č. 7 – 8 červenec a srpen 2011

Zdravím Vás váţení spoluobčané,

12. 8.
18:00
Čertova nevěsta
pohádka ČR 2011
od Zd. Trošky

po krátké pauze Vám opět přinášíme
další číslo obecního zpravodaje.
A protoţe odezvy na tematické články
jsou různé, nebudu se tu dlouze rozepisovat.
Snad mi jen dovolte Vám za redakční radu popřát hezký zbytek léta, a
pokud jste ještě neměli, pohodovou dovolenou.
Irena Janatová
Na přání tentokrát začínáme touto částí:

Obecní úřad informuje
19. 8.
18:00
Westernstory
komedie ČR 2011

26. 8.
18:00
Piráti z Karibiku
Na vlnách podivna, český dabing

Výzva pro zájemce o pronájem obecního bytu
-

2. 9.
18:00
Pařba
v Bangkoku
komedie USA

9. 9.
18:00
Rychle a zběsile
5
akční USA

Provozovatel:
OBEC LIBŠTÁT
Rezervace míst:
Mob. 606 068 767
Mob. 607 801 666
stránky kina:
www.365dni.cz

-

byt je umístěný v 2 podlaţí domu č.p. 32 (Kampelička), nad
obchodem pana Šimůnka
jedná se o podkrovní byt o velikosti 3+1, celková výměra tohoto
bytu i s příslušenstvím činí 84,91 m2
nájemné je stanoveno smluvně v základní výši 2.972 Kč/měsíc (35
Kč/m2)
po předběţné domluvě, moţno i na tel. 481 689 300 (OÚ), bude
v období od 15. 8. do 31. 8. 2011 umoţněna prohlídka bytu
písemné ţádosti o pronájem budou přijímány do 2. 9. 2011 na OÚ
v Libštátě.

V měsíci srpnu začíná jiţ 9. ročník Libštátského pozdního léta, proto
je oddělenou přílohou zpravodaje i jeho program. Opět je moţné si
vybrat dle svého vkusu z pestré nabídky kulturních programů.
Přejeme příjemný a hodnotný kulturní záţitek.
Na webové stránce obce Libštát probíhá anketa ohledně vydávání
obecního zpravodaje. Děkujeme za Vaše hlasy.
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Společenská rubrika

V měsících červenci a srpnu slaví svá ţivotní jubilea paní Olga
Kříţová, Miluše Vlčková a Miluška Šádková.

3. 7. 2011 uzavřeli manţelství Šárka Pařilová a Jindřich Bauer
17. 7. 2011 se Tereze Kušnierikové a Jiřímu Hajnovi narodil syn Jiří
30. 7. 2011 se Lucií Láskové a Bohuslavu Poličanskému narodila dcera Natálie
Všem přejeme hodně štěstí zdraví a spokojenosti.
Pejskaři pozor.
Před rokem jsme si s ţenou zakoupili štěně beagla pro svoji radost i radost našich vnuků.
Na procházku chodil na vodítku a mnoho z vás ho znalo. Před dvěma měsíci ho ale napadl
a potrhal před naším vchodem do bytovky volně se pohybující vlčák pí Rosenbergové Elišky.
I přes dvě operace a kaţdodenní ošetřování u doktora Otta se nepodařilo jeho ţivot zachránit.
Po dobu léčení, které trvalo jeden měsíc, se tato paní nepřišla ani zeptat na jeho stav. Protoţe
pořizovací cena a léčba se pohybovaly v desetitisících, do dnešního dne se dohadujeme
o vyrovnání. Tímto článkem upozorňuji na skutečnost, ţe pokud nebudou v obci nastolena
pravidla finančního postihu majitelů volně se pohybujících hlavně velkých psů, můţe dojít
k pokousání vašeho psa a v horším případě třeba vašeho dítěte, které bude svého psa chránit.
Pokud tento vlčák trhal jednou, bude trhat i podruhé nebo potřetí. Proto pejskaři pozor.
Jeţek Antonín
K článku pana Jeţka mohu říct jen to, ţe veškeré doklady, které mi předloţil ohledně léčení a
pořizovací ceny psa, mu byly řádně zaplaceny z mé pojistky. Na nic jiného mi doklady
nepředloţil.
Je mi líto toho co se stalo, coţ jsem Jeţkovým několikrát řekla.
Eliška Rosenbergová

