
Milé čtenářky, milí čtenáři,

o září se říká, že je máj podzimu. 
No, jak koncem tohoto měsíce  
a dál bude, by mohla napovědět 
pranostika, která se týká prvního 
zářijového dne: Jiljí jasný – pod-
zim krásný. Tak uvidíme… V kaž- 
dém případě je devátý měsíc 
dobou návratů. Moje maminka 
vždycky říká: „Děti se vrací do 
školy a cibule do země.“ (Tedy 
ještě k tomu vždy podotkne, že 
brzy budou Vánoce…) My v re-
dakci jsme se přesně před dvě-
ma lety o „cestu zpět“ v dobrém 
smyslu slova pokusili – navrátili 
jsme městu velkoformátové no-
viny. Ano, Noviny pro Poděbrady 
slaví druhé narozeniny! Děku-
jeme Vám, že jste si je hned od 
začátku vzali za své. 

V dnešních Novinách pro Podě-
brady opět najdete rozhovory 
s výjimečnými Poděbraďáky, 
zprávy o hasičích, dění ve měs-
tě či „předvolební návod“. Jana 
Hrabětová se ve svém článku 
zaměřuje na rodinný život našich 
předků a Boris Cacara vzdává 
hold rozáriu. Dozvíte se, že gol-
fisti mají novou klubovnu a že 
za pár dnů začíná tradiční diva-
delní festival FEMAD. A také si 
opět můžete zasoutěžit, tento-
krát o půlroční ozdravnou kúru 
s unikátním probiotickým kon-
centrátem Pastelly. A Polabské 
mlékárny připravily hlavně pro 
děti překvapení, které najdete 
na straně 4. 

V červencové soutěži o vstupen-
ky do Film Legends Muzeí cenu 
dostali všichni, kteří do redak-
ce poslali správnou odpověď 
(tramvaj T3). 

Užívejte si krásné zářijové dny!

Monika Langrová za celou 
redakci Novin pro Poděbrady

Začněme „zvesela“. Jste na 
jevišti, má přijít vaše repli-
ka a nic, prostě okno. Stalo 
se vám to? 
To se stane každému. Musím 
zaklepat, že se mi to nestává 
tak často. Navíc máme v diva-
dle šikovnou nápovědu, takže 
když je nejhůř, nenápadně si 
dojdu k portálu a někde to 
chytnu. Ale v drtivé většině 
vám z toho pomůže kolega. 
Moc si nepamatuji sny, ale 
noční můru, že stojím na je-
višti a najednou nevím text  
a jsem tam úplně sám, tu ob-
čas mívám. 

Jak se vůbec učíte texty, 
máte na to nějaký trik? 
Takový Euripidův Orestés, 
kdy neslezete z jeviště  
a máte kvantum textu,  
to musí být chuťovka na-
soukat vše do hlavy…
Musím u toho chodit. Nedo-
kážu se učit vsedě. Když jsem 
ještě hrál v Ostravě, jezdil 
jsem hodně vlakem a chodil 
jsem po vagonech, což vypa-
dalo divně. Také těsně před-
tím, než jdu spát, třeba o půl-
noci, si text zopakuji, ono se 
to v mozku nějak usadí a hned 
ráno si to po probuzení řeknu. 
A často je to o osmdesát pro-
cent lepší než minulý den.

Kde se to v člověku vezme, 
že se nebojí jít před lidi, být 
jeden večer d‘Artagnan, 
další den zase třeba Maryšin 
Francek?
Člověk musí mít nějaký talent, 
buď se s tím narodí, nebo ne. 
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K divadlu ho přivedla sousedka Jana 
Pospíšilová, která v Poděbradech 
vedla dramaťák. Potom hrál s místními 
ochotníky, vystudoval gympl  
a posléze bez velkých nervů dělal 
přijímačky na JAMU. Vzali ho. Pět let 
byl v angažmá v ostravském Divadle 
Petra Bezruče, kde si zahrál hlavní 
role například v Miláčkovi nebo Třech 
mušketýrech. Nyní je čtvrtou sezónu 
v Klicperově divadle v Hradci Králové. 
Mezi jeho nejvýraznější role patří Mark 
v inscenaci Lidé, místa, věci nebo 
Benno ve Škvoreckého Zbabělcích. 
Také hraje Orestéa ve stejnojmenné 
hře. Ale teď jsme na Kafíčku a vedu 
s dvaatřicetiletým hercem Vojtěchem 
Říhou pohodový rozhovor.

Text: Monika Langrová
Foto: Zdeněk Frejvald

Rozhovor „na pohodu“ 

LETLET

SOUTĚŽ
o probiotický  
koncentrát  
PASTELLY 
na 6 měsícůs hercem Vojtěchem Říhou

Ale současně je to zčásti ře-
meslo jako každé jiné. JAMU 
považuji za velmi kvalitní 
průpravu. Samozřejmě je to  
i o štěstí, dostat se na školu, k li-
dem, co vás tam vedou, o štěstí 
na to, že si vás někdo všimne  
a vezme vás do divadla.

V „drsné“ Ostravě jste 
hrál například s držite-
lem divadelního ocenění 
Thálie Norbertem Lichým 
ve Spalovači mrtvol. Asi to 
byla škola života ve všech 
směrech, že?
Bylo to tvrdé, zvláště pro člo-
věka z malebných Poděbrad, 
které mám moc rád. Divadlo 
bylo super, nikdy bych neměl 
tendenci odejít, kdyby to diva-
dlo bylo někde jinde.  S Ostra- 
vou jsem se úplně nesčuchl  
a po pěti letech uvítal změnu. 
Ale v divadle byli moc fajn lidi 
a zkušenost to byla perfektní, 
divadlo je špičkové, mohl jsem 
se tam vyhrát. Člověk přijde ze 
školy a moc toho neumí, kou-
ká na kolegy a učí se od nich. 
Tím, že je Ostrava daleko od 
Poděbrad a v podstatě tam 
není co dělat, soustředil jsem 
se čistě na profesi. Takže ano, 
byla to výborná škola.

Na čem teď pracujete v hra-
deckém Klicperově divadle?
Dnes jsem měl zkoušku insce-
nace držitele Oscara Floriana 
Zellera s názvem Bílý jelen, 
kde hraji vyšetřovatele. A na 
podzim budeme vůbec jako 
první soubor zkoušet předsta-
vení pro celou rodinu podle 
populární knihy Prašina auto-
ra Vojtěcha Matochy. Premiéra 
by měla být před Vánoci. 

Na Televizi Seznam máte 
pořad Kempiči, ve kterém 
hodnotíte kempy. Je vidět, 
že si to užíváte…
Ano, užívám. Přijedeme tam, 
majitelé se o nás hezky starají, 
užijeme si pěkný víkend. Sice 
tím člověk zabije prázdniny, 
ale je to fajn. Například jsme 
vyzkoušeli tobogány a další 
věci, co člověk běžně nezažije. 
Oslovilo mě jedno nakladatel-
ství, zda bych napsal zábav-
nou knihu o kempech, o tom, 
co se nám při natáčení přiho-
dilo. V první fázi mě to bavilo, 
pak jsem zjistil, že nestíhám, 
tak už mě to tolik nebavilo. 
Jsem sám zvědavý, jak kniha 
dopadne, nyní je u editorky.

Zahlédla jsem vás v televiz-
ních seriálech. Baví vás to?
Divadlo je zábavnější, ale tele-
vize zase zajímavěji placená, 

takže by mě určitě bavila ve 
větším rozsahu. Často dělám 
se studenty filmových škol, 
je to zajímavé, člověk je mezi 
mladými a nabírá s nimi zku-
šenosti.

Máte roli, kterou byste si 
chtěl jednou zahrát?
Spíš vím o rolích, které bych si 
nechtěl zahrát. V hradeckém 
divadle nás neškatulkují, to 
je dobře. Mám rád spíš nega-
tivní role, chtěl bych si zahrát 
pořádného padoucha. 

