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KUTNOHORSKÉ KONFRONTACE
Rozmanitá aktivní kulturní, historická, tělocvičná, vlastenecká a zájmová
sdružení byla již za Rakouska důležitým prvkem kutnohorského života. Za první
republiky se spolková činnost velmi rozvinula. Během okupace skomírala
v poloviční ilegalitě, a někdy sloužila jako zástěrka odbojovým skupinám. Mezi
rokem 1945 a 1948 bylo mnoho aktivit obnoveno. Další pokus vrátit se
k normálnímu životu se, již váhavě, objevil kolem roku 1968. Pro pamětníky
jsou léta spontánního spolkového života zlatým věkem Kutné Hory i jejích mládí. Ti, kdo to osobně nezažili, si o tom mohou přečíst ve statích Pavla Nováka
(Štroblová a Altová (ed), Kutná Hora, Nakl. Lidové Noviny, 2000, kapitoly 11–
16, str. 178-287).
Po roce 1989, když jsem se vrátil do rodné Kutné Hory, byla občanská společnost v Kutné Hoře mrtvá. Jako jeden z mých pokusů pomoci k jejímu
zmrtvýchvstání jsem na jaře 1998
nabídl tehdejšímu starostovi dr.
Šancovi a zástupci starosty p.
Dvořákovi uspořádat občas pod
záštitou města diskusní večery s
významnými osobnostmi. Návrh
přijali. Abych přitáhl pozornost,
vymyslel jsem název Kutnohorské
Konfrontace. Hned při prvním
večeru se ukázalo, že nestačí
formát besedy, známé z doby komunistické diktatury a sovětské
okupace. Na žádost starosty jsem
tedy vytvořil příležitost, kdy
nejen se účastníci po formálním
pořadu mohou volně sejít s hosty,
ale též bez ohledu na svou společenskou atomizaci a historické
nevraživosti na neutrální půdě
vzájemně komunikovat.
Richard Jung / foto: archiv
Zdá se že tento formát je prozatím úspěšný. Po svém vstupu na radnici převzal záštitu nad Kutnohorskými Konfrontacemi starosta Hlavatý, který též většinou hosty formálně uvítá a zúčastňuje se i společensky. Od samého začátku se
o organizaci obětavě stará Odbor kultury MěU Kutná Hora: pan Ladra a paní
Trnková a Zittová. Konfrontace též nyní mj. podporuje Pivovar Kutná Hora,
s.r.o. a Komerční banka, a.s. Od 21. května 1998 do 25. ledna 2001 se konfrontace konaly pravidelně měsíčně, až na jeden nebo dva měsíce letních prázdnin.
Přispělo již dvacet sedm domácích i zahraničních hostů z nejrůznějších oblastí
kultury, politiky, vědy i sportu. Od samého začátku je zde věrná skupina kutnohorských štamgastů. Ta se pomalu rozšiřuje a dle hosta a tématu doplňuje o další zájemce. Stále více přijíždějí i pravidelně návštěvníci ze Zruče, Čáslavi, Kolína,
Pardubic a Prahy.
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Kutnohorští návštěvníci Konfrontací čím dále tím více kladou otázky, vyjadřují své názory a polemizují. Hosté poslední dobou vyjadřují překvapení a obdiv nad informovaností, hloubkou a kultivovaností příspěvků místních účastníků. Mezi novými hosty jsou stále častěji lidé, kteří již dříve o Kutnohorských
Konfrontacích slyšeli. Je proto poměrně snadnější je do Kutné Hory pozvat. Do
konce tohoto června je program pevně zaplněn. Od záři 2001 do ledna 2002
jsou hosté připraveni. I poté, pokud zájem v Kutné Hoře potrvá, je dost dalších,
které jsem oslovil a kteří projevili ochotu přijet.
Richard Jung

