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Zhodnocení zámecké sezóny 2013
Sezóna byla zahájena 5. května
2013 přednáškou o historii majite-
lů zámku a hudebním vystou-
pením studentky konzervatoře
Adély Stříbrné a JUDr. Anežky
Stříbrné. Slavnostní zahájení se-
zóny bylo kladně zhodnoceno
v Kutnohorském deníku dne 7. 5.
2013. V květnu byly rozeslány
propagační materiály do všech
infocenter v okresech Kutná Hora,
Kolín a Benešov a mohu říci, že
se tato reklama vyplatila. I přes
stavební práce na náměstí před
zámkem a deštivé počasí začát-
kem léta neklesla návštěvnost pod
průměr loňského roku.

Dne 25. května se uskutečnil
j iž tradiční Pohádkový okruh
v okolí zámku pořádaný sdru-
žením Kopretinka a 6. července se
konaly oblíbené Zámecké
slavnosti.

Ze sbírky na Kácovský zámek
byla opravena střecha proti za-
tékání na hlavní budově a na spo-
jovací chodbě (doplnění hřebená-
čů). Dále byla opravena některá
okna a část elektroinstalace.

V srpnu proběhla poznávací
soutěž o našem zámku ve spolu-
práci s měsíčníkem Dobrý.info.
Výherci získali volné vstupenky
na prohlídku zámku a knihu. Za
velmi zdařilou akci považuji ex-
pozici strašidelných a pohád-
kových bytostí ve sklepeních
zámku během pouti. Tuto „atrak-
ci“ navštívilo 706 návštěvníků,
díky kterým se vybralo 21 180
Kč. Chtěl bych poděkovat všem
brigádnicím, které pomohly ke
zdárnému průběhu akce.

Dne 31 . srpna odstartoval od
zámku Kácovský běh a Veterán
Rallye a v sobotu 7. září proběhl

tradiční Posvícenský jar-
mark s bohatým programem.

Navázali jsme spoluprá-
ci s nově otevřeným outdoorovým
centrem Bisport. V Kácově jsou
nově umístěny 3 bane-
ry s upoutávkou na zámek.

Za doposud nevyřešený poklá-
dám neutěšený stav obou nádvoří
zámku, ale věřím, že se i toto po-
daří vylepšit tak, aby vzhled ná-
dvoří neodrazoval návštěvníky
zámku a nekazil hezký dojem
z opraveného náměstí.

V září vyhotovili zkušení re-
staurátoři páskové sondy v Mod-
rém salónku a částečně tak odkry-
li zabílené barokní malby z 30. let
1 8. století od malíře K. J. Moravi-
niho.

Přál bych si, aby byl zámek
i nadále hojně navštěvován a více
využíván i místními spolky. Počet
návštěvníků prohlídkového
okruhu byl k 20. září 3171 ná-
vštěvníků. Další velkou skupinou
jsou zájemci o suvenýry a o infor-
mace (tipy na výlety po okolí a

ubytování).
Z významných návštěvníků

bych rád zmínil první dámu, paní
Ivanu Zemanovou s dcerou
Katkou. Pan senátor Strnad
navštívil za doprovodu paní sta-
rostky náš zámek již třikrát a mezi
hosty byli i zastupitelé města Zru-
če nad Sázavou, vedení fy. Colas
a zástupci SÚS Kutná Hora. Zá-
mek navštívili i studenti architek-
tury ČVUT v rámci letní školy.

V obrazové galerii proběhly
letos 3 výstavy fotografií, obrazů
a kreseb. Zámek byl i letos při-
hlášen ke Dnům evropského kul-
turního dědictví (www.ehd.cz).

Sezóna byla slavnostně zakon-
čena v neděli 29. září v Modrém
salónku poutavou přednáškou
Ing. Fialy (historie radiotechniky)
a hudebním vystoupení.

V budoucnu plánuji na zámku
uspořádat cyklus cestopisných
přednášek a další akce. Těším se
na Váš zájem a podporu.
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V minulém čísle jsme se ptali na hospodu u Břečků, postavenou se zavedením železnice do Rataj. Správnou odpověď
volalo tentokrát asi 7 lidí, ale nejrychlejší byl pan Šálený z Rataj, tradiční to výherce našich dotazů a vstupenky na
koncert obratem ještě po telefonu vyměnil za svoji tradiční cenu, kterou již jistě také vychutnal u ratajského obchodu.
Stando, gratuluji!

A tady je otázka pro tento měsíc:
Ve kterém roce v druhé polovině minulého století byla ničivá povodeň, při které se potok Živný rozvodnil tak, že mimo
jiné smetl náhon do mlýnského rybníka na Důlích?
První, kdo zavolá správnou odpověď má na kase v Pivovárku připraveny dvě čestné vstupenky na letošní koncert Zrní,
který bude 12. 10. v Klubu Pivovárek. Ale tentokrát obdrží i pozvánku pro 2 osoby na oslavu 100. výročí postavení domu
č. p. 14. Tedy toho, kde sídlí Klub Čtrnáctka. A oslava je již 9. listopadu!

prostory a vůbec nám docela fandí. Jako odměna
obci i nám, provozovatelům Pivovárku byla
návštěva tří Dánů na koncertě Michala Prokopa,
který po koncertě zůstali pařit v Pivovárku. Když
sme končili, furt tam ještě byli. Tak sme se jich ptali,
kde bydlej a jak se sem vlastně dostali. A voni na to:
my přespíme kdekoli ve spacáku. A jak sme vás

našli? No v Praze nám řikali, že v Ratajích nad
Sázavou je skvělej Klub. No tak sme si sem zajeli.

To byla naše největší odměna za naši
několikaletou činnost.

No co vám budu povídat…

Ukončení sezóny na kácovském zámku

Konec září je j iž tradičně ve zna-
mení ukončení sezóny na ká-
covském zámku. Nejinak tomu
bylo i letos.

V neděli 29. září proběhla
v komorním prostředí modrého
salonku malá slavnost. Nejprve
starostka Soňa Křenová přivítala
všechny přítomné. Poté vystoupili
žáci místní školy Pavlík Šusta a
Janička Tůmová. Průvodce Jan
Mühldorf seznámil účast-
níky s návštěvností, která letos
přesáhla 3000 turistů.

Svoji přednáškou o příběhu
Ing. Formise a jeho vraždě ně-
meckým komandem v hotelu Zá-
hoří na Svatojánských proudech
na Vltavě roku 1935 přispěl
Ing. Vladimír Fiala (autor ojedi-
nělé výstavy radiopřij ímačů na
místním zámku).

Paní starostka ocenila spolu-
práci právě s Ing. Fialou, MUDr.
Tomášem Chytkou (pořadatel Ká-

covského běhu a autor výstavy
obrazů malíře B. Bartáka) a Anto-
nínem Malíkem (malíř).

Na závěr bylo připraveno malé

občerstvení a prohlídka zámku.
Zámek bude opět otevřen na jaře
příštího roku.
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