký muzikant a showman Dan Deacon, newyorská kapela 
Show Me The Body a řada dalších.

pra

Foto: Lukáš Bečán

Foto: Lukáš Bečán

PŘEDSTAVUJEME KAPELY A MUZIKANTY: USPS TYL
Zdeněk Licek je velmi úspěš-
ným hudebníkem a muzikan-
tem. S Učitelským smíšeným 
pěveckým sborem Tyl, jehož je 
sbormistrem, úspěšně během 
celého roku vystupuje, a to 
nejen v České republice, ale 
i v jiných evropských státech. 
USPS (Učitelský smíšený pě-
vecký sbor) byl založen již roku 
1846 a je proto jedním z no-
sitelů nejdelší tradice sborů 
v České republice. Zdeněk Li-
cek vede k lásce k hudbě a zpě-
vu také studenty Gymnázia 
Jiřího Ortena, kteří se přihlásili 
do pěveckého sboru Gaudea-
mus, s nímž pilně cvičí, a proto 
je jejich koncerty a vystoupení 
vždy radost poslouchat. 

Jako úplně první by mě zajíma-
lo, co Tylův učitelský sbor zna-
mená pro vás osobně?
Výborná parta lidí, kterou spo-
juje krásný zájem. Nechci tuto 
zálibu nazývat koníčkem, pro-
tože si myslím, že je to něco více 
než koníček. Jsou určité zájmové 
činnosti, které přesahují rámec 
významu slova koníček. Také 
jsou to pro mě léta nabírání zku-
šeností a práce, za kterou jsem 
nesmírně rád, protože samozřej-
mě, když jsem sbor v roce 1993 
převzal, byl jsem nezkušeným 
mladíkem, který přišel z vysoké 
školy, bez jakýchkoli zkušeností 
s vedoucí pozicí, byť jen zájmo-
vého sdružení. Pro mě sbor zna-
mená součást mého života.

Během roku vystupujete po-
měrně často. Dočetl jsem se, že 
15 až 20 koncertů. Je to pro vás 
hodně?
Jsou určitá období, kdy je pro-
storu ke koncertování více. Pří-
kladem je loňské výročí vzniku 
republiky, kdy těch příležitostí 
bylo mnoho. A pak jsou zase 
roky, které jsou na koncertní čin-
nost trochu chudší, ale to je zcela 
normální. Pokud člověk chce dě-
lat koncertní činnost na solidní 
úrovni a dělat radost poslucha-

čům, je to i závazek. Po letech, 
kdy se nějak etablujeme do po-
vědomí lidí, je třeba naplnit jejich 
určitá očekávání. Musíme tedy 
dost cvičit. Je to časově náročné 
a musíme brát v úvahu, že lidé 
chodí cvičit dobrovolně ve svém 
volném čase. Takže se snažíme 
mít koncertní činnost v nějaké 
rozumné míře.

Vystupujete i v zahraničí. Kde 
jste všude byli a co byl podle vás 
největší úspěch?
Ta četnost zahraničních koncer-
tů není až tak velká. Když je ně-
jaká příležitost, tak se jí chopíme, 
jak to jde. Kupříkladu naposledy 
jsme byli na žádost města Kutná 
Hora koncertovat na oslavě de-
setiletého výročí stávající družby 
mezi Kutnou Horou a Remeší 
ve Francii. To byl vlastně posled-
ní z našich zájezdů. Kde to bylo 
nejkrásnější? To je těžké říct, pro-
tože je to subjektivní úhel pohle-
du. Myslím si, že celkově si hod-
ně vážíme – neříkám, že nejvíce, 
to bych byl opatrný – možnosti, 
kdy jsme byli na koncertním 
turné ve Švýcarsku. Švýcarsko 
je destinace, která je k navštívení 
poměrně finančně náročná, na 
druhou stranu je tam nádherná 
příroda a hory, takže jsem byl na-
dšený, že jsme tuto oblast mohli 
v podstatě díky náhodě za mini-
mální náklady navštívit a vystou-
pit tam.

Některé koncerty se staly tradi-
cí. Například Vánoční koncert 
v Kutné Hoře. Máte nějaký 
oblíbený koncert, kam se rád 
vracíte?
Mám moc rád Rybovu mši 
vánoční 26. prosince. Stala 
se z toho, dalo by se říct, až tra-
diční záležitost v nejpozitivněj-
ším slova smyslu. Ta skladba je 
krásným vánočním příběhem. 
Je v češtině, proto je také asi tak 
přitažlivá, spousta lidí latinským 
textům totiž moc nerozumí. 
Ostatně Jakub Jan Ryba ji ten-
krát psal převážně pro běžné 
občany. Vzpomínám na jedno 
z provedení, kdy přišlo do chrá-
mu sv. Barbory asi tisíc lidí, což 
je úžasná návštěva. Člověk šel na 
zkoušku, nebo se zkrátka před 
koncertem pohyboval před chrá-
mem a viděl, jak z města proudí 
do katedrály nejen jednotlivci, 
ale celé rodiny. Vyvolávalo to ve 
mně pocit mnohem větší souná-
ležitosti, než je běžné ve vztahu 
umělce a posluchače. Čím dál 
víc se nám také stává, že na akci 
jezdí i lidé z velmi vzdálených 
míst a předem nám telefonují, 
zamlouvají lístky a chtějí si udě-
lat krásný výlet do Kutné Hory 
spojený s tímto koncertem. To 
vždy potěší.

