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Publikace Kamenné památky Kutné Hory nabízí čtenářům i zajímavé příběhy zachráněných soch

V publikaci je zveřejněn i příběh sochy sv. Anny, která se v květnu
roku 2012 po letech opět vrátila na Anenské náměstí v Kutné Hoře

Kamenné památky Kutné
Hory: Restaurování a péče o
sochařská díla je název zajímavé
publikace Kutnohořana Mgr. art.
Jakuba Ďoubala Ph. D., která se
začátkem října objevila na knižních pultech. Autor v ní shrnuje
poznatky získané za posledních patnáct let z jeho restaurátorské a pedagogické činnosti,
vyučuje na fakultě restaurování v Litomyšli. „Měl jsem
vzácnou příležitost podílet se
na obnově řady významných
památkových objektů v Kutné
Hoře a jejím okolí, účastnit se
výzkumu v oblasti technologie
a technik restaurování. Péče o
památky v kutnohorském regionu má vzhledem k unikátnímu
historickému vývoji a vlastnímu zdroji kamene, kutnohorskému vápenci, celou řadu specifik,“ uvedl Jakub Ďoubal s tím,
že publikace je určena nejen pro
odbornou veřejnost, ale i pro ty,
kteří chtějí nahlédnout do tajů
restaurování a záchrany kamenných památek, poznat některé z
příběhů zachráněných soch.
Zatímco u řady významných
památek jako je chrám sv. Bar-

bory, Kamenná kašna, sochy
před jezuitskou kolejí, je historie dobře známa a popsána, některé z drobnějších kamenných
památek odkrývají své příběhy
až nyní. Po více než pěti desítkách let byla náhodně objevena v
příkopu u silnice v Přítokách pod
vrstvou zeminy socha sv. Anny.
„Z nálezu fragmentů se podařilo
sochu znovu oživit, najít pro ni
nové umístění. V současné době
vytváří zajímavou dominantu

V publikaci je popsán příběh jednoho z kamenných fragmentů
(sošky „lvíčka“) z parkánové zdi
parku Vlašského dvora

prostranství v obci Přítoky,“
podotkl Jakub Ďoubal.
Publikace je rozdělena do dvou
částí. První popisuje okolnosti a
historii vzniku kamenných památek, vlastnosti použitých materiálu, příčiny poškození a také sleduje vývoj restaurátorské péče o
ně od 19. století až do současnosti.
„V celkovém přístupu k restaurování památek dochází samozřejmě k určitému vývoji, ať už s
rozvojem nových technologií, či
posunem názorovým. Druhá část
knihy je věnovaná konkrétním
restaurátorským akcím, popsány
jsou postupy a zajímavosti z průběhu prací. Mnohdy se odkrývají
poutavé příběhy, někdy je to až
práce detektivní, kdy se v archivech dohledávají dobové fotografie a dokumenty atd. Samozřejmě je to týmová práce, která
vyžaduje spolupráci s řadou
odborníků, památkáři, restaurátory, kunsthistoriky, technology
a dalšími specialisty,“ konstatoval Jakub Ďoubal.
V publikaci je popsán i příběh jednoho z kamenných fragmentů vsazených do parkánové

Jakub Ďoubal v publikaci Kamenné památky Kutné Hory shrnul poznatky
za posledních patnáct let své restaurátorské a pedagogické činnosti

zdi parku pod Vlašským dvorem
v Kutné Hoře, o kterém jsme už
na stránkách týdeníku Obzory
Kutnohorska podrobně informovali. Při bližším restaurátorském průzkumu bylo zjištěno,
že ze zdi vyčnívající neznámý
kamenný prvek je hřbetem sošky
lvíčka. Sošku se podařilo identifikovat, kdysi zdobila kašnu na
nádvoří sídla králů, Vlašského
dvora. Bylo rozhodnuto lvíčka

ze zdi vyjmout. „Je přínosné sledovat rozdíl stavu kamene, který
byl ukryt ve zdivu a který byl za
posledních sto let vystaven povětrnostním vlivům. Vystaven bude
v lapidáriu ve Spolkovém domě,
nebo v jiném reprezentativním prostoru města,“ připomněl
Jakub Ďoubal.
Myšlenka napsat knihu o
restaurování památek na Kutnohorsku se zrodila zhruba před

Bylo rozhodnuto sochu
ze zdi vyjmout

Kutnohorsko má mistra České republiky v paradrezuře!
Soška lvíčka před staletími zdobila kašnu na
nádvoří Vlašského dvora

třemi lety, kdy Jakub Ďoubal
výstavou v GASK prezentoval
záchranu a restaurování památek na Kutnohorsku. Postupně
sbíral a shromažďoval materiály,
aby publikace splňovala všechny
jeho představy, sám si vzal na
starosti i grafickou úpravu publikace.
„Mrzí mě, že se mi do publikace nepodařilo z časových
důvodů zařadit mezi ostatní
významné památky Kutné Hory
i morový sloup v Šultysově ulici.
Tak snad až do té příští,“ dodal
Jakub Ďoubal. Před plánovanou
kompletní obnovou a restaurováním morového sloupu studenti
Univerzity Pardubice, fakulty
restaurování, provedli pod dohledem odborníků za použití nejmodernějších technologií vzorové
pole tak, aby mohla být stanovena
koncepce a optimální postup citlivé obnovy této vzácné kulturní
památky. Stejně tak tomu bylo při
restaurování gotického skvostu,
kamenné kašny na Rejskově
náměstí, která je v publikaci
popsána.
-pra-