Můžete mi říct ještě něco 
k tomu ohništi, ve kterém 
na jevišti ležíte?
Je to v již zmiňované hře 
Orestés. Prvních dvacet mi-
nut jenom ležím v ohništi, ne-
můžu se ani pohnout, protože 
nesmí být vidět, že tam jsem. 
Většinou se mi chce na zá-

chod, perou do mě světla, je 
to nepříjemné.  Při zkouškách 
jsem měl strach, že tam usnu.

Vaše babička je předpla-
titelkou novin, ví o našem 
rozhovoru, nebo bude 
překvapená?
Když jsem tam byl dnes  
na polévce, řekl jsem jí to, 
překvapení se tedy konat ne-
bude. 
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NAŠE PRIORITY PRO DOBROU ADRESU

 1  ŘEŠENÍ DOPRAVY A PARKOVÁNÍ  
 V PODĚBRADECH

 2  TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU  
 ROZVOJE MĚSTA NA 20 LET DOPŘEDU

 3  PODPORA PODNIKÁNÍ A ROZVOJ SLUŽEB

 4  POSÍLENÍ BEZPEČNOSTI V ULICÍCH

 5  ROZVOJ ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH  
 SLUŽEB ZA ÚČASTI MĚSTA

 6  SMYSLUPLNÁ PODPORA MÍSTNÍ KULTURY  
 A CESTOVNÍHO RUCHU

 7  URYCHLENÍ DOSTAVBY ŠKOLY A ŠKOLEK  
 NA ŽIŽKOVĚ ZA VYUŽITÍ STÁTNÍCH DOTACÍ

 8  VÝSTAVBA MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO SÁLU 
 MÍSTO ZBYTEČNÉHO BAZÉNU

 9  SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ ZÁVISLOSTI MĚSTA 
 A SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE  
 PRO OBČANY A FIRMY

 10  LEPŠÍ VYUŽÍVÁNÍ PENĚZ Z FONDŮ  
 EVROPSKÉ UNIE PRO ROZVOJ MĚSTA

ŽIJEME PRO 
PODĚBRADY #4

ZVOLTE ZASTUPITELE S DLOUHODOBOU VIZÍ!



obce trvalé bydliště či ve měs-
tě vlastní nemovitost. Nádoby 
budou vydány po odevzdání 
žádosti o výpůjčce a podepsá-
ní protokolu o výpůjčce, který 
je k dostání na úřadě na od-
dělení správy majetku. Sběrné 
nádoby je poté možné vyzved-
nout kdykoli od pondělí do 
pátku od 8 do 17 hodin v areálu 
sběrného dvora v Kozinově uli-
ci. Svoz bude probíhat jednou 
měsíčně, vždy první pondělí  
a úterý v měsíci proběhne svoz 
papíru, o týden později budou 
následovat plasty. 

Lavička Václava Havla

Symbolická vzpomínka na prv-
ního českého prezidenta byla 
umístěna u Eliščina pramene 
v lázeňském parku. Toto pa-
mětní místo, které tvoří dvě 
křesla spojená kulatým stolem, 
jehož středem prorůstá strom, 
navrhl architekt a designer Bo-
řek Šípek. V pořadí 46. lavička 
na světě obklopila v Poděbra-
dech Strom republiky. Lavičku 
vyrobil Petr Mader za 316 052 
korun, veřejnost na ní ve sbírce 
za více než půl roku přispěla 
necelými 20 tisíci korunami.

Nový policejní Volkswagen
Městská policie se už městem 
prohání v novém voze značky 
Volkswagen Tiguan s benzíno-
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Komunální volby 2022 – 
kdo se stane starostou?

Velkozbožští dobrovolní hasiči 
pomáhali v Českém Švýcarsku
Začátkem srpna vyjela jednotka 
dobrovolných hasičů z Velké-
ho Zboží na pomoc s hašením 
rozsáhlých lesních požárů do 
Českého Švýcarska. Tam se 
téměř tři týdny více než tisí-
covka dobrovolných i profesio-
nálních hasičů ze všech koutů 
republiky snažila dostat pod 
kontrolu požár o rozloze asi  
1 060 hektarů. „Naše jednotka 
vyjela na místo celkem dvakrát 
a vždy se jednalo o dvoudenní 
výjezd ve třech členech,“ vy-
světluje velitel velkozbožských 
hasičů Tomáš Lokajíček, který 
se účastnil obou výjezdů. Podle 
jeho slov byla celá akce výborně 

Pentagon konečně opravují
Dne 10. srpna 2020 se v průcho-
du pod budovou Pentagonu 
zřítila ocelová konstrukce stro-
pu s těžkými balíky zateplovací 
vaty. Valící se hromada mate-
riálu jen těsně minula ženu, 
která stihla na poslední chvíli 
uskočit. K odklízení trosek do-
šlo téměř okamžitě, na strop se 
ale skoro celé dva roky vůbec 
nesáhlo. Zakázku na zateplení 
podhledů za téměř 2,3 milionu 
korun získala společnost rbe 
Koláčný. Venkovní podhledy 
jsou postupně nahrazovány  
v průchodu k hlavnímu vstupu, 
u vstupu do prodejny, na vý-
chodní straně u patrové části 
a u vstupu do hlavní budovy,  
a to u hlavního vchodu i u toho 
z parkoviště. Vše má být hotové 
během října.

Kruhák dokončen
Prvního dubna byly zahájeny 
stavební úpravy křižovatky 
silnic II/611 a II/329 u Přední 
Lhoty a řidiči od té doby mohli 
místem projet jen po krátkém 
čekání na semaforech. Od kon-
ce června byl provoz sveden 
na jižní část nové okružní kři-
žovatky a vydat se bylo možné 
také směrem k dálnici. A větši-
na omezení byla odstraněna 
v polovině srpna a nyní už se 
křižovatkou jezdí zcela plynu-
le. Společnost Silnice Čáslav, 
která rekonstrukci prováděla, 
byla v malém prodlení, podle 
mluvčí Krajské správy a údrž-
by silnic Středočeského kraje 
Petry Kučerové se tak nevyhne 
povinnosti uhradit penále.

Požádejte si o popelnici
Poděbradské domácnosti si 
již mohou vyzvednout sběrné 
nádoby, do kterých patří plas-
tový a papírový odpad a kte-
ré mohou mít přímo na svém 
pozemku. Pro zájemce je při-
praveno 2 000 nádob na papír  
a 2 000 nádob na plasty a ná-
pojové kartony. Popelnice 
jsou stejné černé barvy, od-
lišeny jsou pouze modrým 
nebo žlutým madlem na víku. 
Všechny jsou očipované kvůli 
jejich evidenci. Nádoby jsou 
poskytovány bez poplatku, 
zdarma bude probíhat i svoz. 
O sběrnou nádobu může po-
žádat každý, kdo má na území 

HASIČI

Z MĚSTA

Text: Petra Vykydalová
Foto: JSDH Velké Zboží

Text: Lukáš Hladký

řízena krizovým velitelským štá-
bem a na místě bylo skvěle ve-
deno týlové zabezpečení. Dob-
rovolní hasiči z Velkého Zboží 
tvořili na místě čerpací stanoviš-
tě pro plnění cisteren, podíleli se 

V pátek 23. a sobotu 24. září se opět po čtyřech letech 
otevře 15 volebních místností v Poděbradech a více 
než 11 tisíc voličů dostane příležitost ovlivnit nové 
složení městského zastupitelstva. V tom je nyní za-
stoupeno 6 uskupení, 5 z nich do toho jde i v letošním 
roce. Své posty obhajuje 17 z 21 zastupitelů, už nyní je 
tak jisté, že 12. října v novém složení neuvidíme Petra 
Fialu (ODS), Pavla Friče (VPP), Jiřího Pacovského (Mla-
dé Poděbrady) a Janu Veberovou (VPP).

Se 7 mandáty je aktuálně nej-
silnější Volba pro Poděbrady 
(VPP), kterou i do těchto voleb 
povede bývalý poděbradský 
starosta Ladislav Langr. Spolu 
s ním se pokusí obhájit i další 
3 zastupitelé – Tomáš Maux, 
Miloslav Hájek a Věra Sýkoro-
vá. Ani jeden z nich ale není 
na druhém místě, které získal 
Daniel Vencl.
Druhou nejsilnější stranou  
s 5 mandáty jsou Naše Podě-
brady (NP). Stranu tentokrát 
nevede Miroslav Káninský, kte-
rý se posunul až na 3. místo, 
lídrem není ani 2. místostaros-
ta Miroslav Holas, který je na  
2. pozici. Na starostu z nejvyšší 
příčky chce zaútočit geofyzik 
Miloš Mikolanda. Mezi prvními 
pěti jsou i Pavel Bažant a Jiří 
Málek, všichni se tak pokusí  
o obhajobu. Uskupení kandi-
duje spolu s politickou stranou 
Svobodní, za kterou jsou na 
kandidátce 2 lidé.
Dalším uskupením je Občan-
ská demokratická strana 
(ODS), která obhajuje 3 man-
dáty. Na 1. pozici se zde nic 

nezměnilo a na post starosty 
kandiduje současný 1. mís-
tostarosta Roman Schulz. Své 
místo se pokusí uhájit také lé-
kařka Helena Štrobl Syrovcová, 
naopak další volební období 
vynechá Petr Fiala. Zajímavostí 
je kandidatura Milana Sucho-
mela, který se z VPP přestěho-
val k ODS a na dobrý výsledek 
se pokusí zaútočit z 8. místa.
Stejně jako ODS, i Starosto-
vé a nezávislí (STAN) obhajují  
3 mandáty, bez ohledu na vý-
sledek voleb je ale už nyní jisté, 
že strana žádný neobhájí. Do-
šlo sice k registraci kandidátní 
listiny, po rasistických výrocích 
starosty Jaroslava Červinky 
ale STAN vyzval Červinku k od-
stoupení. Ten tak učinil, spolu 
s ním ale také všichni ostatní  
a společně založili uskupení 
Nezávislí kandidáti Poděbra-
dy (NKP), jehož členy jsou, stej-
ně jako před 4 lety, také členo-
vé KDU-ČSL. Kromě Červinky 
znovu kandidují i Jaroslav Ště-
pán a Zdeněk Havlas.
Pátou stranou v současném 
zastupitelstvu je uskupení Pro 
občany Poděbrad (POP). To 
se v letošním roce rozhodlo 

KRÁTCE
Text: Lukáš Hladký

vým motorem, který nahradil 
16 let starý Citroën Berlingo. 
Nový automobil byl pořízen  
u společnosti Louda Auto za 
900 tisíc korun. Vozidlo má vý-
kon 150 koní, spotřebu paliva 
5,7 litru na 100 km, motor 1,5 l  
o objemu 1 498 cm3, přední po-
hon a 6stupňovou převodovku.

Náměstí osvěžuje mlžítko
Na Jiřího náměstí je u pítka 
s koulemi od půlky srpna insta-
lována nová mlžící soustava, 
kterou za 84 700 korun vyrobil 
František Janek. Mlžící brána ve 
tvaru obráceného U je osazena 
mlžícími tryskami, které vytváří 
rovnoměrný opar pod bránou 
a v jejím okolí. Úsporné mlžící 
trysky šetří vodou, zapínání a vy-
pínání řídí automatický časovač.

Pozor, auta na Labské stezce
Od poloviny června probíhají 
stavební práce v ulici Na Vinici, 
kde bude nový asfaltový po-
vrch, nové budou i chodníky, 
vjezdy k nemovitostem a osvět-
lení. Podle původního harmo-
nogramu měla být silnice po-
slední srpnový týden uzavřena, 
stavba ale probíhá pomaleji,  
a nakonec bude doprava v mís-
tě řešena jinak. Úsek v kopci má 
být podle schváleného opatře-
ní někdy v období od pondělí  
5. září do konce října maximál-
ně na 30 dní uzavřen, k měst-
ské sportovní hale a zimnímu 
stadionu proto budou muset 
motoristé jezdit přes stezku pro 
chodce a cyklisty a Paroubko-
vu ulici. Po celou dobu budou 
moci jet maximálně rychlostí 
30 km/h.

Prodám levně starší stavební materiál, stropní hurdisky 100/25, 
skosená čela, čtyři otvory, včetně patek, cena dohodou, staré cihly 
zdarma. Tel. 723 705 533.

Provedu různé řemeslnické práce dle dohody | údržbu zahrad: 
sekání zeleně, průřez, řezání dřevin pilou aj. | hloubkové čištění 
koberců a čalounění, různých podlah profi přístrojem. Tel. 704 070 
820, 606 229 141.

Výkup STARÝCH peřin. Tel. 606 514 445.
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45,7 let

73 let

13

24 let

42 let

71 let

16

19 let

49,5 let

74 let

15

20 let

48,3 let

72 let

1

25 let

54,3 let

88 let

10

Miloš
Mikolanda

Miroslav
Holas

Miroslav
Káninský

Roman
Schulz

Dušan
Zezulka

Zdeněk
Souček

Jaroslav
Červinka

Jaroslav
Štěpán

Zdeněk
Havlas

Petr
Hercik

Klára
Jirásková

Radek
Smejkal

Lucie
Kurková

Jozef
Ďurčanský

Pavel
Louda

František
Třeštik

Jiří
Felkr

Michaela
Soukupová

Ivan
Uhlíř

Lubomír
Najbrt

Tereza
Nedomová

Druhý
kandidát

Třetí
kandidát

Průměrný
věk

Celkem
s titl. VŠ

Nejmladší

Nejstarší

VPP NP ODS NKP POP ŽPP RPP KP

sjednotit opoziční strany a do 
voleb tak spolu s nezávislými 
kandidáty jdou i zástupci Pi-
rátů, Zelených a ČSSD. Lídra 
kandidátky z minulého období 
Zbyňka Lukavce nahradil pe-
dagog Petr Hercik, hned za ním 
jsou současní zastupitelé Klára 
Jirásková a Radek Smejkal.
Před 4 lety kandidovala také 
strana s názvem Volba pro 
město Poděbrady, kterou do 
voleb vedl Jozef Ďurčanský. 
Výsledkem ale bylo 0 man-
dátů, uskupení proto prošlo 
proměnou a letos to zkouší 
pod názvem Žijeme pro Po-
děbrady (ŽPP). Bývalý staros-
ta se stáhl na 2. pozici a své 
místo přenechal bývalé ředi-
telce kulturního centra Lucii 
Kurkové. Ze třetí pozice kandi-
duje podnikatel Pavel Louda. 
Partnerem uskupení pro tyto 
volby je politická strana SNK 
Evropští demokraté, za kterou 
kandiduje jedna osoba.
Další stranou, která posledně 
neuspěla, je Rozvoj-Prospe-
rita město Poděbrady (RPP) 
Františka Třeštika, která kan-
didovala spolu s Realisty. V le-
tošním roce se politickým part-
nerem stala Přísaha, kterou 
zastupuje kromě Třeštika také 
bývalý zastupitel Jiří Felkr na  
2. pozici. Třetí místo získala 
ošetřovatelka Michaela Sou-
kupová.
Jediné uskupení, které v roce 
2018 nekandidovalo, jsou 
Krásné Poděbrady (KP), kte-
ré založil bývalý místostaros-
ta Ivan Uhlíř, jenž se opět po 
4leté pauze pokouší probít 
mezi 21 zastupitelů. Dvojkou 
na kandidátce je živnostník 
Lubomír Najbrt, třetí je finanč-
ní ředitelka Tereza Nedomo-
vá. Volební sdružení pro účast  
k volbám zaštiťuje Aliance pro 
budoucnost. 

PhDr. Petr Hercik, Ph.D.
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Starosta 
Pro občany 
Poděbrad
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na dohašovacích pracích v sou-
těskách a prováděli hasicí práce 
na hranicích s Německem.
Voda na hašení se čerpala  
z Labe nebo z Kamenice. Vznik-
lo tak nejdelší vodní řízení, kte-
ré dodává vodu – 80 km hadic, 
8,5 km dopravního vedení vy-
sokokapacitních čerpadel, kte-
rá vedla vodu z Kamenice na 
Meznou louku, odkud se pře-
čerpávala do cisteren nebo do 
speciálních bazénů určených 
pro plnění bambi vaků. Den-
ně měl každý vrtulník kolem 
stovky shozů, což vychází na  
1 500 000 litrů vody. „Kdo něco 
takové nezažil, nemůže si to ani 
představit. Ani my sami jsme 
nevěděli přesně, co nás čeká  
a celý výjezd byl velmi psychic-
ky i fyzicky náročný,“ popisuje 
mladý velkozbožský dobrovolný 
hasič Radek Svatoš, který zásah 
v Českém Švýcarsku považu-

je za velkou zkušenost, kdy se 
setkal s historickou i moderní 
technikou, a to jak pozemní, 
tak leteckou. Jako velký proži-
tek považuje výjezd také Lucie 
Lokajíčková, manželka velitele 
jednotky a řádná členka, která 
na místě pracovala stejně rov-
nocenně jako muži. „Dost mě 
překvapilo, že mě vůbec nešet-
řili, ale vykonávala jsem stejnou 
činnost jako ostatní hasiči. K po-
žáru tak obrovského rozsahu se 
člověk jen tak nedostane, byl to 
velmi silný zážitek,“ říká dobro-
volná hasička Lucie.

Požár osobního automobilu
K požáru osobního auta vy-
jížděli v pondělí 8. 8. 2022 
(Nymburská ul.) kolem 8.30 
velkozbožští hasiči. Zahoření 
způsobené technickou záva-
dou se podařilo zavčasu uhasit 
a nehoda se obešla bez zranění.

Řádková inzerce

Foto: (mol)



strana 4

Tvarohacek_inz_2022_medved_291x400.indd   1Tvarohacek_inz_2022_medved_291x400.indd   1 25.08.2022   11:5325.08.2022   11:53



strana 5

Vysoká porodnost a téměř kaž- 
doroční těhotenství žen u nás 
přetrvávalo ještě v 19. století. 
Z velkého počtu narozených dětí 
jich však jen poměrně málo zů-
stalo naživu. Mít hodně dětí bylo 
přirozeným údělem žen a lidé se 
tomu nebránili. Přesto příliš vel-
ký počet dětí nebyl vítán všude 
– u velkých hospodářů proto, 
aby se nemusel dělit majetek  
a u chudých více hladových krků 
znamenalo více starostí. Všichni 
ale toužili po pokračovateli rodu  
a dědici, bezdětných manžel-
ství bývalo málo. Neplodnost 
se totiž považovala za Boží trest 
nebo působení zlých duchů či 
zlých lidí. Proti neplodnosti se 
doporučovalo pití všelijakých 
odvarů i různé praktiky včetně 
magie.

Světská hanba
Stejně rozšířené byly však také 
prostředky proti otěhotnění. 
Šlo sice o rozpor s křesťan-
skou vírou, ale v lidové tradici 
se celkem tolerovaly. Je zají-
mavé, že v kontrastu s tím byly 
v celé společnosti nesmiřitelně 
odsuzovány svobodné matky  
a nemanželské děti. Neprovda-
né matce bylo třeba hned na 
začátku ukázat, jak se jí bude 
těžko žít, když se dopustila 
styku, který nebyl založen na 
budoucím manželství. Až do 
josefinských reforem to byla 
hlavně církev, která ostře vystu-

NAROZENÍ, KŘTINY  
A ŠESTINEDĚLÍ

 HISTORIE Z RODINNÉHO ŽIVOTA NAŠICH PŘEDKŮ

Text a foto:  
PhDr. Jana Hrabětová

povala proti svobodným mat-
kám a veřejně je kárala, neboť 
uznávala jen legitimní manžel-
ství. Světská správa se zase 
bránila nezajištěnému potom-
stvu. Pokud zůstaly svobodné 
matky s dítětem v rodině, byly 
většinou trpěny jako nevíta-
né a jejich děti byly vystaveny 
mnoha ústrkům. Na veřejnosti 
je ostatní častovali mnoha ne-
lichotivými výrazy až hrubými 
nadávkami.
Už od dávných dob k nejpřís-
nějším a všeobecně uplat-
ňovaným opatřením patřily 
tresty za potrat a zejména pak 
za zabití novorozence. Přísná 
opatření proti potratům trvala 
až do konce 18. století a vzta-
hovala se i na porodní báby – 
andělíčkářky. Přesto všelijaké 
prostředky na vyvolání potratů 
byly mezi lidem známy a tyto 
praktiky se po generace pře-
dávaly hlavně ústně. Pokusů  
o zatajování těhotenství a po-
trat se dopouštěly převážně 
mladé dívky sloužící u sedláků 
jako děvečky nebo služky ve 
městě. A pak nebylo divu, že 
strach ze společenského opo-
vržení a z krutého potrestání 
vedl v krajním případě až k taj-
nému zabití dítěte. Příkladem 
je záznam v nymburských kni-
hách útrpného práva z roku 
1704 o svobodné čtyřiadva-
cetileté Elišce Zahradníkové 
z Dymokur, která „pro svět-
skou hanbu“ zatajila svůj stav, 
a když se jí narodil chlapec, „ze 
strachu kus plátna do hrdla 
mu vstrčila, až se udusil“. Byla 
„mečem na hrdle ztrestána, 

do hrobu uložena, kůlem skrze 
srdce probita, a tak zahrabá-
na…podle práva“.

Těhotenské pověry
V minulosti bylo mateřství 
v manželském svazku chápá-
no jako požehnaný a posvátný 
stav. Samo těhotenství, které 
se v lidové mluvě obcházelo 
až poetickými výrazy (nosí dítě 
pod srdcem, čeká rodinu, bu-
deme chovat apod.) provázelo 
množství pověr a předsudků, 
jejichž hlavním cílem bylo zajiš-
tění úspěšného porodu zdravé-
ho dítěte. Za tím účelem měla 
nastávající matka dodržovat 
řadu přísných pravidel, jako 
vystříhat se pohledu na od-
porné věci, aby se „nezhlídla“ 
a dítě pak nebylo postiženo 
nějakou vadou. Dostala-li chuť 
na nějaké jídlo, měla si ho do-
přát, v létě za bouřky neměla 
chodit na pole, nesměla jíst 
mnoho chleba, protože by dítě 
mělo velkou hlavičku, nesměla 
vycházet s nepokrytou hlavou, 
nošením černých šatů by poro-

dila bázlivé dítě atd. Panovalo 
všeobecné přesvědčení, že je 
žena po celou dobu těhoten-
ství vystavena působení tajem-
ných a nepříznivých sil, které 
přitahuje. Kromě toho, že žena 
v tomto stavu neměla bez váž-
ných příčin opouštět domov, 
nemohla také být jinému dítěti 
kmotrou, aby pak nezemřelo.  
Z dalších pověr například ne-
směla nic ukradnout, jinak by 
i její dítě kradlo, nesměla se 
dívat na měsíc, aby dítě ne-
bylo náměsíčné. Zrzavé vlasy  
a červené skvrny u dítěte byly 
následkem toho, že se těhotná 
žena podívala do ohně nebo na 
čerstvou krev. Sama žena totiž 
nesla odpovědnost za nový ži-
vot, a tak se ve vlastním zájmu 
všemu zmíněnému vyhýbala. 
Když se pak narodilo dítě těles-
ně či duševně postižené, byla 
to především vina ženina.

Čáp versus vrána
Ačkoliv všechny děti přicházely 
našim předkům „z božího po-
žehnání“, větší radost v rodině 
byla z narození chlapce. Nej-
slavněji se samozřejmě vítal 
prvorozený syn a dědic jména, 
u děvčete bylo slávy méně – 
otec musel počítat s chystá-
ním věna. Z narození dvojčat 
byla radost nejmenší pro oba-
vy, jak je obě najednou uživit.  
A tak i z výše uvedených důvo-
dů se lidé snažili předem uhád-
nout pohlaví dítěte, případně 
je ovlivnit. Také zde je známo 
množství pověr a magických 
praktik. Bedlivě se pozorova-
lo, jaké změny se dějí v obličeji  

a na těle těhotné ženy. Má-li 
v obličeji hnědé skvrny, bude 
mít dceru, která předem ubírá 
matce na kráse, když ji často 
pálí žáha, bude to kluk atd. 
Z Poděbradska je znám k ur-
čování pohlaví i tento prostře-
dek. Přiváže se snubní prsten 
na hedvábnou nit, její konec se 
vezme do pravé ruky a trpělivě 
čeká, až se prsten sám dá do 
pohybu. Bude-li se otáčet, při-
jde děvčátko, kývá-li se, bude 
to chlapec. Jelikož sexualita 
v minulosti patřila k nejzastře-
nějším tématům až k tabu, na 
dotazy dětí se nejčastěji od-
povídalo, že chlapce nosí čáp  
a děvčata vrána.

Růženec v ruce
Ještě v první polovině minulé-
ho století se u nás ve venkov-
ském prostředí k porodu volala 
jen porodní bába čili babička, 
lékař přicházel pouze v nejnut-
nějších případech. Byla to vše-
obecně známá zkušená žena 
s povinným vzděláním ve svém 
oboru, přesto její počínání při 
porodu provázely nejrůzněj-
ší až neuvěřitelné pověrečné 
praktiky. Porodní bábě obvyk-
le pomáhaly s přípravami další 
ženy – matka rodičky, kmotra  
i sousedky, ale muž a děti 
museli ze světnice pryč. Pro 
bezpečný průběh porodu se 
v domě rozvazovaly všechny 
uzly, odmykaly zámky, rodič-
ka se dívala na svatý obrázek, 
v ruce měla křížek, růženec 
nebo škapulíř. Při příchodu 
novorozeněte na svět bylo 
prvním úkolem porodní báby 

uvázat pupeční šňůru. Dlouhá 
znamenala dlouhý život, a když 
ji mělo dítě omotanou kolem 
krku, prý se jednou oběsí. Když 
se pupečník pověsil na vysoký 
strom, dítě mělo dosáhnout 
v dospělosti vysokého posta-
vení. Velkou pozornost věnova-
la porodní bába také placentě 
neboli lůžku. Tomu se přikládal 
zvláštní význam i léčivá moc ze-
jména u prvorodiček. Z rodičky 
musela vyjít placenta celá, aby 
nedošlo ke komplikacím. Pod 
rodičku se kvůli tomu dávala 
plachta nebo pytel a pak bylo 
třeba břicho dobře stáhnout 
nějakým plátnem. Tak musela 
zůstat v tichu ležet aspoň tři 
hodiny, nesměla usnout, ze-
jména když byla sama, protože 
by mohla vykrvácet.

Víno, fenykl, růžový keř
Jak novorozeně pláčem ohlási-
lo příchod na svět, bába je za-
balila do pleny nebo nějakého 
starého šatu, podala mu lžičku 
routy proti psotníku a potom 
hned ještě nemyté položila 
pod stůl, aby se naučilo pokoře 
a poslušnosti. Nato třikrát uho-
dila na stůl, aby se nebálo. Kdo 
dítě ještě nemyté políbí, bude 
je mít k smrti rád. Do první kou-
pele, která měla pro otužilost 
být chladnější, se slabým dě-
tem přidával balšám, snědým 
dětem pro zesvětlení víno či 
mléko, fenykl a kmín pro lepší 
spaní, mince, aby byly bohaté 
atd. Voda po prvním vykoupání 
se měla vylít k růžovému keři, 
aby dítě mělo růžové tvářičky. 

Pokračování příště

S NÁMI HLASUJETE
PRO ČISTÉ, BEZPEČNÉ

A MODERNÍ PODĚBRADY!
www.volbapropodebrady.cz

Nenechte za sebe rozhodovat druhé, přijďte k volbám!
Každý hlas rozhoduje a možná to bude právě Váš
hlas, který pomůže vrátit Poděbradům jejich lesk.

NE aroganci
NE výhodám pro kamarády
NE odkládání problémů
NE intrikám
NE mamonu

ANO slušnosti
ANO službě městu

ANO řešení problémů
ANO spolupráci

ANO Poděbradům

3Dr. Ladislav Langr
kandidát na starostu Poděbrad

Volte
číslo
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KULTURA POZVÁNKY
KAFÍČKOTHEQUE 2022

Pátek 2. září: poslední 
letošní procházka 
s Bílou paní

Polovina léta, kafíčko, park, 
hudba, skvělá parta a atmosfé-
ra, kde nechcete chybět. Tak by 
se dalo mluvit o oblíbené akci 
s názvem KAFÍČKOTHEQUE. 
Streetfestival u kavárny Kafíčko 
je tradiční třídenní akce, v po-
sledním červencovém víkendu, 
která je věnována In Memoriam 
Romanovi Černému, původní-
mu zakladateli kavárny Kafíčko. 
Její kouzlo spočívá v tom, že 
celou akci spolu připravují Po-
děbraďáci, jejich rodiny, přátelé 
a celá kavárna Kafíčko, která je 
hlavním pořadatelem. Program 
je nabitý hudbou, zahrádka se 
mění v malé kavárenské pódi-
um, zasvícené světýlky, kde se 
střídají kapely různých žánrů. 
Na ulici se tančí, pije, hoduje  

Slavníkovský den na faře
Čtvrtý ročník Slavníkovského 
dne v Libici nad Cidlinou se usku-
teční na místním hradišti a evan-
gelické faře. Pro zájemce bude  
 v sobotu 10. září od 14 hodin při-
praven bohatý pestrý program. 

Letní muzicírování a hody
Spolek Dobšané z Dobšic zve na 
Letní muzicírování a zabíjačkové 
hody. V sobotu 10. září se v pro-
storu u Dobšického šenku před-
staví celá řada hudebních skupin 
a kapel. Pestrý program začíná 
už v 11. 45 a potrvá až do půlnoci. 

Libický divadelní podzim
Divadelní spolek Vojan Libice 
nad Cidlinou připravil 21. roč-
ník přehlídky Libický divadelní 
podzim. Tradiční festival začne 
v sobotu 24. září v 19 hodin.  
V místním kulturním domě uve-
de pražské Divadlo (bez záruky) 
jedno z prvních dramatických 
děl Karla Čapka R.U.R. Přehlíd-
ka pokračuje v neděli 25. září  
v 15 hodin pohádkou Jaroslava 
Ipsera Kašpárek to zařídí. Pl-
zeňské Divadlo KUBA nabídne 
groteskní loutkohereckou po-
dívanou pro celou rodinu.

Pátek 2. 9.
Kostýmovaná procházka s Bílou paní | Sraz u květi-
nových hodin v parku | 21.00 | 80 Kč dospělí, 50 Kč děti

Sobota 3. 9.
Narozeniny Regionu | Pódium na kolonádě | 12.00 | 
Vstup zdarma
Český rozhlas při příležitosti 20. výročí připravil naro-
zeninový koncert včetně akcí pro děti, autogramiád, 
soutěže a občerstvení.

Středa 7. 9.
Den s policií a ostatními složkami IZS | Kolonáda | 
10.00–17.00 | Vstup zdarma
Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR | 13.00

Pátek 9. 9.
Rock Soutok | Pódium u Restaurace Cidlina | 19.00 
| 600 Kč (předprodej), 750 Kč (na místě) | Vystoupí: 
Škwor, Alžběta, Meat Mincer

Sobota 10. 9.
Milonga | Kolonáda u pramene Boček | 16.00–22.00 | 
Vstup zdarma | Další z večerů Argentinského tanga.

Úterý 13. 9.
Majitelé poděbradského zámku a panství  
v 19. století (Baron Sina a Hohenlohe) – přednáška 
PhDr. Pavla Fojtíka | Městské knihovna | 17.30 |  
Vstup zdarma

Středa 14. 9.
Koncert pop-rock kapel The Incognito Band + 
Mameluk | Pódium na kolonádě | 18.00 | Vstup zdarma
Pořádá ZUŠ Otakara Vondrovice Poděbrady.

Sobota 17. 9.
Poděbradské posvícení 2022 | Pódium na kolonádě 
| 10.00 | Vstup zdarma | Bohatý doprovodný program, 
soutěž o Nejlepší posvícenský koláč 2022, soutěž  
o Nejlepšího posvícenského dojiče/dojičku 2022.

GloritFest | Zahrada u altánu Gloriet | 14.00 |  
Vstupné dobrovolné

Středa 21. 9.
Noc literatury | 18.00–22.00 | Vstup zdarma
Přiblížení současné evropské literatury v nových 
českých překladech, čtení probíhají paralelně  
na 4 místech ve městě – ukázky se opakují vždy  
v půlhodinových intervalech. Informace  
na www.knihovnapodebrady.cz.

51. FEMAD – Festival mladé-
ho amatérského divadla
08.–11. září 2022 |  
Divadlo Na Kovárně
Nenechte si ujít již jednapade-
sátý ročník celostátní přehlídky 
ochotnických souborů, který 
nabídne osm zajímavých před-
stavení. Zde je program:
Čtvrtek 8. 9.
Vernisáž:  
Neúspěšná‒Ne/určitá | 17.00
Zahájení festivalu | 19.00
RAGUENEAU, Plzeň | Martin 
McDonagh: PAN POLŠTÁŘ | 
19.30
PÁTEK 9. 9.
Divadelní společnost Vltavan, 
Týn nad Vltavou | Zdeněk  
Jirotka, Daniel Hnát:  
SATURNIN | 10.00

KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

Foto:  
KAFÍČKOTHEQUE

Připravil: Milan Čejka

Text: Monika Langrová
Foto: Václav Tikal

Je to tak, prázdniny jsou u kon-
ce! A s nimi i tradiční oživení let-
ního kulturního dění ve městě. 
Páteční večery opět samozřej-
mě patřily Bílé paní Poděbrad-
ské, ale také dobrým duchům 
místních starých domů, tedy 
dříve skutečným historickým 
postavám. Ty všechny a také 
diváky „trápily“ dvě nezbed-
né postavy – Omikron a Delta. 
Děti je však vždycky úspěšně 
zahnaly. O legraci nebyla nou-
ze, stejně jako o spoustu za-
jímavých informací o našem 
městě. Za takovéto přiblíže-
ní historie Poděbrad si autor  
a režisér Ladislav Langr a všich-
ni členové Divadelního spolku 
Jiří zaslouží velké poděkování. 

a vtipkuje u stánků. Relax zóna 
je v protějším parku. Tam se 
odehrává doprovodný pro-
gram, kde se mohou vyřádit  
i děti. Festival se vyvíjel něko-
lik let, časem se zapsal mezi 
největší poděbradské akce,  
a přitom si dokázal uchovat svou 

Ostatně jedno takové se obje-
vilo na facebookových strán-
kách „Máme rádi Poděbrady“, 
jeho autorem je pan Václav Ti-
kal: „Vložím sem (FB Máme rádi 
Poděbrady, pozn. red.) ještě je-
den tip na parádní akci. Oživlé 
Poděbrady! Vážně jsem ty fotky 
před týdnem fotil do „rodinné-
ho alba” :-)... Šestiletá vnučka 

Lenka Filipová uchvátila 
poděbradské publikum

Prázdniny s hudbou  
v Lucembursku pro 
studenty poděbradského 
gymnázia

Text: PhDr. Jaroslava Dunov-
ská, organizátorka programu 
Erasmus+ / Youth v GJP
Foto: archiv GJP

Zcela zaplněné atrium Let-
ních lázní přivítalo ve čtvrtek  
18. srpna 2022 hned na úvod 
potleskem zpěvačku, kytaris-
tku a šansoniérku Lenku Fili-
povou. Umělkyně za doprovo-
du klávesisty Jaroslava Bárty  
a multiinstrumentalisty Seana 
Barryho nabídla několik svých 
populárních songů, například 
Zamilovaná, Ať žije show nebo 
Dobrý Bůh to ví. Během veče-

Již 15 let zajišťujeme přede-
vším pro členy Pěveckého sbo-
ru a Orchestru Gymnázia Jiřího 
z Poděbrad (GJP) zařazení do 
evropského programu Eras-
mus+, který se koná každoroč-
ně v rámci podprogramu Youth 
v Lucembursku. Po dvou covi-
dových letech, kdy bylo setká-

u nás byla skoro celé prázd-
niny a procourali jsme toho 
fakt hodně. Když jsem jí dnes-
ka řekl, ať nakreslí to nejhezčí  
z Poděbrad, začala bez rozmýš-
lení kreslit procházku s Bílou 
paní. Asi pro ni setkání s duchy 
bývalých obyvatel Poděbrad 
byl nezapomenutelný zážitek. 
Díky za něj!“ 

ra pak zazněly i podmanivé 
keltské balady a instrumen-
tální klasická Árie pro klávesy 
a kytaru. Na závěr zpěvačka 
připomněla Karla Zicha, se 
kterým nazpívala známý song 
Mosty. Závěrečný potlesk ne-
bral konce, takže následovaly 
přídavky. Lenka Filipová opět 
potvrdila, že je stálou značkou 
hudební kvality na naší hudeb-
ní scéně. Její vystoupení bylo 
plné emocí, virtuózních muzi-
kantských výkonů, neobyčej-
né lidské skromnosti, komuni-
kace s publikem a nekonečné 
energie. 

vání mladých evropských hu-
debníků přerušeno, jsme mohli 
v roce 2022 opět vybrat a vyslat 
talentované a spolehlivé stu-
denty, kteří se spolu s dalšími 
60 mladými hudebníky z celé 
Evropy stali během 10 prázd-
ninových dní součástí meziná-
rodního orchestru a pěveckého 

sboru. Společně nastudovali 
díla v originále, která předsta-
vili lucemburské veřejnosti na 
třech koncertech, navštívili 
zajímavá místa Lucemburska, 
aktivně pracovali v hudebních 
workshopech, navázali přátel-
ství s muzikanty z celé Evro-
py, ověřili si a zdokonalili své 
znalosti angličtiny, němčiny  
a francouzštiny a získali cenné 
hudební zkušenosti pod ve-
dením zahraničních dirigentů. 
Naši studenti obstáli po všech 
stránkách v silné konkurenci 
evropských kolegů. Studentům 
GJP děkujeme za vzornou re-
prezentaci naší země, našeho 
města a gymnázia. 

Pondělí 26. 9.
Božská Sarah – 1. abonentní představení |  
Divadlo Na Kovárně | 19.30 | 490 Kč
Komorní komediálně laděná hra. Režie a překlad:  
Alice Nellis, hrají: Iva Janžurová, Igor Orozovič /  
Kryštof Hádek.  

Pátek až neděle 30. 9. – 2. 10.
Hundertgang – kdyby 1000 klarinetů | Kolonáda | 
14.00–18.00 | Vstup zdarma
Recesistické setkání nadšenců s vozy Škoda 1000Mb, 
100, 110r, 120, Garde & Rapid a kvalitní doprovodný 
program s koncertem Kolínského Big Bandu s písnič-
kami z filmu Kdyby tisíc klarinetů. Více informací na 
www.hundertgang.cz.