Mimo Tylův sbor vedete k hud-
bě i studenty Gymnázia Jiří-
ho Ortena prostřednictvím 
pěveckého sboru. Ten je také 

poměrně úspěšný. Mě osobně 
zaujal koncert, který se odehrál 
v červnu pro partnerskou školu 
z Číny. Mohl byste mi k tomu 
něco říci?
Nebyl to přímo koncert, řekl 
bych spíše účast na setkání 
v rámci česko-čínské spolupráce 
na úrovni škol za účasti poměr-
ně vysokých představitelů obou 
zemí. Odehrál se v Praze a my 
jsme byli požádáni zřizovatelem, 
abychom za naši školu připravi-
li nějaké odpovídající kulturní 
vystoupení. Proběhlo tam před-
stavení od obou škol, a dokonce 
se zapojili studenti i společně. 
Asi pět našich studentů se na-
příklad podílelo na nácviku čín-
ských bojových umění. Gaude-
amus, školní sbor, se učil čínský 
text a čínská strana se zase učila 
českou verzi písně. Myslím, že 
to bylo zajímavé setkání, které 
s sebou přináší možnost výmě-
ny vzájemných zkušeností a po-
znatků.

A mou poslední nelehkou otáz-
kou je, komu byste předal tuto 
pomyslnou štafetu rozhovorů?
To skutečně není lehká otáz-
ka. Ale když se zamyslím, mohl 
bych navrhnout kolegu Martina 
Vajgla, který je podle mého ná-
zoru významným českým hu-
debníkem a štafetu tedy předá-
vám jemu.

josef stanislav treml

KAPELY A mUZIKANTI

USPS Tyl v Remeši. Foto: archiv sboru
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VÝHODNÝ NÁKUP

BIG PARŤÁK
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PARŤÁK

NA PŘÍMĚSTSKÝCH FOTBALOVÝCH KEMPECH pořádaných o letních 
prázdninách kutnohorskou Spartou se děti věnovaly také atletice, 
rychlostním disciplínám a vyzkoušely si trénink na Spartana. Pod 
vedením zkušených trenérů si 52 mladých sportovců zdokonalovalo 
fotbalovou techniku, trénovali nahrávky, hlavičky, přesnost střelby 
na bránu i pohotovost a zvyšovali svoji fyzickou výkonnost. Více jsme 
uveřejnili na webových stránkách www.kutnohorskelisty.cz.

pra

TÝDEN PLNÝ SPORTOVNÍCH A POHYBOVÝCH HER, vědomostních 
soutěží a kvízů prožili účastníci dvou příměstských táborů 
pořádaných oddílem házené TJ Sparta Kutná Hora. Pro děti byl 
připraven bohatý program na různých sportovištích v Kutné Hoře, 
hrály házenou, fotbal, vybíjenou, basketbal a byly plavat. Letošní 
příměstský tábor byl zaměřen na retro hry.  
Více informací a fotografií na www.kutnohorskelisty.cz.

pra

SPORT

O zářijových víkendech se ve 
sportovní hale Klimeška roztá-
čí kolotoč mistrovských zápa-
sů a turnajů domácích oddílů. 
Například 15. 9. od 18.00 bude 
v prvním domácím zápase hos-
tit místní florbalový tým sou-
peře Start98 Praha-Kunratice 
B. V sobotu 21. 9. od 17 hodin 
otevřou domácí druholigoví há-
zenkáři letošní sezonu s TJ Jis-
kra Třeboň. Do Klimešky se 28. 
9. opět vrátí vrcholný repub-
likový aerobik v rámci seriálu 
Bohemia Aerobic Tour. 
Plné vytížení od týmových 
a oddílových soustředění nebo 
tréninkových kempů jsme na 
Klimešce zažili o prázdninách. 
Celkem u nás o prázdninách 
bylo osm vícedenních soustře-
dění, z toho 6 basketbalových. 