Děti drátovaly hrnec, upletly i anděla z proutí

Žáci základních škol z Kutnohorska a Pardubicka dostanou příležitost vyzkoušet si lidová řemesla.
Díky finanční podpoře společnosti Foxconn pro ně občanské sdružení POD HORAMI připravilo
řemeslné dílny, při kterých vezmou do rukou kleště i jehly a naučí se, jak se drátoval rozbitý hrnec,
vázaly knihy či pletly košíky.
Projekt „Hrátky s řemesly“ umožní výuku technik, pro které nemají ve školách potřebné vybavení.
Lektorka Jitka Rosická upřesňuje: „ Naší snahou je představit dětem kouzlo lidových řemesel a jejich
prostřednictvím rozvíjet také jejich zručnost, tvořivost a fantazii.“
Jako první se do projektu zapojili žáci 4. třídy základní školy Pardubice - Dubina, kteří si vyzkoušeli práci knihařů. Měřili, skládali, ohýbali a brousili, aby si vyrobili leporela. Sedmáci z kutnohorského Žižkova drátovali a na Kamenné Stezce si upletli z proutí anděla.
V rámci projektu bude realizováno celkem 20 řemeslných dílen pro žáky z Kutnohorska a Pardubicka zaměřených na knihařství, drátenictví, košíkářství a plstění.
–tz-

Na Sioně pořádají workshop ABA terapie zdarma

Mistrem České republiky pro rok 2015 se poprvé v historii otevřeného mistrovství v ČR v paradrezuře
stal český jezdec Lukáš Hnát na koni Mon Aer ze Stáje Rozárka (Bykáň u Kutné Hory). Lukáš poprvé v
historii pořádání otevřeného mistrovství překonal v každé ze tří soutěží i zahraniční účastnice z Německa.
Otevřené mistrovství České republiky v paradrezuře se uskutečnilo ve dnech 3. – 4. 10. 2015. Mistrovství
se konalo pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky v areálu Jezdecké školy Equus Kinský
manželů Půlpánových. Hlavním rozhodčím byla Suzanne Petty z Velké Británie. Mistrovská soutěž je přístupná pro jezdce od 12 let, kteří startují ve své klasifikační skupině a jsou členy České jezdecké federace.
Mistrovství se jelo jako dvoudenní tříkolová soutěž. Všechna tři kola mistrovské soutěže byla otevřená a
startovalo v nich osm českých jezdců a dvě jezdkyně z Německa. Ceny Zuzky se zúčastnili celkem tři čeští
jezdci. Lukáš a Mon Aer se v letošním roce zlepšovali při každých závodech, kterých se zúčastnili. Lukáš
poctivě trénoval 2x týdně a Mon Aer byl pro něj připravován denně v kvalitní práci pod zdravým jezdcem
- cvičitelem. Lukáš letos reprezentoval ČR také v Italském CPEDI3* v Caselle di Sommacampagna, kde se
ve třech soutěžích umístil vždy na 3. místě. I proto se rozhodla Česká jezdecká federace pro další podporu na
CPEDI3* v Rakousku. Zde byla mnohem větší konkurence, Lukáš získal jedno 3. a dvě 5. místa. Každým
závodem získával lepší ohodnocení a lámal osobní rekordy. Náročná práce celého týmu Stáje Rozárka
nakonec přinesla ovoce!
-Kolektiv Stáje Rozárka, o. s.-
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Středisko Na Sioně při Oblastní charitě Kutná Hora pořádá ve středu 4. listopadu od 16 hodin v aule
Církevního gymnázia v Kutné Hoře workshop na téma ABA terapie. Vstup zdarma.
ABA (Aplikovaná behaviorální analýza) je systematická a intenzivní terapie, která vychází z principů učení a chování – behaviorismu. Ve světě je běžně využívaná, avšak v ČR málo známá. Workshop
je vhodný zejména pro pedagogy, asistenty, rodiče a další odborníky, kteří pracují s dětmi s problémovým chováním bez ohledu na diagnózu. Workshop povedou zkušení odborníci z Institutu aplikované
analýzy (IAA) z norského Stavangeru (Jens Erik Skår, Linne Sørås a dal.) Registrace a bližší informace na http://ranapece-kutnahora.webnode.cz/

Benefiční ples Cesty životem bez bariér již 21. 11.

Tradičním již IX. benefičním plesem zahájí 21. listopadu od 20
hodin ve společenském sále kulturního domu Lorec Cesta životem
bez bariér plesovou sezonu v Kutné Hoře.
Ples Cesty životem bez bariér, pořádaný pod záštitou starosty
města Kutné Hory Martina Starého, se tradičně setkává s velkým
zájmem veřejnosti, která se může dobře bavit a přitom podpořit
dobrou věc. K tanci a poslechu zahraje oblíbená kapela Březovanka. Večerem bude opět provázet známý herec a moderátor Pavel
Nový. Připraven je pestrý program a bohatá tombola. Výtěžek
ze vstupu a tomboly poslouží na pořízení speciálního vybavení
pro lyžování handicapovaných.
–pra-
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