
Úvodní slovo Díky za možnost dělat věci, které mají smysl…

V adventní a vánoční době si velice 
silně uvědomujeme, jak důležitá je 
pro každého z nás rodina a rozmani-
té tradice, které rodinné společenství 
stále udržují. Člověk nechce, a  ne-
může být sám. Místo, kde se cítíme 
dobře, jsme přijati druhými, zakouší-
me bezpečí a pochopení, nazýváme 
domovem.
Víme, že abychom měli domov, ne-
stačí postavit dům. Stejně nestačí 
bydlet v  krásném městě, abychom 
mohli říci, že se nám tu hezky žije. 
Dům i krásné město musí být napl-
něny životem, vztahy, vzájemnou 
zodpovědností, starostí, ale i  rados-
tí, že zde nežijeme sami. Musíme se 
stále snažit dělat ve svém srdci více 
místa pro druhé, sdílet s  nimi svůj 
život a zajímat se o dění kolem sebe. 
Musíme se stále nutit vycházet ze své 
uzavřenosti, zklamání a smutku, které 
dusí vděčnost za život náš i druhých. 
Domov má být místem, kde je jasné, 
kdo je tu doma, ale zároveň má být 
otevřený i pro přátele a různé návště-
vy, které nás obohacují.
Jsem rád, že se v našem městě stále 
něco děje. Že jsou místa a události, 
při kterých se můžeme setkat, popo-
vídat si a z něčeho hezkého se potě-
šit. Adventní i vánoční akce, včetně 
Cukrářských slavností, jsou důkazem, 
že toužíme v našem městě vytvářet 
domov. Že chceme žít, uchovávat 
tradice, a  také přijímat návštěvníky 
z blízka i daleka.
Přál bych nám všem, aby se na nás, 
Kutnohořanech, naplnila slova proro-
ka Izajáše: „Zde je místo odpočinutí, 
nechte odpočinout znaveného, zde 
je místo míru!“ (Iz 28,12)
Přeji vám požehnaný advent i pokoj-
né vánoční svátky.
P. Jan Uhlíř

Milá, schopná, inspirativní žena. 
Po dlouholetém působení ve 
významných pražských „reklam-
kách“ přesedlala Edita Dvorská do 
korporátního prostředí kolínské 
automobilky. Poslední dva roky 
ji můžete potkávat v centru Kut-
né Hory, pracuje totiž v Českém 
muzeu stříbra na Hrádku a orga-
nizuje s Lepším místem Cukrářské 
slavnosti.

Edito, kde ses vlastně vzala 
v Kutné Hoře?

Narodila jsem se v Čáslavi, po 
střední škole jsem žila několik 
let v Praze, pak v Kolíně a v Po-
děbradech. Když jsme s Honzou 
(manželem) hledali místo, kde 
„zakotvíme“, přišli jsme sem. By-
dlím v Kutné Hoře šest let, žiju 
tady poslední tři roky.

Jaký v tom je pro tebe rozdíl, 
v nějakém městě bydlet nebo 
v něm žít?

Když jsme se přistěhovali, vedla 
jsem tým komunikace v kolínské 
automobilce a hodně času jsem 
trávila v práci. Chodili jsme tady 
do restaurací, divadla, kina, na 
různé akce, ale teď mám pocit, že 
jsem v tu dobu Kutnou Horu spíš 
sledovala zpovzdálí. To se změni-
lo, když se narodila Magdalenka. 
Teprve tehdy jsem tady opravdu 

začala žít, více se zajímat o měs-
to a zdejší dění, konečně jsem se 
seznámila s lidmi v naší čtvrti, 
s obchodníky ve městě, poznávala 
jsem, co a jak tady funguje…

A jak ses dostala z velké kor-
porátní firmy a rodičovské 
dovolené ke kutnohorským 
akcím?