Téměř celý červenec si na Kli-
mešce rozbila základní tábor 
Česká basketbalová federace 
a během 4 kempů u nás ladily 
formu na ME reprezentační 
výběry hráčů do 16 a 18 let. 
V rámci těchto kempů jsme 
měli možnost nabídnout servis 
na Klimešce dvěma zahranič-
ním týmům, a to Belgii a Slo-
vensku. Oba týmy odehrály na 
Klimešce s našimi výběry i dvě 
přátelská utkání. Na co jsme 
velmi pyšní, je návštěva basket-
balového A-týmu mužů ČR, 
který u nás na konci července 
odtrénoval 3 bloky jako pří-
pravu na zářijové MS v Číně. 
V srpnu se již začali na Kli-
mešce připravovat domá-
cí florbalisté z FBC Kutná 
Hora a hostili jsme u nás tři 

týdenní soustředění. Nejprve 
ženského florbalového týmu 
Prague Tigers a poslední dva 
týdny v srpnu basketbalové-
ho potěru z BK Studánka 
Pardubice. A tak až na nece-
lé dva týdny, které nebyly na 
Klimešce obsazeny a které jsme 

vyplnili provozními úklidy 
a opravami, žila Klimeška po 
celé léto a již teď víme, že se  
k nám většina týmů a oddílů 
budevracet.

Michal Vavák,  
manažer sportovní  

haly klimeška

17. ročník pochodu Okolo Boh-
danče se za podpory města Kut-
ná Hora uskuteční 21. 9. 2019. 
Start bude tradičně v sokolov-
ně v Bohdanči u Zbraslavic od 
7.00 do 14.30 hod. Pěší turisté 
budou moci vybírat z tras dlou-
hých 6, 10, 17, 22, 25 a 33 km, 
cyklisté z tras 12, 19 a 52 km. 
K vidění a návštěvě bude dle 

zvolené trasy rozhledna Bohdan-
ka, palírna s ochutnávkou, zříce-
nina Chlum, střed ČR v Číhošti, 
Huť Jakub v Tasicích (cyklo) 
a kostely v Bohdanči, Michalo-
vicích, Třebětíně a poprvé také 
v Petrovicích I. a Číhošti. 
Více informací na webových 
stránkách pochodu.

tz

POCHOD OKOLO bOHDANČE

KLIMEŠKA žILA SPORTEM I O PRÁZDNINÁCH

DAČICKÉHO 12 PŘILÁKAL STOVKY ÚČASTNÍKŮ 
Na start 11. ročníku běžecké-
ho závodu Dačického 12, kte-
rý pořádá Club Deportivo, se 
10. 8. u chrámu sv. Barbory po-
stavilo 321 běžců. „Nejrychlej-
ším Kutnohořanem byl český 
reprezentant v OCR Tomáš 
Tvrdík, který skončil celkově 
na 5. místě. Do top 10 se vešel 
ještě druhý nejrychlejší Kutno-
hořan, Jakub Vrbenský, celkově 
doběhl sedmý. Nejrychlejší že-
nou z Kutné Hory byla Martina  

Pavlíková, rovněž česká repre-
zentantka v překážkových závo-
dech,“ řekl Michal Vavák z orga-
nizačního týmu závodu. 
Součástí programu byl v pátek 
9. 8. Běh pro Světlušku nočním 
centrem města. Výtěžek akce 
v částce 25 523 korun je určen 
Nadačnímu fondu Českého roz-
hlasu na projekt, který pomáhá 
dětem a dospělým se zrakovým 
postižením.

pra
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SVATOVÁCLAVSKÉ 
SLAVNOSTI

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA   |   VSTUP ZDARMA 

28. 9. 2019
Palackého náměstí

13:00 ZAHÁJENÍ HLAVNÍHO PROGRAMU - ÚVODNÍ SLOVO VEDENÍ MĚSTA 

13:05 DIVADÉLKO KŮZLE  |  14:00 POUTNÍCI
15:30 VANESA HARBEK (ARG)  |  16:30 VANUA 2

18:00 ONDRA ŠKOCH & ŘEKNI NAPOŘÁD
19:30 OSKAR PETR – VZPOMÍNKA NA MARSYAS

21:00 LAURA A JEJÍ TYGŘI
08:30 SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE KAPLE VLAŠSKÉHO DVORA

10:00 JIŘÍ BUREŠ BAND  |  VINC  |  OCHUTNÁVKA NOVÝCH PIVNÍCH SPECIÁLŮ PIVOVAR KUTNÁ HORA
10:00 – 17:00 JIŘÍ ORTEN A 25 LET ORTENOVY KUTNÉ HORY – VÝSTAVA  |  SPOLKOVÝ DŮM

13:00 STAROČESKÝ TRH PALACKÉHO NÁMĚSTÍ  |  13:30 – 16:45 DĚTSKÝ PROGRAM V PARKU U TŘÍ PÁVŮ
14:00 – 18:00 DEGUSTACE ČESKÝCH VÍN – VINNÉ SKLEPY, S.R.O. | KLÁŠTER SV. VORŠILY

doprovodný program:


