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Z ÚVODU
Třetí číslo Krásného města se v první části zabývá současným i minulým jevem nepřesně označovaným jako občanská společnost. …
Před rokem díky nápadu i velkému osobnímu úsilí prof. Richarda Junga začaly v Kutné Hoře večery zvané Kutnohorské konfrontace. Přivedly do našeho města řadu mimořádných osobností a umožnily je
poznat z jiné, řekněme civilnější stránky. Kam Konfrontace směřují,
jaké poučení si vzal sám jejich tvůrce? O tom píše prof. R. Jung. …
Helena Štroblová

KUTNOHORSKÉ KONFRONTACE
Kutnohorské konfrontace jsou zamýšleny jako veřejně přístupné
rozhovory s vedoucími představiteli vědecké, kulturní, hospodářské,
technické, architektonické, sportovní či politické scény; či jako hudební,
taneční, divadelní, filmové, literární nebo výtvarné události mimořádného rázu. Od května 1998 se obvykle konají jeden čtvrtek v měsíci od
18:00 ve slavnostní zasedací síni Vlašského dvora, s výjimkou jednoho
nebo dvou letních měsíců. Pořádá je Město Kutná Hora, pod záštitou
starosty. Uskutečnění zajišťuje Městský úřad - Odbor kultury. Program, výběr a pozvání osobností a moderace byly dosud mým úkolem.
Občas jsem vypravoval svým známým v Kutné Hoře o názorech zajímavých osobností. Uvědomil jsem si, že o ně mají velký zájem, ale že,
pokud je znají vůbec, tak jen z presentace v mediích. Napadlo mne, že
by mohlo být užitečné, zvát takové lidi do Kutné Hory, a tak umožnit zájemcům aby se konfrontovali s jejich názory a projevem, jak ve formální
tak v neformální situaci. Navrhl jsem to starostovi dr. Šancovi a místostarostovi panu Dvořákovi, a oni nabídli prostory a záštitu města. Já
jsem nabídl svůj barák jako místo pro přátelská neformální setkání.
Předběžná pozvání zúčastnit se konfrontací jako hlavní host přijalo
mnoho významných českých a několik zahraničních osobností. Ježto se
konfrontace konají jen desetkrát do roka, mohl jsem prozatím uskutečnit jen setkání s patnácti. Data návštěv, jména hostů a témata dosud
uskutečněných konfrontacích následují.
21.5.98. MUDr. Pavel Bém, sekretář Mezirezortní drogové komise.
Drogy: prevence – léčba – represe. A co ještě?
11.6.98. PhDr. Eliška Rendlová, CSc., ředitelka IVVM.
Veřejné mínění: vývoj od r. 89 a nejnovější volební výzkumy.
23.9.98. JUDr. Petra Buzková, místopředsedkyně sněmovny PČR.
Ústava ČR: problémy a možné změny.
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22.10.98. doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., předseda České lékařské komory.
České zdravotnictví: potíže a výhledy.
19.11.98. dr. Ladislav Hejdánek, profesor ETF KU.
Víra a filosofie.
17.12.98. dr. Carl Albrecht hrabě Waldstein.
1000 let: hledání kořenů rodu a role šlechty v našich dějinách.
21.1.99 ing. Milan Horálek, CSc., náměstek ředitele, Výzkumný
ústav práce a sociálních věcí.
Světové hospodářské problémy: dopad na naše krizové situace.
18.2.99. Jiřina Šiklová, Ph.D., vedoucí Katedry sociální práce FF UK.
Bojíte se feminismu?
11.3.99. JUDr. Stanislav Devátý, právník, bývalý ředitel BIS.
Zpravodajské služby.
22.4.99. prof. RNDr. et PhDr. Helena Haškovcová, CSc., III. lékařská
F UK a Husitská teologická F UK.
Etický kodex: Práva pacientů.
27.5.99. H.E. John Shattuck, B.A., M.A. (Cantab.), LL.B., Velvyslanec USA v Praze.
Česko-americké partnerství pro bezpečnost, blahobyt a demokracii.
24.6.99. Helena Ackermanová, Forum dárců; PhDr. Jarmila Šťastná,
Open Society Fund; Jana Ryšlinková, Česko-Evropská nadace.
Občanské iniciativy.