Sport na naší škole ve druhém pololetí
Druhé pololetí jsme zahájili lyţařským kurzem ţáků 7. třídy. Rodiče přihlásili pouhých
11 dětí z celkového počtu 24 zdravých dětí, navíc dvě přihlášené dívky onemocněly. Čtyřikrát
jsme lyţovali na Vurmovce ve Vítkovicích, jednou v Pasekách nad Jizerou.
Lyţařské závody 7. třídy
1. Tomáš Houţvička
1. Pavla Janatová
Florbalový turnaj chlapců v Horní Branné – 1. místo
Okresní turnaj v basketbale ml. ţáků v Jilemnici – 3. místo
Okrskové kolo v sálové kopané st. ţáků v Semilech – 2. místo
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Okrskové kolo v kopané st. ţáků v Semilech – 3. místo
Taneční vystoupení dívek ze 7. třídy- vlastní choreografie:
K. Špicarová, B. Špicarová, P. Janatová, B. Doleţalová
Atletický trojboj ţáků I. stupně
okrskové kolo v Semilech
1. třída: 3. místo – E. Šádková
2. třída: 3. místo - R. Fejfarová
3. třída: 4. místo – A. Zajícová
5. třída: 3. místo – J. Tolaci
účast v okresním kole v Turnově

Atletický čtyřboj ţáků II. stupně v
Turnově
ml. ţáci: 6. místo
ml. ţákyně: 14. místo
st. ţáci: 11. místo

Pohár rozhlasu v lehké atletice
okresní kolo v Turnově
ml. ţáci, ml. ţákyně, st. ţáci: 2. místa z vesnických škol
st. ţákyně: 3. místo z vesnických škol
krajské kolo v Turnově – účast st. ţáků
Dětské olympijské hry v Turnově
4. místa:
Jan Diviš: 60m – 8,15 s
Nikola Dejmková: vrh koulí – 8,18 m
Sportovní den ţáků I. stupně
Libštát versus Košťálov: 1. Libštát

Sportovní den ţáků II. stupně
1. hlídka 8. tř. (kap. K. Dobiašová)
2. hlídka 7. tř. (kap. P. Janatová)
3. hlídka 6. A (kap. S. Podrazilová

„Zajímavé“ výkony ze tří atletických soutěţí
ml. ţáci:
ml. ţákyně:
60m – Jan Diviš......................8,15 s
60m – Barbora Špicarová.....8,3 s
míček – David Vancl.................52 m
míček – Barbora Doleţalová...42 m
výška – Jiří Fejfar...................135 cm
Tereza Zajícová...........37 m
dálka – Michal Kobr...............417 cm
výška – Gabriela Tulachová..125 cm
800m – David Vancl................2:37,5
dálka – Kristýna Špicarová...383
st. ţáci:
60m – Radek Zverec...............7,6 s
míček –Tomáš Kráčmar........59,95 m
výška – Radek Zverec............155 cm
dálka – Radek Zverec..............523 cm
koule – Jan Zelenka................11,41 m
1 km – Michal Jakubičko..........3:08

st. ţákyně:
výška – Petra Janatová...........136 cm
koule – Nikola Dejmková........8,80 m