Když byl Magdě rok, nastoupila 
jsem na poloviční úvazek do Čes-
kého muzea stříbra. Byla a je to 
pro mě cesta, jak se věnovat ro-
dině a zároveň se pracovně reali-
zovat. Je to skvělá příležitost, jak 
své zkušenosti a znalosti použít 
pro dobrou věc – pro propagaci 
muzea a potažmo i Kutné Hory. 
Následně jsem se zapojila také do 
příprav Královského stříbření.

A „Cukrářky“?

K těm mě přivedl Petr Steklý 
a Lepší místo. Do jejich organi-
zace jsem se pustila s vytrvalostí 
a tvrdohlavostí mně vlastními. 
Ponořila jsem se do světa cukrá-
řů, pekařů a kavárníků, poznala 
spoustu zajímavých lidí a příběhů 
a život v tomhle městě pro mě na-
jednou dostal další rozměr. Vždyc-
ky jsem přesvědčená o tom, co dě-
lám, a pracuji, jak nejlépe umím, 
ale výsledek květnové akce předčil 
má očekávání. Byla to motivace 
do další práce. Věřím a doufám, 
že i zimní varianta „Cukrářek“,  
Sladké Vánoce, dopadne dobře.

A dál? Jaké jsou plány do 
budoucna?

Ráda bych s Lepším místem v or-
ganizaci Cukrářských slavností 
pokračovala. Mají potenciál stát se 
tradiční kutnohorskou slavností, 
která oživí město a dá lidem pří-
ležitost vyrazit do ulic a potkat se. 
Mé velké díky patří  ředitelce Čes-
kého muzea stříbra Světlaně Hra-
bánkové i Petru Steklému za mož-
nost dělat věci, které mají smysl. 
A plány do budoucna? Návrat do 
soukromého sektoru je především 
z pohledu finančního ohodnocení 
a díky situaci na trhu práce velmi 
lákavý. Cítím ale, že moje místo je 
teď na nějakou dobu tady…

„Měnit okolí 
v lepší místo pro 
život je hračka. 
Stačí jen nad-
šení a aplikace 
v mobilu. Mů-

žete nechat opravit lavičku, vy-
budovat dětské hřiště nebo tře-
ba vylepšit dopravní značení,“ 
vzkazuje Petr Steklý z Lepšího 

místa a pokračuje: „Stáhněte si 
aplikaci, která mění svět. Dejte 
vědět o problémech ve vašem 
okolí a aktivně se zapojte do je-
jich řešení.“

Přes aplikaci v mobilu nebo na 
www.lepsimisto.cz nahlásíte svůj 
nápad na zlepšení ve veřejném 
prostoru a váš tip se dostane na 

městský úřad ke konkrétnímu 
odpovědnému zaměstnanci. Ten 
na podnět zareaguje, a pokud je 
to možné, vyřeší jej.
Lepší místo je jednoduchý sys-
tém, který efektivně pomáhá 
zpříjemňovat prostředí, ve kte-
rém žijeme. Snadno. A každému. 
Stačí jen mobilní telefon a pár 
sekund času.

Každý může mít své Lepší místo

Petr Steklý

foto Jan Šmok

facebook.com/lepsimisto www.lepsimisto.cz

Přes mobilní aplikaci mění Lepší místo fungování 
veřejného prostoru. Zapojuje lidi, úřady a firmy.

První kutnohorské Cukrář-
ské slavnosti se uskutečni-
ly v květnu letošního roku, 
a to díky kampani Lepší 
Hora. Ta si kladla za cíl zís-
kat od veřejnosti informace 
a návrhy pro zlepšení života 
ve městě, tipy na projekty, 
které třeba ve městě chybí. 
Jedním z nápadů, který byl 
následně podpořen několika 
partnery kampaně, byly také 
„Cukrářky“.

