
Libštátské pozdní léto 2012 – 10. ročník festivalu 
25. srpen (so): ranč U Jezevčíka, pod nádražím ČSD v Libštátě od 16 hod. 
ŽALMAN, COUNTRY VE ČER A DLOUHÁ NOC: Pavel Žalman Lohonka působil  
v legendární jihočeské folkové kapele Minnesaengři (1969-1985), spolupracoval s Nezmary či pardubickou 
Stopou. Od r. 1982 má vlastní skupinu Žalman & spol. Čerpá z jihočeských lid. písní, z tvorby různých 
osobností světového folku a z lid. hudby jiných národů. Lohonkovy písně charakterizuje  posmutnělá nálada, 
hloubavost a meditativní až sentimentální poetika. Najdete je v mnoha zpěvnících „k táboráku“, řada jich takřka 
zlidověla. Žalmanovy  písně interpretují např. J. Lenk, Vl. Redl, Sl. Janoušek nebo V. Martinová. Ocenění: Zlatá 
PORTA 1987 za přínos k rozvoji žánru, Velká PORTA 1992 za celoživotní tvorbu,  Křišťálová deska  za 50 tisíc 
prodaných nosičů apod. Po koncertě folkové legendy bude hrát do 23 hod. skupina Kocábka z Trutnova. 
Bohaté občerstvení včetně proslulých bramboráků Dušana Bodnára zajištěno. Za nepříznivého počasí bude pro 
návštěvníky postaven stan.                                                                                                            Vstupné 100 Kč                                                                                          

26. srpen (ne) –  luterský kostel  Na Hořením konci v Libštátě od 17 hod. (300 m za 
železničním přejezdem na Bělou odbočit doprava, přejet mostek, odbočit doleva, kostel je pod lesem) ,   

ŠPANĚLSKÉ ŠÍLENSTVÍ: Koncert renesančního a barokního hudebního mága Michaela Pospíšila, 
jeho přátel z hudební dílny, Jarmily Vávrové (harfa) a Jany Kracík–Vávrové (fagot, zobcové 
flétny). Multiinstrumentalista a zpěvák umí  svým uměním, ale také vtipným a zasvěceným 
moderováním zaujmout diváky. Za nepříznivého počasí v libštátském evangelickém kostele (za 
historickým mostem na Lomnici odbočit hned doleva).                                          Vstupné dobrovolné 

V luterském kostele proběhla další úprava interiéru – nátěry lavic. Přijďte se podívat.  

26. srpen (ne) –  Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou od 19,30 hod. VV 
ŠPANĚLSKÉ ŠÍLENSTVÍ: Repríza koncertu v Lomnici nad Popelkou.            Vstupné  dobrovolné                                                           
1. září (so): evangelická kaple na Spálově (část Semil) od 14 hod.,  
SPÁLOVSKĚ BABÍ LÉTO: Tradiční výstava profesionálních výtvarníků. V kulturním 
programu přednese písně B. Martinů Nadia Ladkany.                                   Vstupné dobrovolné                                                                                 

1. září (so): od  13 do 19 hod. v Košťálově, areál  SDH Pod Kozlovem, d  

10. OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB V KOŠ ŤÁLOV Ě: 13.00- 13.10 Průvod, zahájení, 
mažoretky DDM Lomnice, 13.10-14.00 DH JAVORKA Lázně Bělohrad, 14.00– 14.05 Mažoretky DDM 
Lomnice, 14.05 – 14.55 DH OPOČENKA z Opočna, 14.55 – 15.05 Mažoretky DDM Lomnice, 15.05 – 15.30 
Václav FALTUS, 15.30 – 16.20 DH TÁBORANKA Košťálov  a Milo ň Čepelka, 16.30 – 17.45 
MORAVANKA Jana Slabáka , 17.45 – 18.00 Monster koncert. Na koncert srdečně zvou všechny občany 
Táboranka a SDH Košťálov.                                                                                                            Vstupné 100 Kč                                                                                                                           