15.7.99. ThDr. doc. Pavel Ambros SJ, děkan, Cyrilometodějská theologická fakulta Olomouc.
Tovaryšstvo Ježíšovo.
Zdá se, že Kutnohorské konfrontace byly od samého začátku úspěšné a v poměrně krátké době se staly jak na Kutnohorsku a Čáslavsku,
tak i jinde známou a uznávanou institucí. Dle vlastního vyjádření organizátorů inspirovaly vznik podobných pořadů jinde. Tento úspěch
podmínila jednoznačná podpora kutnohorské radnice a místních medii,
včetně televize. Hosty představili a pořadů se aktivně se účastnili starosta Šanc, a místostarostové Dvořák a Hlavatý. Odbor kultury zajišťoval vše potřebné k hladkému a příjemnému průběhu. Vedoucí odboru
mag. Ladra a jeho spolupracovnice paní Trnková a Zittová pracovali
vstřícně a obětavě a jejich společenské vystupování dodalo Konfrontacím důstojnost a lesk. Místní tisk od začátku projevil velký zájem, a pořady s předstihem ohlašoval a pravidelně, obsáhle a zajímavě o průběhu
jednotlivých konfrontacích informoval. Mezi účastníky a zpravodaji byli
šéfredaktor Obzorů Kutnohorska p. Hospec i členové redakce Kutnohorského deníku, šéfredaktor p. Košárek, i pánové Hartman a Dostál.
Jednotlivé pořady navštívilo odhadem někdy kolem 60ti, někdy kolem 100 návštěvníků. Časem se vytvořila skupina, která chodí stále;
jiní navštěvují opakovaně pořady s tématy jím blízkými. Jsou mezi nimi
občané a starostové obcí z Kutnohorska, Čáslavska a Kolínska, Pražané
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s osobními či politickými vztahy ke Kutné Hoře a někteří dřívější hosté
konfrontací. Někdy návštěvníci jen pozorně hosta vyslechnou a ptají se
zdvořilé otázky během formální časti programu. Jindy se již tam projeví
odbornost a rozličné názory. Při společenských částech pořadů, která
původně byla zamýšlená jen pro zvláště pozvané, ale brzo byla otevřena
všem účastníkům formální části, je chování všech velmi spontánní a
upřímné. Myslím, že obě části pořadů se navzájem podmiňují. Jako
moderátor i hostitel se chovám záměrně dost pasivně, i když jsem za to
občas kritizován.
Všichni naši hosté vyjádřili obdiv nad vysokou informovaností, zájmem, a vlídností místních účastníků a nad krásou prostředí, dr. Buzková dokonce ve své autobiografické knize. Chtěl bych zde poklonu
opětovat, a vyjádřit ji dík za její disciplinu a nadhled, se kterými se v
předvolebním období držela úmluvy a tématu, i když se místní kandidáti na senátora před ní a ostatními účastníky profilovali.
Osobnosti se snažím vybírat sine ira et studio, do výběru témat
(přestože se účastníky vyptávám na jejích zájmy) osobní předpojatost
vstupuje jako můj vkus. Nyní se mi zdají naši politici i komentátoři
velmi nezajímaví a tak se obracím více k tématům týkajícím se životního
stylu, kultury, vědy, víry, zábavy, sportu, hospodářství, odborů, dějin,
občanské společnosti a Kutnohorska. To je vyjádřeno programem konfrontací do Vánoc:
16.9.99. Prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc., předseda Nadačního
fondu České asociace pro nádorovou terapii.
Co nás nemine: LDN, eutanazie, eubiozie?
14.10.99. PhDr. Vladimír Železný, generální ředitel, CET 21 s.r.o.
Nezávislá televize v ČR.
18.11.99. Ludmila Formanová, atletka; Jarmila Kratochvílová, trenérka.
O co jde v atletice?
09.12.99. Prof. Milan Knížák, Dr.A., generální ředitel, Národní galerie v Praze.
Tradice jako avantgarda.
Co se stane a co udělám ve třetím tisíciletí neví snad ani CIA. Pokud
vy víte koho a co bychom měli slyšet a o čem v příštím tisíciletí diskutovat, račte mi nechat vědět. I tehdy snad bude platit Masarykovo, že
demokracie je diskuse. A jak jste všichni jistě slyšeli, na počátku bylo
slovo.
Richard Jung