První slavnosti byly „postaveny 
na nohy“ téměř v rekordním čase 
a byl jim dán do vínku koncept 
ochutnávkové stezky. „Nechtě-
li jsme se vydat tradiční cestou 

centrální akce na náměstí. Chtěli 
jsme naopak „přitáhnout“ ná-
vštěvníky do konkrétní cukrárny 
nebo kavárny. Každé takové mís-
to má totiž svoji atmosféru, svůj 
styl, svou vůni, své lidi,“ uvádí 
Edita Dvorská. A o tom akce je. 
O lidech. O těch, co stojí za pul-
tem, i o těch, kteří přicházejí pro 
nějaký ten mls nebo jen na kávu. 
Během sladké procházky Kut-
nou Horou lze potkat cukráře 
a kavárníky, kteří si zaslouží náš 
obdiv. Jsou kreativní, schopní 
a nadšení pro věc, kterou dělají. 
Každý z nich je originál a jejich 
osobnost můžete vnímat přes 
dané místo.
V květnu se do Cukrářských slav-
ností zapojilo 14 „sladkých pod-
niků“ a 2 restaurace. Do města 
přijelo na 3 tisíce lidí, kteří si 
užili sladký a slunečný den v Kut-
né Hoře. „Návštěvnost i pozitivní 
hodnocení návštěvníků nás velmi 
mile překvapily, výsledek předčil 
naše očekávání,“ shrnuje úspěch 
prvního ročníku Petr Steklý.

Do Sladkých Vánoc je zapojeno 
19 cukráren a kaváren se svými 
specialitami a 4 restaurace se 
svátečním menu. I tentokrát se 
nejedná o centrální akci na ná-

městí v podobě adventního trhu. 
Namísto toho organizátoři vy-
brali čtyři místa, kde bude vždy 
menší tržiště s převážně lokální-
mi výrobky, svařákem, punčem, 
medovinou… a vybízejí tak k pří-
jemné procházce vánočními ulič-
kami Kutné Hory. „Věříme, že 
si Sladké Vánoce v Kutné Hoře 

užijete. Vyrazte sem ale někdy 
jen tak, třeba do té kavárny, kte-
rou jste dnes objevili. Ti lidé jsou 
tam pro nás se skvělou kávou, 
jídlem nebo moučníky téměř ka-

ždý den. Dnes vás bylo hodně, 
jindy si budete moci popovídat 
s Janou o focení, s Romanem 
o hudbě, na Kozím plácku pro-
hřát promrzlé ruce u kamen, 
u Lady se zastavit na kus řeči,“ 
zve k častějším návštěvám kut-
nohorských kaváren a cukráren 
Edita Dvorská.

Díky, že nám pomáháte dělat
z Kutné Hory lepší místo.
Lepší místo je aplikace propojující firmy, města a občany 
za účelem zlepšení lokality, ve kterém žijí.

občan a komunita

vedení města

firma

ZLEPŠENO ZA 30 VTEŘIN
VIDÍM   FOTÍM   KONÁM> >

Jak se „pečou“ Cukrářky

Pozn.: Zbývající typy čekají na reakci úřadů.
 Údaje jsou z konce listopadu 2017.

Kolik tipů je v Česku?

Celkem vloženo 11 114
Vyřešené 6 436

V řešení a neřešitelné 1 622

Kolik tipů je v Kolíně?

Celkem vloženo 2 671
Vyřešené 2 146

V řešení a neřešitelné 284

Kolik tipů je v Kutné Hoře?

Celkem vloženo 417
Vyřešené 178

V řešení a neřešitelné 34

foto archiv Lepší místo

foto archiv Lepší místo



Co vás přimělo zapojit se do 
projektů Lepšího místa, které 
jsou zaměřeny na zlepšování 
veřejného prostoru v Kutné 
Hoře?