2. září (ne): areál Janatova statku pod nádražím ČSD v Libštátě od  14 hod. , d  

POHÁDKOVÉ LOU ČENÍ S PRÁZDNINAMI: Ve 14 hod. zahájíme pohádkou O Plaváčkovi 
(Divadlo Na Cestě Liberec, Miroslav Los), v 15 hod. Kašpárkovo království (Jan Bílek, emeritní 
člen divadla Drak, dnes Klicperova divadla v Hradci Králové)  a v 16 hod. zhlédnou představení 
Červená karkulka (Loutkové divadlo Praha, Jan Vaněk st., Jan Vaněk – otec a syn). Všechny hry 
proběhnou v kouzelném prostředí stodoly. Připravíme občerstvení  a hry  pro děti. Předpokládaný 
konec odpoledne v 17,15 hod.                                                                                         Vstupné 30 Kč 

7. září (pá) – Kulturní centrum Golf Semily od 10 hod.d  

GENTLEMEN SINGERS – HUDBA BEZ HRANIC: Koncert je určen semilským, ale  
i dalším školám. Soubor vystupuje ve složení: Jakub Kubín (kontratenor), Martin Ptá ček (tenor), 
Lukáš Merkl  (tenor), Radek Mach (tenor),  Aleš Malý (baryton), Martin Struna  (baryton), 
Richard Uhlíř (bas) a Václav Kovář (bas). Skupina umí zaujmout svým uměním, vtipným 
moderováním a repertoárem, který je blízký mladému publiku.                                     Vstupné 50 Kč                                                                                                                                                                 

7. září  (pá) –  evangelický kostel v Libštátě od 18 hod. p 
GENTLEMEN SINGERS – HUDBA BEZ HRANIC: Pokračování turné vokální skupiny, která 
okouzlila celý svět. Od r. 2003 absolvovala na 400 koncertů na území 4 kontinentů. Mezi poslední úspěchy 
Gentlemen Singers patří dvě 1. místa v kategoriích „duchovní a světská hudba“ z prestižního soutěžního 
festivalu profesionálních vokálních souborů Tolosa Choral Contest (2011) ve Španělsku a 1. místo v kategorii 



„populární hudba“ z Busan Choral Festival & Competition (2010) v Jižní Koreji. Famózního úspěchu 
dosáhla skupina letos na proslulém irském festivalu Cork International Choral Festival s výběrem duchovní 
hudby skladatelů 20. a počátku 21. stol. Irský tisk uvedl, že "...krása, dynamická kontrola a hlasová rezonance 
českých Gentlemen Singers byla dokonce lepší než u proslulých King's Singers". Za nezapomenutelný zážitek 
pak Irové považovali provedení Poulencových modliteb sv. Františka z Assisi.                           Vstupné  80 Kč 

16. září (ne) – luterský evangelický kostel Na Hořením konci od 17 hod. (300 m za 
železničním přejezdem na Bělou odbočit doprava, přejet mostek, odbočit doleva, kostel je pod lesem)mZa 

nepříznivého počasí v libštátském evangelickém kostele (za historickým mostem na Lomnici odbočit doleva). d  

JV COLLEGIUM:  Jan Vávra (klarinet, saxofon), Jarmila Vávrová (hoboj, harfa), Jana Krácík –  
Vávrová (zobcové flétny, fagot) a její žáci, Monika Chmelařová (klavír).             Vstupné: dobrovolné                                                                                                                    

6. říjen (so) – Kino 3. května v Libštátě od 17 hod.    H                                                                   
HISTORIE A STAVBA LIBŠTÁTSKÉHO KOSTELA SV. JI ŘÍ: O stavbě kostela bude vyprávět 
historik Mgr. Robert R. Novotný, ředitel Muzea v Nové Pace, jenž na základě důkladného studia 
archivních materiálů napsal o jeho dějinách zásadní studie uveřejněné v odborném tisku. Posluchači se 
seznámí nejen se stavbou kostela, ale i s řadou historických reálií o životě v Libštátě. Součástí 
vyprávění bude i projekce dokumentárních materiálů.                                                   Vstupné 30  Kč 

Týž den proběhne ve foyeru kina od 16.45 hod. vernisáž výstavy „10 let s Libštátským pozdním 
létem“,  která zde bude instalována až do 30. listopadu 2012.                                                                                                                                                                     

