MĚSTO KOLÍN UDĚLILO CENU MĚSTA KOLÍNA ZA ROK 2013
MILOŠI KIMU HOUDKOVI

O udělení Ceny města Kolína se ucházelo jedenáct kandidátů: PhDr. Luboš Dobrovský (novinář,
překladatel, držitel řádu T. G, Masaryka), Miloš „Kim“ Houdek (literární tvorba, iniciátor a
organizátor kulturních akcí), Mgr. Martin Buřič (prezident basketbalového klubu Kolín), Jakub
Němčok (dabing), Jarmila Pavlíčková (vedoucí mažoretek Srdíčko), Jaroslav Fučík in
memoriam (významný trenér kolínského volejbalu), Jan Kubíček in memoriam (malíř, grafik,
ilustrátor, fotograf), Ivo Svatoš (hudebník), PhDr. Miroslava Jouzová, PhD. (knihovnice),
Miroslav Horáček (vedoucí SHŠ Páni z Kolína) a poslední nominací je samotná Skupina
historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína.
Zastupitelstvo města Kolína na svém březnovém zasedání jednomyslně schválilo návrh městské
rady na udělení tohoto ocenění umělci a organizátorovi mnoha kulturních akcí Miloši Kimu
Houdkovi. V pondělí 5. května převzal v obřadní síni kolínské radnice toto ocenění z rukou
starosty Víta Rakušana a místostarostů Jana Pospíšila a Tomáše Růžičky.
Miloš Kim Houdek je druhou osobností v historii Ceny města Kolína. Poprvé ji loni převzal
výtvarník a pedagog Pavel Rajdl. „Musel jsem si všechny aktivity vypsat, abych na nějakou
nezapomněl. Miloš Kim Houdek je učitel, básník, hudebník, fotograf, výtvarník, kulturní
organizátor, milovník čaje, obnovitel ediční činnosti, zkrátka kolínský patriot v tom nejlepším slova
smyslu,“ vyjmenoval starosta Vít Rakušan. Miloš Kim Houdek je patriotem kolínské kulturní scény
a osobností, jež dlouhodobě tmelí kulturní společnost. Dodal, že setkání s ním nebývají
jednoduchá. „Miloš Kim Houdek přichází velice skromně, ale svoji věc vyžaduje dost důrazně a
chvíli trvá, než se v jeho vertikálách a horizontech zorientujete,“ dodal starosta. Ocenil také, že
Kim Houdek se spolupodílel na zhmotnění vize sochy Anastáze Opaska.
Na téma Miloš Kim Houdek pak pohovořil jeho dlouholetý kamarád a historik Zbyněk Sedláček,
který zavzpomínal na dětství ve skautském oddíle, historii kolínské čajovny nebo setkání s
Kimovou manželkou Jitkou. Právě skautská minulost přivedla Miloše Houdka k setkání s další
významnou kolínskou osobností, a sice s Ladislavem Kamarýtem. Jeho klobouk a nášivky věnoval
Kim Houdek Janu Horovi a skautskému muzeu. „Kruh se musel uzavřít. Peníze, které jsem tu
dnes obdržel, použiji na projekty související s Kolínem, trošku na další úpravu zámku a literární
plakáty,“ řekl Miloš Kim Houdek.
V závěru předání Ceny města Kolína byl vzpomenut i kolínský abstraktní malíř Jan Kubíček.
Přestože jsou jeho díla zastoupena v řadě galerií po celém světě, v Čechách se o něm moc
nevědělo. Po předání ocenění in memoriam byla představena nová publikace – monografie Jana
Kubíčka. Retrospektivní výstava Jana Kubíčka by se v Galerii hlavního města Prahy měla
uskutečnit už letos.