Michal Batelka 
(HR manažer, Foxconn)

„Jsme jedním 
z  největších  za-
městnavatelů  na 
Ku tnohorsku . 
Zaměstnáváme 
velké  množství 
obyvatel regionu, 
a proto nám dává 

smysl  podporovat  projekty  Lep-
šího místa, které mají regionální 
charakter. Chceme, aby se našim 
zaměstnancům  u  nás  pracovalo 
a žilo dobře. Protože kdo jiný, než 
právě obyvatelé Kutné Hory, by 
měl přijít s tím, co by se tu mělo 
zlepšit!“

Pavel Tobek 
(páter, Římskokatolická far-
nost Kutná Hora Sedlec)

„Naše  farnost 
spravuje  jedny 
z  nejnavštěvova-
nějších kutnohor-
ských  památek, 
sedleckou  ka-
tedrálu a kostnici. 
Také  díky  nim  je 

Myšlenku na zlepšování měst 
a obcí se Lepšímu místu úspěšně 
daří šířit po celé České republice. 
Ani sebelepší myšlenka však sama 
nic nezmůže. „ Chceme oslovit kaž-
dého, kdo má chuť něco ve svém 
okolí zlepšit. A tak jsme si řekli, kde 
jinde začít než u dětí,“ popisuje Ka-
mila Drtilová z Lepšího místa.

„Pro začátek jsme zapojili tři základní 
školy v Kutné Hoře a společně s firmou 
Foxconn jsme nabídli výhru 50 tisíc 
korun na nejlepší dětský nápad, který 

Kutná  Hora  krásná  i  kamenná 
zároveň. Kámen sám o sobě je ale 
bez života a chladný. Městu vde-
chuje život komunita lidí, kteří zde 
žijí, a ti, kteří ho navštěvují. Proto 
vítáme  a  podporujeme  aktivity, 
které usnadňují a zpříjemňují ži-
vot kutnohorským občanům.“

Petr Polívka 
(jednatel, EC Kutná Hora)

„Působíme v Kut-
né Hoře. V rámci 
našeho  podniká-
ní  a  směřování 
nám jde o princip 
a  smysl.  Projek-
ty  Lepšího místa 
mají  reálný  do-

pad  na  občany,  děti  i  studenty 
a učí je být aktivní, přicházet s ná-
pady,  hledat  argumenty,  parti-
cipovat  a  spolupracovat.  Pokud 
tedy máme nějaké  volné  peníze, 
v tomto projektu nám jejich využi-
tí jednoznačně dává smysl.“

Jana Červená 
(učitelka, ZŠ T. G. Masaryka)

„Naše  škola  se 
do projektu Lep-
ší místo  ve  škole 
v Kutné Hoře za-
pojila už dvakrát, 
v prvním ročníku 
v roce 2016 jsme 

Lepší místo ve škole je radost. S nápady přicházejí děti a studenti sami
Příklady nápadů dětí základních škol  
v Kutné Hoře

Ptáme se těch, kteří nám pomáhají měnit Kutnou Horu
s  nápadem  postavit  skleník  na 
terase školy vyhráli. Bylo to pro 
nás  velmi  zajímavé  zpestření 
výuky,  které  nás  ale  nijak  vý-
razně  nezatížilo.  Takže  projekt 
nás nejen bavil, ale přinesl také 
možnost,  aby  si  děti  prakticky 
vyzkoušely  různé  druhy  doved-
ností.  Dnešní  doba  je  založená 
na komunikaci, proto schopnost 
přijít s dobrým nápadem a umět 
ho také prezentovat a obhájit, se 
dětem bude určitě  i dál v životě 
hodit.“

Drahoslava Loužilová 
(žákyně oboru kuchař – 
číšník, SOŠ a SOU řemesel 
Kutná Hora)

„Z  Lepšího  mís-
ta za námi přišli 
a zeptali se, jestli 
se chceme zapojit 
do  projektu  na 
zlepšování  škol. 
Že  je  zajíma-
jí  naše  nápady 

a ten nejlepší že vyhraje 50 000 
korun.  Jako  konkurenci  jsme 
měli  zdejší  gymnázium  a  prů-
myslovku, takže jsme si zpočát-
ku říkali,  že  favoritem pravdě-
podobně nebudeme. Ale protože 
jsme měli spoustu skvělých uži-
tečných nápadů a dokázali jsme 
do jejich realizace zapojit i další 

studenty  z  jiných  oborů,  náš 
nápad na výrobu Live Cooking 
Station zvítězil. Podařilo se nám 
nejen oslovit veřejnost, aby nás 
svými hlasy podpořila, ale svým 
nadšením  a  nasazením  jsme  si 
získali i přízeň poroty. Velký dík 
patří  také  našemu panu  učiteli 
Karlu Polívkovi za jeho podporu 
a motivaci.“