15. říjen  (po) – Kulturní dům v Libštátě od 18 hod.p 
NAŠTĚKANÁ ANEB 4 ŽENY V MALOM ĚSTĚ: Vynikající komedie s kterou slavil soubor 
NAKAFRÁNO TURNOV všude velký úspěch a sbíral ceny. Po loňském obrovském úspěchu hry 
Božský řízek v KD Libštát se letos těšíme na jeho další představení. Popudem ke vzniku autorského 
ženského souboru byla chuť vytvořit divadelní představení s ženskou tématikou, ale hlavně těhotenství 
jedné z členek, která se nechtěla vzdát hraní divadla ani s bříškem. A tak po několika večerech s lahví 
vína a diktafonem vznikla první hra tohoto souboru „Naštěkaná aneb 4 ženy v maloměstě“. Autorky 
upozorňují předem, že všechny osoby a události jsou smyšlené, i když to tak vůbec nevypadá. Divák 
se stává pozorovatelem dýchánků 4 přítelkyň, nahlíží do jejich přání a snů. Je to komedie, při které 
muži žasnou a ženy se poznávají. Hrají: Romana Zemenová, Katka Doubravová, Alena Tomášová  
a Gábina Šťastná. Představení trvá asi 60 minut.                                                           Vstupné 50 Kč   
20. říjen  (so) – Kulturní dům v Libštátě od 18 hod.  p    
SYMFONIE Č. 5 – OSUDOVÁ LUDWIGA VAN BEETHOVENA: Podkrkonošský  symfonický 
orchestr Semily (PSO, dirigent Bedřich Kameník) byl založen r.2007 a název si dal po  
stejnojmennému orchestru Jiřího Matlase, který sdružoval v letech 1954–1990 v Lomnici n. Pop. 
muzikanty z širokého okolí. PSO tvoří šedesátičlenné těleso profesionálních i amatérských  hudebníků 
z okruhu sta kilometrů. Doménou orchestru je především hudba klasicismu a romantismu, příležitostně 
uvádí skladby 20. století a období baroka. Na koncertě zazní světová premiéra díla doc. Eduarda 
Douši "Semilská předehra", Fantazie pro flétnu a orchestr na motivy z Carmen Francoise Borna 
(sólo na flétnu Monika Havrdová), výběr ze suity "Kavkazské obrázky" Michaila Ippolitova Ivanova, 
po přestávce „Osudová“. Délka koncertu: 90 minut i s přestávkou.                                 Vstupné 50 Kč   

25. říjen (čt)  - Kulturní d ům v Libštátě od 18 hod. p    
PEPE Z KOPCE:  S diváckým hitem Semilského paroháče 2011 vystoupí známý soubor PODIO ze Semil. 
Představení  volně zpracovává hru dánského dramatika Ludviga Horbergra (původní název „Jeppe z vršku“). 
 U nás ji  režisér J. Pleskot upravil pro R. Hrušínského. Vítězné tažení komedie ukončila těžká nemoc  
R. Hrušínského. V archivu ČT se našel fragment inscenace a ten upravil pro potřeby semilských ochotníků 
Zdeněk Lindner . Není to jen bezduchá komedii, i když o komické scény není nouze. Diváka potěší výborné 
herecké výkony, ale též ojedinělá scéna Zdenka Lindnera. Hrají: Standa Chatrč Chaloupka, Jitka Bažantová, 
Bohuslav Dušta, Lubomír Bartoš, Alena Velebná, Jitka Buriánková, Bohdana Bucková a Zdeněk 
Lindner.  Představení trvá zhruba 60 minut.                                                                                    Vstupné 50 Kč    

Změna programu vyhrazena. Pořádá Sbor Českobratrské církve evangelické v Libštátě, Obec Libštát  
a Pěvecký spolek Jizeran Semily. Kontakty: J. Vávra (736 687 712, 481 623 757, vavra.jaroslav@seznam.cz), 
OÚ Libštát (481 689 300, obec.libstat@tiscali.cz). Pořadatelé děkují všem, kteří se podíleli na přípravě festivalu:  
skupinám D. Bodnára a L. Fejfara a P. Janaty, pracovníkům OÚ Libštát, OÚ Košťálov  
a samozřejmě všem sponzorům, jejichž jména budou zveřejněna ve „Zpravodaji“.  



