
Scénář pro rozhlasovou reportáž 

Miloš „Kim“ Houdek 
Bylo větrné říjnové odpoledne a naše skupinka se vydala za významným kolínským fotografem, 

básníkem a organizátorem mnoha kolínských akcí, panem Milošem „Kim“ Houdkem. 

Pan Houdek se narodil 4. ledna 1944 v Kolíně. Zajímalo nás, kde a kdy přišel k onomu „Kim“, které ve 

svém jméně používá. 

0:35 – 1:04 

Kdysi to bylo slavné jméno, dneska je to jméno, které nemá takový význam, ale tehdy to mělo 

význam podle anglického spisovatele Kiplinga. On vydal román Kim, ve skautských kruzích to byl 

uznávaný román – a podle toho románu mi dali to jméno. 

V roce 1988 stál u zrodu Malé galerie Na Hradbách, která v příštím roce oslaví 30. výročí založení. 

7:22 – 8:04 

Malou galerii jsme zakládali z toho důvodu, že v 70. a 80. letech v tehdejším Československu byly 

obtížné kulturní podmínky na některé druhy umění. A my, jako začínající kulturně – umělecká 

generace, jsme nutně potřebovali svůj prostor, kde bychom mohli vykonávat svou činnost. 

Nabízelo se několik možností, z nichž nejvýhodnější byla tato možnost, kde teď sedíme, v Malé 

galerii Na Hradbách. 

Malá galerie Na Hradbách je jednou z prvních soukromých galerií, které vznikly za minulého režimu. 

V současné době už si nikdo z nás nedokáže představit, jaké překážky panu Houdkovi totalitní vláda 

kladla. 

9:16 – 9:43 

Tehdy ty první výstavy byly jenom na víkend, to je v dnešní době nepředstavitelné. A potom nám 

to povolili na 10 dní a na 14 dní a potom, to už bylo po zvonění klíčů, už to byly klasické výstavy. 

Ale je nepředstavitelné, že nám povolili výstavu jenom na 3 dny, na týden. 

V první polovině 90. let byl Miloš Houdek spoluzakladatelem Klubu královského města Kolína a 

Polabské kulturní nadace. Cílem bylo podpořit a propagovat kulturu a umění Polabí. V roce 1992 se 

podílel na založení Kolínského Kašparova Mimoriálu, v roce 1993 pak na festivalu Funkeho Kolín. 

Jeho velkou životní láskou je až do dnešní doby skauting. Rád pořádá čajové obřady, fotografuje, píše 

poezii, vytváří literární plakáty a mnoho dalšího. 

Pan Houdek nám dovyprávěl svůj životní příběh. My jsme dopili čaj, který nám v čajovně nechal 

připravit a odcházeli jsme domů nabiti optimismem, který z pana Houdka po celou dobu našeho 

rozhovoru vyzařoval. 
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