Na konci školního roku byli vybraní sportovci odměněni knihou a
diplomy z mezitřídních turnajů (přehazovaná, florbal, čarodějnický běh,
skokanka roku) a ze závěrečného sportovního dne.
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LIBŠTÁTSKÝ OSMIBOJ
V sobotu 9. července 2011 se konalo v Libštátě v Hliňáku netradiční sportovní odpoledne
s názvem „LIBŠTÁTSKÝ OSMIBOJ“. Pro soutěţící bylo připraveno 8 soutěţních disciplín,
mezi které patřily:
Skákání v pytli
- slalom, tam i zpět po vyznačené trase
Chůze na chůdách - chůze tam i zpět po vyznačené trase
Létající koberec
- let pouze jedním směrem
Vozembouch
- pětkrát se otočit, poté sestřelit určený počet plechovek
Sloní chůze
- pomocí chobotu shodit umístěné lahve
Pivo na ex
- ţeny pijí malé pivo, muţi velké
Foukání ţábou
- malými poskoky docílit prasknutí balónku
Rak se sudem
- pohyb s prázdným sudem na břiše jedním směrem.
Šanci na výhru měl ten účastník, který splnil všech osm disciplín. Pokud si však na některou
disciplínu netroufl, nemusel ji vykonat, ale byly mu přiděleny trestné časové body, coţ
znamenalo ztrátu šance na výhru, neboť trestné body byly vysoké!
Soutěţících bylo celkem 35. Vítězem osmiboje se stal Filip Piri, na druhém místě skončil
Pavel Janata a na třetím místě se umístil Miroslav Hloušek.
Libštátský osmiboj začal krátce po 15. hodině, kdy se naplno rozjelo plnění soutěţních
disciplín. Vyhlašování a předání cen se konalo v 18:30 h.
Po skončení osmiboje následovala ještě volná disciplína „HOD SUDEM DO DÁLKY“ –
zúčastnit se mohl kaţdý, byly připraveny dvě kategorie – „MUŢI a ŢENY“ (muţi házeli
velkým sudem, ţeny malým) . Na prvním místě se za muţe umístil pan Miloš (více nevíme),
který hodil 7,9 m a z ţen zvítězila Dana Jiřičková s hodem, který překonal 6, 5 m. Cenou jim
byly poukázky na točené pivo ve stánku.
Mimo soutěţních disciplín si mohli návštěvníci zakoupit lístky do naší bohaté tomboly, která
se setkala s velkým úspěchem a prodalo se jí přes 500 ks.
Tuto akci vymyslely, zorganizovaly a po celou dobu se staraly občerstvení rodiny Hajnovy,
Jechovy a Kobrlovy. Neboť se jednalo o první ročník, nedokázali jsme odhadnout, s jakým
přijetím se setkáme. Byli jsme ovšem velmi mile překvapeni, neboť do Hlíňáku dorazilo přes
200 lidí. Počasí se vydařilo, atmosféra byla perfektní. Chtěli bychom tedy i touto cestou
poděkovat Všem, kteří se zúčastnili a budeme se těšit na další ročník.
Fotografie z této akce naleznete na www.libstat.e-obec.cz
Z Masarykovy ZŠ
Koncem školního roku proběhlo v KD společné kulturní vystoupení ţáků ze Staré
Paky a Libštátu. Hosté si připravili pásmo dramatických, tanečních a pěveckých scének,
libštátskou školu velice dobře reprezentovali ţáci 5. třídy svojí pohádkovou hrou Horší neţ
drak. Celá akce je zároveň příkladem neformální spolupráce dvou škol ze sousedních krajů.
\Doufáme, ţe tradice těchto setkání bude pokračovat.
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Sjezd rodáků Libštátu
27. a 28. srpna 2011 (80. výr. Masarykovy ZŠ a 130. SDH)

Program
Sobota
10 hod.
10 – 16
11 – 13
13 – 14,30
14,30 – 16
16 – 17,30; 22

20 – 1,00

Neděle
13 – 15 hod.
9 hod.
11
15 – 17

Přivítání, hasičská historická technika v akci (nám.)
Prohlídka Masarykovy ZŠ Libštát, Výstava starých
fotografií Libštátu (kino) – vstupné 20 Kč
Projekce filmů o Libštátu (KD Libštát) – vstupné 30 Kč
Semilská 11, maţoretky z Lomnice n. Pop. (náměstí)
Hořeňák (taneční a hud. lidový soubor z Lázní Bělohrad);
za nepřízně počasí se program uskuteční v KD Libštát
Věra Martinová & Jamie Marshall, Kapelníci Ţelezný
Brod, Hobrbule Chuchelna, ranč U Jezevčíka (za budovou
libštátského nádraţí), vstupné 100 Kč; v případě
nepříznivého počasí bude chránit návštěvníky stan
Sonet Košťálov (kapelník RNDr. Jiří Jína, zábava v KD,
pořadatel SDH Libštát, vstupné 50 Kč)
Pokračuje výstava v kině (10 – 15 hod., vstupné 30 Kč)
Projekce filmů o Libštátu (kino)
Bohosluţba v evang. kostele (pak výlet na Hoření konec)
Nedělní mše v katolickém kostele sv. Jiří
Pohádkové loučení s prázdninami (Janatův statek, 30 Kč);
za nepříznivého počasí se program uskuteční v KD
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Libštátské pozdní léto 2011 (9. ročník)
Váţení přátelé,
čas neuvěřitelně letí, ale dodnes si ţivě vzpomínám na 1. ročník, který se uskutečnil v roce
2003. Do paměti se mi zaryl zvláště nezapomenutelný koncert skupiny Gentlemen Singers
(evangelický kostel, 120 návštěvníků), tehdy ještě chlapců, kteří měli v Libštátě svůj první
velký koncert. Dnes to je skupina evropského, ba světového významu. Od té doby proteklo
Oleškou mnoho vody a do Libštátu přijela celá řada významných amatérských
a profesionálních umělců. Na organizaci festivalu se pracovně podílelo mnoho lidí, trvale
věrni nám zůstávali sponzoři. Postupně se vytvořil, dá se říci, určitý respektovaný fenomén
našeho „Léta“, který obdivují návštěvníci z okolních i vzdálených obcí a měst. Lidé nám
věří, ale o to větší máme strach my, abychom obstáli, aby se pořady návštěvníkům líbily.
Letos je do programu zakomponován také Sjezd rodáků. Aby jich do Libštátu přijelo co
nejvíce, neboť se obec má opravdu čím pochlubit, potřebujeme, váţení čtenáři
a občané Libštátu, Vaši pomoc. Kontaktujte prosím své známé, sourozence, příbuzné,
spoluţáky (většinou mají pořadatelé srazů jejich adresy - emailové, anebo bytové)
a naším jménem je pozvěte. Poněvadţ Sjezd rodáků velmi dlouho nebyl, sestavujeme
obtíţně i adresář významných rodáků, anebo těch, jiţ obci obětavě pomohli, ale také našich
– dnes uţ starých – spoluobčanů, kteří se z obce před lety odstěhovali. Pokud jejich adresy
máte, sdělte je na tato kontaktní místa:
Luboš Fejfar (mob. 607 805 612,
fejfar.lubos@seznam.cz), Jaroslav Vávra (736 687 712, vavra.jaroslav@seznam.cz),
obec Libštát (481 689 300, obec.libstat@tiscali.cz). Zajišťujeme samozřejmě také
propagaci v tisku, rozhlase apod. Těšíme se, ţe naše pořady navštívíte.
Pořadatelé děkují za jakoukoli Vaši pomoc
P. S. Libštát by mohl nabídnout i několik míst k ubytování.