Dana Kohoutová 
(zástupkyně, SPŠ Kutná Hora)

„My se jako škola 
snažíme  zapojo-
vat  naše  studen-
ty  do  takových 
projektů,  ve  kte-
rých mohou ma-
ximálně  rozvíjet 
své  schopnosti, 

a  to  nám  Lepší  místo  ve  škole 
umožnilo. I když nápady studen-
tů z naší školy letos nezvítězily, 
možnost  zamyslet  se  nad  tím, 
jak zlepšit  školu a veřejný pro-
stor obecně, je bezesporu výzvou, 
kterou nelze odmítnout. Navíc se 
díky parterům Lepšího místa po-
dařilo do naší školy umístit nový 
nevyužitý kolostav, což byl právě 
jeden  z nápadů,  se kterým stu-
denti do soutěže šli. Pokud bude 
příležitost,  rádi  se  do  dalšího 
ročníku znovu zapojíme.“

Kamila Drtilová

zlepší školu,“ připomíná Drtilová. Le-
tos se do soutěže přidaly i střední ško-
ly a díky dalším finančním partnerům 
rozdělilo Lepší místo na nejlepší ná-
pady dalších 100 tisíc korun. V Kutné 
Hoře tak už vyrostl skleník na terase, 
vznikla učebna pod borovicí a mobilní 
kuchyňka.
Průběh soutěže je jednoduchý. Děti 
a studenti přemýšlejí nad tím, co 
je to veřejný prostor a jak by mohli 
zlepšit svou školu. Přes aplikaci Lep-
ší místo zašlou své nápady a z každé 
školy jsou pak vybrány tři návrhy, 
které může svým hlasem podpořit 
i veřejnost. V rámci soutěže se zapo-
jené školní týmy učí spolupracovat, 
hledat argumenty k obhájení svých 
nápadů, zpracovat rámcový rozpočet, 
ale také komunikačním a prezentač-
ním dovednostem. Své projekty totiž 
ve finále veřejně představí nezávislé 
porotě.
„Prostřednictvím soutěže Lepší mís-
to ve škole se v dětech a studentech 
snažíme vzbudit zájem o to, co se 
kolem nich děje. Rádi bychom je na-
učili vnímat okolí a veřejný prostor 
jako jejich prostor k životu. Jde nám 
o to, aby pochopili, že žijí ve světě, ve 
kterém mohou oni sami něco změnit, 
nebo dokonce zlepšit,“ doplňuje vý-
znam soutěže Kamila Drtilová.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA PALACHA

Chill-out dvorek
Děti by si přály zrenovovat školní dvorek a udělat z něj místo, 
kam by mohly o přestávce chodit. Chtěly by zanedbaný dvorek 
upravit, zrenovovat basketbalový koš, pokácet přebytečné 
stromky a keře a vysadit nové, opravit dlažbu, vymalovat podle 

vlastního uvážení a třeba přidat sportovní vybavení jako branky, míče, růz-
né hrací prvky. Uvítaly by i částečné zastřešení dvorku, aby jej bylo možné 
využívat i při nepříznivém počasí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV

Relaxujeme na  
školním dvoře
Žáci chtějí proměnit 
jejich fádní šedivý 
školní dvůr v příjemné 

barevné místo pro odpočinek a rela-
xaci. Přáli by si stolky, židle a hrací 
prvky. Sloužit bude všem – pro výu-
ku, přestávky a odpolední program 
školní družiny.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA

Chceme střechu 
nad hlavou!
Když venku prší nebo 
sněží a děti čekají na 
vyučování, kroužky 

nebo přes polední přestávku, ne-
mají se kam schovat. Stejně tak 
i rodiče, když čekají na školním 
dvoře na své děti. Proto by děti 
chtěly postavit jednoduchý přístře-
šek, kam by se mohly před nepřízní 
počasí schovat.