Zámecký biograf
Není-li uvedeno jinak, začátek promítání je v 19.00. 
Čt–Pá 1.–2. 9. AFTER: POUTO | So–Ne 3.–4. 9. STŘÍ-
DAVKA | Po–Út 5.–13. 9. Nepromítá se | St 14. 9. PODE-
ZŘELÁ | Čt 15. 9. MINAMATA | Pá 16. 9. MÁRA JDE DO 
NEBE | So–Ne 17.–18. 9. JAN ŽIŽKA | Po–Út 19.–20. 9. 
Nepromítá se | St 21. 9. JAN ŽIŽKA | Čt 22. 9. ARTHUR: 
PROKLETÍ | Pá 23. 9. KRÁSKY Z DUBAJE |  
So 24. 9. v 17.00 MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ |  
So–Ne 24.–25. 9. INDIÁN | Po–Út 26.–27. 9. Nepromítá 
se | St 28. 9. STŘÍDAVKA | Čt 29. 9. POZVÁNKA  
DO PEKLA | Pá 30. 9. VSTUPENKA DO RÁJE | So–Ne 
1.–2. 10. BUKO

Probíhající výstavy

Galerie Ludvíka Kuby
Ivana Štenclová – Casting (obrazy) | do 31. 10. 2022
Galerie je otevřena v úterý až neděli v časech 10–12  
a 13–18 hodin.

Polabské muzeum
Světlo a svítidla | do 31. 1. 2023
Karel Svolinský: Ptáci – interaktivní výstava  
nejen pro děti | do 1. 12. 2022
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí  
od 9 do 17 hodin.

Galerie G18
Kurt Gebauer – K G 8 1 V G 1 8 | do 25. 9. 2022
Otevřeno každý pátek až neděle 
14–19 hodin.

Rádobydivadlo Klapý | Vahé 
Katcha, Julien Sibre:  
HOSTINA DRAVCŮ | 16.15 
Suchdolský divadelní spolek 
SUD | Lenka a Vít Chaloupkovi: 
OPRAVDOVÉ KOUZLO | 20.30
Sobota 10. 9.
Divadlo Stodola, o. s., Jiříkovice 
| James Goldman: LEV V ZIMĚ 
| 10.00
Triarius, Česká Třebová | Ch. 
Webb, T. Johnson, C. Willin-
gham, B. Henry: ABSOLVENT 
| 15.00
Divadlo NABOSO | Petr Pazdera 
Payne: ZVÍŘE [rodinný 
portrét] | 20.00
Vodní inspirace | 23.10
Neděle 11. 9.
Divadlo Exil, Pardubice | David 
Košťák: LAJKA ANEB PŘÍBĚH 
Z DOB, KDY SE JEŠTĚ HOVNA 
NESBÍRALA | 10.00
Vyhlášení vítězů festivalu | 15.30
Cena vstupného – jednotlivé 
představení: 100 Kč
Více informací na www.femad.cz 
nebo FB „FEMAD Poděbrady“.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Sobota – neděle | 10.–18. 9. 2022
Zpřístupnění nejzajímavějších památek, budov, objektů  
a prostor široké veřejnosti. Konkrétní program naleznete www.
ipodebrady.cz nebo na plakátovacích plochách ve městě. 

skromnou duši. Podporují ho 
menší i větší poděbradské firmy, 
město Poděbrady, Local Club  
a další přátelé, kteří milují kultur-
ní dění ve svém městě. Je sym-
bolem přátelství a radosti a říká-
me mu KAFÍČKOTHEQUE. Každý 
rok se i my snažíme podporovat 
druhé, a tak letošní desáté výročí 
oslavujeme tím, že výtěžek putu-
je do Hospicu Dobrého Pastýře  
v Čerčanech. Děkujeme Vám 
všem za přízeň, máme Vás rádi  
a těšíme se na další ročník. 

Vaše KAFÍČKOTHEQUE 

Společnost LOUDA vás zve na prohlídku

HISTORICKÉ RADIOVÉ STANICE PODĚBRADY
v rámci akce Den Architektury

20. září a 3. října, vždy od 16.00 do 18.00
Vstup volný, není třeba se registrovat 
Na Zálesí 530, parkování přímo v areálu

Text a foto: Milan Čejka
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Poděbradští golfisté mají krásné zázemí

Sama se mohu přesvědčit, 
jak se původní omšelá uby-
tovna a ještě dříve byty pro 
zaměstnance vysílače změ-
nily ve sportovním prostředí 
k nepoznání – je z nich krásná 
klubovna s terasou, recepcí, 
kavárnou, šatnami, úschovnou 
bagů a prostory pro techniku 
a její údržbu. A s proskleným 
výhledem na hřiště. Sen nejed-
noho sportoviště. Z klubovny 
je vidět i na radiostanici, která 
dříve sloužila poděbradským 
golfistům jako jejich základna. 
„Provoz rozsáhlé budovy, kul-
turní památky, nebylo možné 
finančně utáhnout a navíc nám 
dané ‚neosobní  ̒ prostory úpl-
ně nevyhovovaly. Uvítali jsme, 
když stavbu od golfového klu-
bu koupil Pavel Louda a my zís-
kali prostředky na vybudování 
tréninkového zázemí, přestav-
bu bývalé ubytovny na nízko-
energetickou klubovnu podle 
vlastních představ. Mohli jsme 
nakoupit stroje, investovat do 
kvality hřiště, udělat nové jam-
ky. Baví mě na tom skutečnost, 
že je nyní všechno pohromadě. 
Člověk se převlékne, občerství 
a doslova u nosu má tréninko-

Text: Monika Langrová
Foto: archiv Golf Clubu Po-
děbrady, Monika Langrová

SPORT

Vloni se poděbradský golfový klub rozrostl o nově vybudovaný tréninkový areál, 
letos byla v rámci tradičního turnaje při festivalu Soundtrack slavnostně otevřena 
moderní, oku lahodící klubovna.

vý plac i první jamku,“ vysvět-
luje mi dlouholetý člen výboru 
Golf Clubu Poděbrady a hnací 
motor všeho tamního dění 
Miroslav Paskovský. Mnohé z 
úprav provedli sami golfisté bě-
hem brigád. „Například při vy-
sazování stromů a keřů se nás 
tu sešlo padesát, horší to bylo 
třeba při odstraňování kamení 
při stavbě jamky,“ podotýká 
k tomu s úsměvem můj průvod-
ce, jenž dle svých slov vyrůstal 
na basketu. Tam byly brigády 

povinné, takže mu přijdou jako 
samozřejmost a ve stejném du-
chu vede i své dvě malé děti. 
Představuje mi „vymazlenou“ 
tréninkovou plochu s krytým 
a designově velmi vydařeným 
odpalištěm. „Vedle krytého 
odpaliště tu máme dva druhy 
patovacích  greenů, jeden je 
naprosto rovný, ten druhý na-
opak s terénními překážkami. 
Dále zde hráč může pilovat 
odpaly přímo ke konkrétním 
bodům nebo naopak krátkou 