HUMOR NA ÚVOD: TWO VOICES – Edita Adlerová (mezzosoprán)
a Jana Rychterová (kytara, zpěv), Vladimír Ilji Pecháček (housle), neděle
21. srpna od 18 hod. v KD Libštát, vstupné 80 Kč
Jana Rychterová píše vtipné texty na váţné melodie a spolu s Editou Adlerovou
(mezzosoprán, v 18 letech si zazpívala roli Carmen a stala se tak nejmladší interpretkou
tohoto náročného partu v ČR) skladby aranţují. Je to velká legrace, ale podávaná
s profesionální jistotou. Poslouchat koncert obou interpretek je záţitek. Velkým
obdivovatelem dua je hudební skladatel Jaroslav Krček. Babička Jany Rychterové se narodila
v Libštátě 18. dubna roku 1902 v rodině tkalcovského mistra Rudolfa Housy, který pracoval
ve zdejší textilce. Prý to bylo v domě na náměstí. Asi po dvou letech se pak přestěhovali do
Horní Nové Vsi u Lázní Bělohrad, kde byla také textilka.

Redakce ţádá dopisovatele o průběţné a včasné dodávání příspěvků!
Uzávěrka příštího čísla bude 31. 8. 2011.
Vydavatel: OBEC LIBŠTÁT ev.č. MKČR E 14458
internetové stránky www.libstat.e-obec.cz e-mail adresa obec.libstat@tiscali.cz
OÚ - 481 689 300; starosta - 481 311 210; matrika - 481 689 547; OÚ dílna - 481 689 546
DPS - 481 320 530
záchranná služba: 155 hasiči: 150
policie: 158
SOS : 112
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Libštátské pozdní léto 2011
21. srpen (neděle) – Kulturní dům v Libštátě, od 17 hod.VV
TWO VOICES: Jana Rychterová (mezzosoprán) a Edita Adlerová (kytara, zpěv) nám
představí neopakovatelný úderný humor svých aranţí na Beethovenovu Osudovou,
Chačaturjanův Šavlový tanec, Straussův valčík Na krásném modrém Dunaji, Mozartův
Turecký pochod, Dvořákovu Humoresku, ale zpracovaly také skladby Madonny, skupiny
ABBA či S. Joplina. Housle: Vladimír Iljič Pecháček.
Vstupné 80 Kč
27. a 28. srpen (so -ne) – nám., KD Libštát, kino, ranč U Jezevčíka, Janatův statek ,
Sobota
10 hod.
10 – 16
11 – 13
13 – 14, 30
14, 30 – 16
16 – 17, 30; 22
20 – 1,00
Neděle
13 – 15 hod.
9
11
15 – 17

20

Sjezd rodáků
Přivítání, hasičská historická technika v akci (nám.)
Prohlídka Masarykovy ZŠ Libštát, Výstava starých fotografií Libštátu
(kino) – vstupné 20 Kč
Projekce filmů o Libštátu (KD Libštát) – vstupné 30 Kč
Semilská 11, maţoretky z Lomnice n. Pop. (náměstí)
Hořeňák (taneční a hud. lidový soubor z Lázní Bělohrad);
za nepřízně počasí se program uskuteční v KD Libštát
Věra Martinová & Jamie Marshall, Kapelníci Ţelezný Brod, Hobrbule
Chuchelna, ranč U Jezevčíka (za budovou libštátského nádraţí), vstupné
100 Kč; v případě nepříznivého počasí bude chránit návštěvníky stan
Sonet Košťálov (kapelník Dr. J. Jína, zábava v KD, pořadatel SDH Libštát,
vstupné 50 Kč)
Pokračuje výstava v kině (10 – 15 hod., vstupné 20 Kč)
Projekce filmů o Libštátu (kino, vstupné jako na výstavu – 20 Kč)
Bohosluţba v evang. kostele (pak výlet na Hoření konec – luterský kostel)
Nedělní mše v katolickém kostele sv. Jiří
Pohádkové loučení s prázdninami: Plechové pohádky – P. Kordová, Jak
šel Honza z Libštátu do světa – M. Los, loutkáři z Liberce (Janatův statek,
stodola, vstupné 30 a 20 Kč); na dvoře hry dětí
STOPY PLAMENE – jen za příznivého počasí (Janatův statek, efektní
ohňová taneční show na hudbu kapely LORD OF DANCE, skupina T.I.K.
Jilemnice, choreografie Mgr. I. Kulichová, vstupné dobrovolné)