V rámci kampaní Lepšího místa bylo 
v Kutné Hoře od roku 2015 přerozdě-
leno do veřejného prostoru 382 tisíc 

korun.

A jaký bude příběh Kutné Hory dál? 
Jak budou vypadat její ulice, školy 

a parky?

To záleží na nás všech. Protože příběh 
Kutné Hory tvoříme my všichni, kdo tu 
žijeme, kdo máme Kutnou Horu rádi.

Zasílejte své tipy, podpořte 
Lepší místo, přidejte se!

Jak udělat z Kutné Hory lepší místo k životu

V Kutné Hoře začalo Lepší místo 
v roce 2015 výsadbou třešňové 
aleje, rekonstrukcí pódia v parku 
U Tří pávů a úklidem několika 
kapliček. „Společnost Foxconn 
nám dala důvěru, 50 tisíc korun 
a 30 dobrovolníků,“ upřesňuje 
Petr Steklý.
V roce 2016 vystartovalo Lepší 
místo se soutěží na třech základ-
ních školách, kde děti dostaly 
příležitost přijít s nápady, jak 
zlepšit prostředí své školy nebo 
jejího okolí. „Žáci si s naší pod-
porou prošli celým projektovým 
řízením: od nápadu, přes hledání 
argumentace, zapojení a podpory 
veřejnosti pro svůj nápad a zpra-
cování rámcového rozpočtu až po 
vypracování prezentace a jejího 
představení před porotou při slav-
nostním finále,“ popisuje Kamila 
Drtilová. 50 tisíc korun vyhrála 
ZŠ T. G. Masaryka s nápadem 
postavit skleník na terase školy. 
Skleník stojí a dětem je k užitku 
i radosti.
V další fázi přišlo Lepší místo 
s kampaní Lepší Hora. Otázka, 

se kterou oslovilo občany Kutné 
Hory, byla v podstatě stejná jako 
při soutěži ve školách. Co by si 
přáli ve svém městě zlepšit a jak 

by ho chtěli oživit. K Lepšímu 
místu se připojili další finanční 
partneři, Římskokatolická far-
nost – arciděkanství Kutná Hora 
a Římskokatolická farnost Kutná 
Hora Sedlec, a Kutnohořanům 
na jejich nápady nabídli celkem 
132 tisíc korun. Nezávislá poro-
ta vybrala balíček nápadů „živé 
město“. Díky propojení Lepšího 

místa s již zmiňovanými partne-
ry bylo možno vysadit stromy ve 
veřejném prostoru, na podporu 
místních podnikatelů zorgani-

zovat první ročník Cukrářských 
slavností, dětem na veřejné hři-
ště v Malíně zakoupit pískoviště, 
umístit stojan na kola a navrh-
nout, vytvořit a instalovat Kutno-
hořanům do veřejného prostoru 
nového „patrona města“ – sochu 
koudelníka.
V roce 2017 se k Lepšímu mís-
tu přidali další partneři nejen 

z firemního sektoru, EC Kutná 
Hora a Deník, a soutěž o nejlepší 
nápady se rozběhla současně na 
třech základních a na třech střed-
ních školách. Soutěžilo se o 2 x 
50 tisíc korun. Vítězem se stala 
ZŠ Žižkov s nápadem vytvořit pro 
děti venkovní Učebnu pod boro-
vicí a SOŠ a SOU řemesel s nápa-
dem vyrobit Live Cooking Station. 
„Oba nápady jsou zrealizovány, 

přání jsou splněna, sny se staly re-
alitou. Velký dík patří všem, kteří 
se zapojili,“ říká Kamila Drtilová.