příhru k poslední jamce. Pod-
le našeho soudu jde o největší 
tréninkový areál v Česku, který 
zájemcům skýtá mnoho mož-
ností,“ říká Miroslav Paskovský. 
Udržet kvalitu golfových hřišť 
není jen tak, denně se musí 
sekat nebo válcovat. Ale… To 
kouzelné prostředí s kulisou 
přírody za to stojí. Těší mě sku-
tečnost, že klub s šedesátiletou 
tradicí a s více než pětistovkou 
současných členů a prvoligo-
vými týmy se o budoucnost bát 
nemusí – v tréninkovém cent-
ru se rozvíjí na pětaosmdesát 
mládežnických hráčů pod ve-
dení trenérky Ivany Novákové. 
A nebyl by to Miroslav Paskov-
ský, kdyby mi ještě nesdělil své 
představy o dalším vylepšo-
vání. „V prvním patře budovy 
plánujeme vytvořit penzion. 
Víme, že lidé vítají, když jsou 
ubytovaní přímo na sportovi-
šti, ráno vstanou, nasnídají se, 
nikam nemusí dojíždět a jdou 
rovnou hrát. Všechno děláme 
tak, aby to pro nás nebylo li-
kvidační, abychom například 
bez problémů pokryli energie. 
Cílem je kompaktní areál, který 
je plně v majetku klubu. Počí-
táme s celoročním provozem, 
chceme, aby i hřiště bylo po 
celý rok hratelné aspoň o de-
víti jamkách, čemuž podmínky 
v Polabí nahrávají, neboť tu 
zimy nebývají tak silné. Příští 
rok budu ve funkci deset let  
a svoji misi beru takřka jako spl-
něnou a úspěšnou. Mým snem 
je, aby se sem s novým záze-
mím vrátily nejen větší turnaje, 
ale především klubový život. 
To bych si moc přál. A také to, 
aby se k nám město začalo víc 
hlásit, možností spolupráce se 
nabízí dost. Ještě vám prozra-
dím jeden svůj plán, a to vybu-
dovat tady minigolf, což by bylo 
s ‚velkým ̒ golfem skvělé spoje-
ní,“ uvádí Miroslav Paskovský. 
Držíme v redakci palce, aby se 
všechny sny i plány splnily.

Ve dnech 16.–21. srpna 2022 se v maďarském Aszáru 
konalo Mistrovství Evropy spřežení v kategorii mladých 
jezdců, juniorů a dětí. Oproti předchozím ročníkům bylo 
jiné. Poprvé v historii se na něm předvedly vedle tradič-
ně silných týmů Německa, Maďarska, Belgie, Holandska 
a dalších evropských vozatajských velmocí i dvě spřeže-
ní z České republiky. Česká jezdecká federace nomino-
vala do reprezentace Lucii Kurkovou (18 let) ze Sportov-
ního klubu Stáj 3K Přední Lhota a Lucii Maryškovou  
(25 let) z klubu Nývlt Team Rtyně v Podkrkonoší.

Text a foto: Lucie Kurková st.

Obě děvčata odjížděla do Ma-
ďarska s cílem porovnat své 
vozatajské umění s evropskou 
juniorskou špičkou. Jejich přá-
ním bylo neztratit se v obrov-
ské konkurenci a odvézt si nové 
zkušenosti. Větší ambice pova-
žovaly za přání z říše snů. 
Celá mistrovská soutěž měla tři 
samostatně hodnocené části. 
V drezuře, což byla první část, 
se obě závodnice umístily těs-
ně za sebou zhruba v polovině 
startovního pole. Tento výsle-
dek jsme vnímali jako velký 
úspěch české reprezentace. 
Druhý den soutěží, kdy probí-
hala terénní jízda (tzv. mara-
ton), přinesl však ještě daleko 
větší euforii. Lucie Kurková za-
jela svoji životní jízdu a v této 
zkoušce vybojovala první mís-
to. Rychlou a plynulou jízdou 
překonala všech šest marato-
nových překážek bez jakého-
koli zaváhání a v součtu trest-
ných bodů za sebou zanechala 

celý zbytek startovního pole. 
Slavnostní vyhlášení dílčího 
výsledku si užila s obrovskou 
radostí. Do nedělní jízdy mezi 
kužely startovala Lucie až poz-
dě odpoledne v závěru startov-
ního pole. Napětí celodenního 
čekání a velký tlak po sobotním 
úspěchu se podepsaly na vý-
sledku poslední zkoušky. Pět 
shozených míčků způsobilo 
celkový propad z průběžného 
osmého místa na dvanácté. 
V celoevropské konkurenci je to 
ale stále velmi pěkný výsledek, 
který do budoucna dává naději 
na další mezinárodní sportovní 
úspěchy.
Na závěr bychom chtěli za 
Sportovní klub Stáj 3K Přední 
Lhota poděkovat městu Podě-
brady za mimořádnou dotaci, 
kterou Lucii na účast na mist-
rovství Evropy poskytlo, firmě 
Rainbow Ride za důvěru a su-
per kamaše do maratonu a za 
materiální podporu Sboru dob-
rovolných hasičů Přední Lhota 
a firmě X Effects.

Pohár škol  
v orientačním běhu

Text: Martin Král

Po třech letech měl náš klub 
opět velké privilegium uspořá-
dat Pohár poděbradských škol 
v orientačním běhu, kterého se 
tentokrát zúčastnilo přes 600 
závodníků. Ti byli rozděleni do 
10 startovních vln a po rychlém 
zaškolení a vybavení čipem 
startovali na trať v oblasti jižní 
kolonády. Po sečtení bodů bylo 
jasné, že tento rok se putovní 
pohár stěhuje na ZŠ Václava 
Havla, přičemž GJP s pouhý-
mi třemi třídami fantasticky 
zabodovalo a zdramatizovalo 
vývoj ve výsledkové tabulce:  
1. Základní škola Václava Hav-
la 18 b. | 2. Gymnázium Jiřího 
z Poděbrad 14 b. | 3. Základní 
škola T. G. M. 3 b. | 4. EKO Gym-
názium 1 b. 
Chtěli bychom poděkovat 
městu Poděbrady a České-
mu svazu orientačních sportů  
za finanční podporu, bez které 
bychom závod nemohli usku-
tečnit. Dále všem kantorům  
a také velkým i malým orga-
nizátorům z řad členů a přátel 
klubu. Byli jste skvělí, děku-
jeme! Odkaz na web závodu 
(fotky, výsledky), naleznete na 
https://www.behejpodebra-
dy.cz/pohar/.

POZVÁNKY
1. září: Dětský sportovní den
Na účastníky v prvním školním dnu od 13.00 na kolonádě  
u pódia čeká 12 stanovišť (box, běh, hod na cíl, skok do dálky 
atd.) a na konci dráhy sladké odměny, pití je pro děti zdarma. 
Akci pořádá klub Boxing Poděbrady, který ve dnech 7. a 9. září 
vždy od 17.30 organizuje nábor dětí ve věku 6–13 let.

Pohár starosty v boxu 
8. ročník galaodpoledne boxu na Jiřího náměstí se uskuteční  
v neděli 4. 9. od 13.00. Proti sobě se v 10 zápasech postaví 
Česká republika – Poděbrady a Slovensko – Nové Mesto nad 
Váhom. Dále uvidíte minimálně 10 zápasů Manažerské Extrali-
gy boxu. Zápasy budou provázet krásné Ring Girls a bude také 
připravena zábava pro děti. Hosté: Jakub Kohák a Ladislav 
Spilka, moderátor: Marek Šimák.

Zápasy
FOTBAL – Hřiště FK Bohemia
Sobota 10. 9. | 17.00 | FK Bohemia Poděbrady – Dolnobousov-
ský SK, I.A třída
Sobota 24. 9. | 16.30 | FK Bohemia Poděbrady – FK Slavoj 
Stará Boleslav, I.A třída

BASKETBAL – Městská sportovní hala
Sobota 24. 9. | Basket Poděbrady – BSK KP Brno, 1. liga žen
Neděle 25. 9. | Basket Poděbrady – Žabiny Brno B, 1. liga žen

Zářijové akce Klubu českých turistů
So 3. 9. Prohlídka podzemí Malé a Velké Ameriky, 12 km (z Karl-
štejna) | St 14. 9. Loket a okolí, 8 km | So 17. 9. 47. ročník Tour 
de Poděbrady, pěší 5–30 km, cyklo 40 a 60 km, start všech tras 
je v hale nádraží ČD Poděbrady v 7.30–9.30, cíl v restauraci Na 
Kempu | St 21. 9. Proseč – Planetární stezka, 7 km | St 28. 9. 
Strakova akademie (Den otevřených dveří) 
Podrobné informace lze také najít na vývěsce u Pentago-
nu nebo na webových stránkách klubu kctpodebrady@
netstranky.cz.

České
vozatajské
naděje

v Maďarsku


