2

10/2012 LISTY města Lysé nad Labem

Pocta hraběti Šporkovi

Foto: MVDr. Jan Kořínek

V loňském roce Spolek rodáků
a přátel města oznámil, že po
15 ročnících už nebude hlavním organizátorem Slavností hraběte Šporka. Ovšem František Antonín hrabě
Špork má letos třistapadesáté výročí
narození. Jak se s tím má vyrovnat
pravidelný kmotr hraběcích oslav
Spolek rodáků? Ani přes stav svých
ﬁnancí nemůže přece opomenout významný rok takové osobnosti, jakou
byl zakladatel siluety města, jeho zeleně a kultivovaného okolí. Nakonec
se potřebnou sumu díky sponzorství
podařilo dát dohromady. Největší roli
sehrála dotace z fondu hejtmanky
Středočeského kraje, aby svým způsobem velkolepá oslava mohla vzniknout. Zvolili jsme méně pracnou
formu slavnosti na Letní scéně, která
nepotřebovala zainteresovat tolik občanů a organizací a nazvali ji „Pocta
hraběti Šporkovi“.
Oslava kulatého výročí se konala
v sobotu 25. srpna 2012. Špork
se narodil sice už v březnu, ale
prázdninový termín byl vybrán ze
dvou důvodů – teplé počasí je pro
venkovní akce přece jen vhodnější
a v předchozích 15 letech byla
poslední prázdninová sobota „rezervována“ pro Slavnosti hraběte
Šporka. Tím ale podobnost končila, protože dramaturgie byla
odlišná. Příprava oslav začala
úterní brigádou Spolku rodáků,
kdy proběhl generální úklid scény
i hlediště. V sobotu dopoledne se
dobrovolníci sešli opět, aby vyzdobili pódium barevnými aranžemi z
květinářství Romantic. Celkovou
koncepci scény vytvořila aranžérka paní Jakubalová: mezi dvěma
šporkovskými vlajkami znak města
a pod ním erb rodiny Šporků. Scénu rámovaly dva krásné bannery
(stojaté plakáty) s motivy města
a pod okrajem pódia logo Středočeského kraje, hlavního sponzora
akce.
Průvodního slova se ujal hofmistr
Seemann (Fr. Jirousek), harmonicky
doprovázený „ješitným“ hrabětem
(J. Bittner) a „dobírající si ho“ hraběnkou (V. Škvrnová). Přivedli na
scénu gratulanty, kteří představili na
jevišti spektrum kultury tří století.
Začalo se stylově - fanfárami Loveckého tria pod vedením Dr.Vacka,
aby si diváci připomněli, že právě
Šporkovou zásluhou se tento nástroj dostal do Čech. Druhým gratulantem byl barokní lid v podání
Chrámového sboru u sv. Jana Křtitele (civilně nazvaného SONUS).

Dalším vystoupením přispělo virtuózní dívčí duo String ladies, přijel
i kolínský komický pánský taneční
spolek Rasputin a sólistka Státní
opery Libuška Myřátská – Moravcová. Když končil SONUS představení
v džezových rytmech a sám hrabě
Špork se představil svou písní jako
„Prodavač snů“, předsedkyně spolku paní PhDr. D. Papáčková, v doprovodu pana A. Hradeckého, rytíře
Řádu sv. Huberta, přinesla oslavenci
narozeninový dort s marcipánovými
ﬁgurkami hraběcího páru, hofmistra a harmonikáře. Tím byl program
na scéně ukončen a obecenstvo přešlo parkem k zámku po cestě, která
byla nápaditě lemovaná desítkami
svíček. Přišlo překvapivě mnoho lidí,
i těch, kteří nebyli v letním kině, aby
viděli v Lysé dosud neviděnou světelnou show a překvapeně zírali na jeho
severní stěnu, která byla celá pokryta
působivou projekcí. Moderní pojetí
– videomapping - připomnělo divákům, jak myslitelskou, mecenášskou
a odvážnou osobností Špork byl
v době mocenského církevního útlaku a vzdalo mu hold nejvyšší. Vybídlo
publikum k uctění nejen Šporka, ale
i všech aktivistů, kteří neváhají pro
společnost za jakýchkoliv podmínek
něco dělat. Závěr vyzněl jasně: podobně odvážné a průkopnické osobnosti potřebuje každá doba. Mnozí
si určitě budou pamatovat otázku
– Kdo bude dnešním Šporkem?
Do závěrečného promítání přehledu sponzorů zněl potlesk diváků,
který udělal tečku za narozeninovou
oslavou. Jaké asi budou další Šporkovy „kulatiny“ v roce 2062?
A tak těžko posháněné ﬁnance
poskytly návštěvníkům, jichž se
od počátečního nesmělého zájmu
sešlo nakonec dva tisíce, nečekaně
krásný, inspirující a důstojný pohled na našeho Františka Antonína.
Spolek rodáků nelituje své aktivity,
vždyť byla odměněna všeobecným
uznáním. Děkuje tímto za veškerou
praktickou i ﬁnanční pomoc, která
umožnila tuto akci uspořádat. Jsme
rádi, že se Lysá zařadila mezi několik
málo měst, kde byl videomapping
k vidění. Tuto možnost jsme měli
díky týmu mapping.dilna.org, a to
za přijatelnou cenu.
Bohumil Kolací, Miloš Dvořák
Spolek rodáků a přátel města Lysá
nad Labem touto cestou děkuje panu
Ing. Bohumilu Kolacímu za to, že i po
350 letech k nám Špork promlouvá
a pořád má co říci.