Libštátští dokázali udržet 10 let kulturní festival   
Za 10 let si festival získal slušné renomé a jeho pořady navštívilo více než 20 000 diváků 
z mnoha měst a obcí, jejichž přesný počet se samozřejmě určit nedá.   
Každý rok nabízí pořady pro děti a mládež, zavítal do Domu s pečovatelskou službou 
v Libštátě. V rámci „Léta“ se loni uskutečnil  Sjezd rodáků Libštátu.   
Využívali jsme prostor KD Libštát, všech tří kostelů, Janatova statku, školy, náměstí, palouku 
před evangelickým kostelem, zátiší za železniční zastávkou (D. Bodnár) a Domu 
s pečovatelskou službou. Festival zavítal také do Košťálova, Semil, Bozkova, Lomnice nad 
Popelkou a Bystré nad Jizerou. 
Díky obci, památkářům a výrazné aktivitě Farního sboru Českobratrské církve evangelické 
v Libštátě se podařilo zachránit luterský kostel Na Hořením konci. Podílem na kulturních 
pořadech Spálovského babího léta přispěl i k záchraně tamní kaple, majetku libštátského 
evangelického sboru. Dalším pozitivem byla i úprava jeviště  v Kulturním domě Libštát.     
V pořadech  léta vystoupili významní umělci a skupiny: Jaroslav Krček s rodinou, Pavel  
Lohonka (Žalman), královna české country Věra Martinová , legendární skupina Rangers, 
světoznámý sbor Jitro Hradec Králové, vítěz 27 mezinárodních soutěží, a neméně slavná 
skupina Gentlemen Singers, Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice, český sbor roku 
2011, a věhlasná Jizerka Semily, filmový historik Pavel Taussig, autor řady publikací  
o filmu, scénářů a námětu k filmu Kolja, operní pěvkyně Věra Poláchová (figurovala 
v širším výběru na Cenu Thálie) a Edita Adlerová (nejmladší česká Carmen), Irena 
Budweisserová, zpěvačka skupiny Spirituál kvintet, písničkáři Jaroslav Hutka a Jaroslav 
Lutka , barokní mág Michael Pospíšil a další.  Velký prostor dostalo amatérské umění. 
Zavítali k nám ochotníci z Lomnice, Vysokého nad Jizerou, Semil, Chlumce nad 
Cidlinou, Košťálova, Turnova, Železnice a Jilemnice, ale také loutkoherci z Liberce, 
Prahy, Turnova a Hradce Králové. Vystoupily tu taneční a folklorní skupiny Hořeňák 
z Horní Nové Vsi, Krakonoš z Vrchlabí a skupina T.I.K. z Jilemnice. Významnou součástí 
festivalu se staly aktivity L. Fejfara  a jeho skupiny (Libštátské domy, filmy z historie 
Libštátu, pořad Skáču, skáčeš, skáčeme o skokanských můstcích, kde jsme přivítali i mistra 
světa v letech na lyžích p. Karla Kodejšku ). Proběhlo zde jedno z prvních promítání filmu 
Nepřítelem osudu o lomnickém hrdinovi plk. Františku Truhlářovi, k němuž namluvil 
komentář Zdeněk Svěrák. Propagací jsme pomáhali fantastickým Oblastním přehlídkám 
dechových hudeb v Košťálově.      
Na festivalu se vystřídalo mnoho žánrů umění: opera, dětská operka, muzikál, činohra, 
sborové umění, orchestrální hudby, folk a country, dechovka, folklorní a klasický tanec, 
recitace, sólový  operní zpěv a písničkáři. Nechyběly přednášky, besedy (např. se známým 
bylinářem Pavlem Váňou), ale ani projekce s libštátskou tematikou. Nejcennější je pak 
zapojení desítek lidí z Libštátu, ale i odjinud do přípravy festivalu. Není možné všechny 
vyjmenovat, ale třeba zmínit alespoň skupiny evangelického sboru, D. Bodnára, P. Janaty, 
E. Janatové, obyvatel Domu s pečovatelskou službou, ale také sportovců, hasičů, 
pracovníků obce Libštát i Košťálov. Mimořádné zásluhy  pak patří věrným libštátským, 
avšak i přespolním sponzorům, obcím Libštát a Košťálov. Bez nich  by se festival nemohl 
nikdy uskutečnit. Je to fenomén, kterého si je zapotřebí upřímně vážit. Věříme, že se nám  
10. ročník vydaří, budeme-li všichni spolupracovat jako v minulosti.                      J. Vávra                                                                           
 
                                                                                                              


