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Splněný sen

„Tak se mi splnil můj sen“ – těmito slovy se
s posledními účastníky vernisáže výstavy „Co vyprávěl hotelový sál“ loučil náš oslavenec, autor výstavy a bývalý ředitel Hotelu Polabí Ing. Bohumil
Kolací.
Na její slavnostní zahájení v sobotu 11. 2. 2011
dorazilo v mrazivém, ale slunečném počasí asi 130
účastníků. Vzhledem k počtu hostů proběhla úvodní
část před vstupem do historických prostor bývalého
augustiniánského kláštera.
Nejprve je přivítaly lesní rohy pod vedením
Dr. Vacka a poté zpěv chrámového sboru, v němž
autor výstavy také aktivně působí. Na akce z let
1975 až 1987 zavzpomínal za všechny hrabě Špork
tradičně v podání p. Jaroslava Bittnera, byť tentokráte „v civilu“.
Poté o svých vzpomínkách pohovořil i sám autor. Poděkoval všem těm, kteří se na přípravě výstavy podíleli a bez nichž by se výstava neuskutečnila

– Státnímu oblastnímu archivu se sídlem v Lysé nad
Labem, jmenovitě panu řediteli PhDr. Řezníčkovi,
jeho pracovníkům – Ing. Řehákové, pí. Jiřičné, pí.
Levé a p. Ziegelheimovi. Velkou pochvalu si zaslouží i aranžérka pí Jakubalová, která prostory výstavy
vkusně „dozdobila“ a pí Křížová, která pomáhala
s výběrem materiálů.
Vzpomínky na plesy hraběte Šporka, klubové večery, hudební divadlo, kostýmované bály, klub labužníků i pivobraní zůstaly natrvalo vryty do paměti jejích účastníků, z nichž někteří již nejsou mezi
námi. Ale celá řada z nich si přišla zavzpomínat při
vzájemných setkáních, při promítání ﬁlmů Míly
Hlavsy nebo při prohlídce vystavovaných materiálů.
Z fotograﬁí, originálních plakátů a novinových článků si i ten, kdo akce osobně nezažil, dokáže udělat
představu, jak velkou organizátorskou práci tým lidí
kolem Míly Kolacího po řadu let odváděl.
Pokračování na str. 2
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Splněný sen
Pokračování ze str. 1
Kdo z Vás, milí čtenáři, tuto vernisáž výstavy nestihl, má možnost si ji
v prostorách archivu prohlédnout až
do 2. 3. 2012.
Mílo, jsme moc rádi, že jsme Ti pomohli Tvůj sen splnit a přejeme Ti do
dalších let ještě hodně energie a inspirace!
Najde se někdy někdo, kdo splní sen organizátorů kulturních akcí
v Lysé nad Labem (a nejen jejich)
a vybuduje důstojný sál k jejich konání? Takto můžeme pouze závidět,
že generace Míly Kolacího prostor
pro svoji realizaci měla…
Dana Papáčková, Spolek rodáků
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