3. září (sobota): evangelická kaple na Spálově (část Semil), od 14 hod.
SPÁLOVSKÉ BABÍ LÉTO: Tradiční výstava profesionálních výtvarníků. V kulturním
programu vystoupí studentky Praţské konzervatoře: Barbora Mochowá (zpěv, klavír),
Jarmila Vávrová (harfa, hoboj, klavír), Kristýna Cháberová (hoboj). Vstupné dobrovolné
3. září (sobota): evangelický kostel v Libštátě, od 17 hod.
Dívky, které budou účinkovat na Spálově, následně vystoupí od 17 hodin v evangelickém
kostele v Libštátě.
Vstupné dobrovolné
3. září (sobota): od 13 do 19 hod. v Košťálově, areál SDH Pod Kozlovem, d
13.00 -- 13.10 Maţoretky DDM Lomnice
13.10 -- 14.00 DH ČESKÝ RÁJ Všeň
14.00 -- 15.20 DH GLORIA Zd.Gurského a Franta UHER z Moravy
15.20 -- 15.25 Maţoretky DDM Lomnice
15.25 -- 16.25 DH PERNŠTEJNKA z Pardubic
16.25 -- 16.40 Jaromír VEJVODA -- "O tatínkovi a jeho polce ŠKODA LÁSKY"
16.40 -- 16.45 Maţoretky DDM Lomnice
16.45 -- 17.45 DH TÁBORANKA Košťálov a ? Josef VEJVODA

Vstupné 100 Kč

17.45 -- 18.00 Monster koncert

11. září (neděle) – luterský kostel Na Hořením konci, od 17 hod.d
MICHAEL POSPÍŠIL A JEHO HOSTÉ: Znalec baroka a multiinstrumentalista dokáţe
publiku, ţe se s hudbou té doby uţije hodně legrace.
Vstupné 40 Kč
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V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v libštátském evangelickém kostele.
17. září (sobota) – luterský kostel Na Hořením konci, od 17 hod. p
KONCERT JANY KRACÍK – VÁVROVÉ a jejích hostů: Jana přivede nejen ţáky ze své
flétnové třídy, ale i další instrumentalisty.
Vstupné 40 Kč
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v libštátském evangelickém kostele.
8. říjen (sobota) – o 16 hod. evang. kostel v Libštátě, od 19 hod. Husův sbor Semily p
FESTIVAL „SBORY NETRADIČNĚ“: Sbory budou tentokrát zpívat populární repertoár. Zazní
spirituály, jazz, pop, rock. Vystoupí sbory: Akcent Liberec, Jizeran Semily, člen UČPS, a další
sbory. Akcent navíc zvolil netradiční cestu a do svého repertoáru zařadil jazzové klasiky, pop a rock.
Vstupné 40 Kč

15. říjen (sobota) – Kulturní dům v Libštátě, od 17 hod.p
Petar Petrovič – LIJÁK: Veselejší hra ze vsi. Účinkuje Divadelní spolek J. K. Tyl Lomnice
n. Pop. Reţie Jiří Zikmund. Hrají: Lukáš Mejsnar, Bára Bláhová, Slávek Vejnar, Libuše
Mikešová, Mirek Kracík, Zuzana Vávrová, Jarmila Baranová a Helena Tolvajová. Oblíbený
spolek touto hrou zahajoval letošní Lomnické kulturní léto. Hru "Taková spoušň" napsal téměř
neznámý chorvatský autor Petar Petrovič. Je to výtečná anekdota o nevěře, ţárlivosti, pomluvách a
tchyni. Obyčejný liják v malé chorvatské vesnici odstartuje sérii nepředvídatelných a neuvěřitelných
komplikací. Ti, které „ déšť “ nečekaně zastihne venku, se totiţ rozhodnou přespat tam, kde zrovna
jsou. A jako naschvál to vyjde tak, ţe ţena přespí u souseda, jehoţ manţelka není doma. Pomluvy se
rychle šíří a druhý den se vše pozvolna vysvětluje. Tato spletitá událost se stává zdrojem mnoha
pikantních i komických situací. Hru nastudoval také s mnoha hereckými hvězdami reţisér Juraj Herz
v praţském Divadle Bez zábradlí.
Vstupné 50 Kč