Říká se, že žádné město nemůže být lepší než jeho obyvatelé. Co se stane, když jeho obyvatelům dáte důvěru 
a zeptáte se jich, co by si ve svém městě přáli zlepšit?

Koudelníkův syn! Osobnost, jež dala o Kutné Hoře vědět statisícům Čechů

Možná proto, že jen málokdo ví, 
kdo vlastně koudelník byl, co dě-
lal, natožpak jak vypadal, napad-
lo někoho z Kutnohořanů zaslat 
nápad do akce Lepší Hora, aby ve 
veřejném prostoru vznikla socha 
koudelníka. Nápadu se ujal Petr 

Steklý z Lepšího místa a k realiza-
ci přizval konkrétní umělce.
„Popravdě, byl to oříšek,“ po-
pisuje Petr Steklý a pokračuje: 
„Nápad se mi líbil od začátku, 
nicméně první návrhy a make-
ty, které byly z polystyrenu, vy-
padaly všechny stejně - postava 
v kápi, což bylo sice věrné, ale ve 
veřejném prostoru to moc nezau-
jme. Až Aurel Klimt přišel s ideou 
sochy z provázků.“ Realizace so-
chy se zhostil sochař Petr Švol-
ba, který stojí také za kutnohor-
ským projektem „Umění spojení“ 
v GASK. 
Švolba tedy na základě nápadu 
vymyslel a vytvořil konstrukci 
tří domů a sochy z provázků. To, 
co původně vypadalo na tři týd-
ny práce, zabralo přes půl roku. 
A jen pro zajímavost, na zhotove-
ní sochy bylo spotřebováno 590 
metrů provázku.
Vytvořit a umístit do veřejného 
prostoru koudelníka je bezesporu 
nápad, který má potenciál oživit 

veřejný prostor a propojit histo-
rii a současné umění. Petr Steklý, 
autor akce Lepší Hora a sám Kut-
nohořan, se o zlepšování a oživo-
vání veřejného prostoru dlouho-
době snaží. Na otázku, co Kutná 

Hora potřebuje k tomu, aby byla 
lepší, odpovídá: „Potřebuje toho 
více, ale zaměřím se na jednu věc. 

Potřebuje schopného městského 
architekta. Město je dle mého ná-
zoru rozvíjeno nekoncepčně. Ne-
tvoří se zde vizuální soulad mezi 
jeho historickou krásou a praktic-
kou současností. Vznikají stavby, 
jež neladí s okolím, a to je škoda.“ 
Jako příklad uvádí Petr Steklý 
katedrálu v Sedlci. „Památka, jež 
patří mezi ty, které Kutnou Horu 
dostaly do UNESCO, je obklope-
na naprosto humpoláckým zá-
bradlím. A takových věcí je více,“ 
říká Steklý. Samozřejmě jde podle 
něj říci,  že jsou podstatnější věci 
než vizuální dojem, a je to kusem 
pravda. V konečném důsledku si 
ale zvykáme na kýč, který může to 
pěkné v Hoře zastínit.
„S Lepším místem se snažíme ne-
jen o podporu nápadů na zlepšo-
vání města, ale i o jeho oživování 
například Cukrářskými slavnost-
mi. Kamenná stavba je krásná, 
ale je-li u ní mrtvo, dlouho tam 
nevydržíte. Hora musí žít,“ uzaví-
rá Petr Steklý.

Píseň o koudelníkovi a jeho třech domech v Praze zná téměř každý a spojuje si ji automaticky s Kutnou Horou. Dokonce 
i v Kutné Hoře na nádraží hraje melodie této písně, když se hlásí příjezd vlaku.

Skleník na terase ZŠ T. G. Masaryka, foto archiv Lepší místo

Učebna pod borovicí na ZŠ Žižkov,
foto Hana Kratochvílová

Skica sochy koudelníka od Petra Švolby.

Socha koudelníka bude k vidění v parku u kostela 
Panny Marie Na Náměti od soboty 9. prosince. 

V 15h bude odhalena. Přijďte!