22. říjen (sobota) – Kino 3. květen v Libštátě, od 16 hod. p
ZA ZDRAVÍM S PAVLEM VÁŇOU: Zájem o léčivé rostliny provází Pavla Váňu jiţ do dětských let.
Absolvoval studium základů medicíny na brněnské lékařské fakultě a zkoušky na Farmaceutické fakultě
v Hradci Králové, kde se později stal členem poradního výboru pro pěstování a sběr léčivých rostlin.
Absolvoval stovky přednášek po celé zemi a napsal také řadu knih s touto tematikou. Např. "Rady bylináře
Pavla", která je dnes povaţována za klasické fytoterapeutické dílo, dále "Průvodce bylináře Pavla celým rokem"
a "S bylinářem Pavlem v kuchyni". Ročně léčitele pana Váňu navštíví na pět tisíc lidí hledajících pomoc
a léčitelskou radu. Pouţívá více jak sedm desítek základních bylin, ovšem zná účinky celkem asi šest tisíc
léčivek. Má řadu svých vlastních speciálních receptur, např. tinkturu z dvojzubce trojdílného na úpravu jaterní
funkce, čaj z tuţebníku jilmového na léčbu chřipky nebo mast z podraţce křovištního na hojení ran.
Pozoruhodné výsledky má s bylinnou směsí na léčbu cukrovky. V posledních letech se věnuje i léčivým
účinkům hub, které popsal v knize "Léčivé houby podle bylináře Pavla" a své zkušenosti s léčbou uţitkových
zvířat, psů a koček shrnul do knihy "Léčení zvířat podle bylináře Pavla". Není vyloučeno, ţe některé z výše
uvedených kniţních titulů budou v rámci přednášky k zakoupení. Srdečně zveme.
Vstupné 40 Kč

29. říjen (sobota) – Kulturní dům v Libštátě, od 17 hod. p
BOŢSKÝ ŘÍZEK: Vynikající komedie, kasovní trhák, s kterým slavil soubor všude velký úspěch.
Ţivočišná Věra Macáková (Romana Zemenová), upjatá literární kritička Lucie (Gabriela Šťastná),
punkerka Tereza (Kateřina Zemenová), esoterická Magdaléna (Alena Tomášová) a trochu
hysterická Pavlína (Michaela Kunetková) se jednoho dne v pokročilém stavu sejdou v porodnici.
Z nesourodosti obyvatelek jednoho nemocničního pokoje logicky prýští přestřelky slovní i fyzické.
"Boţský řízek" je především o nevyzpytatelných zákoutích ţenské duše, která je v těhotenství značně
přecitlivělá. Hraje soubor NAKAFRÁNO TURNOV.
Vstupné 50 Kč
Prakticky vţdy máme zajištěny kryté prostory, jestliţe v uvedený den bude špatné počasí.
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), Obecní úřad Libštát (481 689 300, obec.libstat@tiscali.cz). Pořadatelé
děkují všem, kteří se podíleli na přípravě festivalu: SDH Libštát, fotbalistům, skupinám D. Bodnára
a L. Fejfara, P. Janatovi a jeho příbuzným, pracovníkům Obecního úřadu Libštát a samozřejmě všem
sponzorům, jejichţ jména budou zveřejněna ve „Zpravodaji“ .
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