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V Libštátě to žije 

LIBŠTÁTSKÝ KVÍZ | SO 12/11 | FOTO SLEČNA ANETA JECHOVÁ 
Moc děkujeme všem za účast na soutěžním večeru. Otázky nebyly úplně jednoduché, ale zvládli jste to parádně. A 

jak to dopadlo? Vítězný tým DŮCHODCI, druzí MYDLOŠI, třetí JÍNATEAM. Velké dík patří všem, kteří se na akci 
podíleli a pomohli, Spolek Kroužek (ve spolupráci s městysem Libštát). 

 

 

DRŮBEŽÍ NÁŘEZ | ÚT 15/11 | FOTO PAN P. JANATA, 
STAROSTA 

Třetí divadelní hra z pera souboru Nakafráno „Drůbeží 
nářez“ nám s humorem a nadhledem přiblížila pět 
krátkých příběhů ze života žen. 

 

 

HRDÝ BUĎ, ŽES … | SO 26/11 
Velmi populární divadelní spolek Lipany z Vrchlabí 

v Libštátě uvedl krásnou divadelní retrokomedii ze 
sedmdesátých let „ Hrdý buď, žes …“. V hlavní roli 
vystoupila Jitka Pešinová. 
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V Libštátě to žije 
ŽIVÝ BETLÉM A ŽEHNÁNÍ A SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU | NE 27/11 | FOTO PAN L. FEJFAR 

Velké a upřímné poděkování patří všem (organizátorům, amatérským hercům, technickým pracovníkům, rodinným 
pomocníkům i živým zvířátkům, která nám jejich majitelé zapůjčili) kteří se na této podvečerní, nedělní, nádherné, 
adventní akci a živém betlému jakkoli podíleli. A také samozřejmě Vám všem, kteří jste k nám do Libštátu přišli a užili si 
krásnou adventní atmosféru společně s námi.  

Avšak největší poděkování patří slečně Anetě Jechové, paní Věře Kobrlové, panu Pavlu Šimůnkovi a panu 
starostovi, kteří tvořili ten hlavní nejužší tvůrčí organizační tým, který na první dobrou zafungoval. 

Moc jsme si to všichni užili a máme velikou radost, že se Vám akce podle prvních ohlasů velmi líbila (sta). 

 

MIKULÁŠ S ANDĚLY A ČERTY | PO 5/12 | FOTO PAN L. FEJFAR 
Velmi pěkně děkuji všem organizátorům, pořadatelům, svatému Mikuláši, nádherným andělům a hrůzostrašným 

čertům za moc hezký pondělní podvečer. Věřím, že jste si ho všichni společně s námi moc užili (sta). 
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Informace z radnice 
VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, SOUSEDÉ, RODÁCI A PŘÁTELÉ LIBŠTÁTU, 

Milí Libštáťáci, přiblížila se nám opět doba Vánočních svátků, které jsou nejkrásnějším obdobím v roce. Tímto bych 
Vám všem z celého srdce popřál, a to jménem svým, zastupitelů a kolektivu našeho úřadu městyse Libštát, pěkný 
adventní čas, klidné Vánoční svátky, mnoho štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku 2023. Rok 2022 byl pro náš 
městys slavnostní, neboť jsme si připomínali 700 let od historicky první písemné zmínky o našem krásném Libštátu. 
Když se tak za tím slavnostním rokem zpětně ohlédnu, tak si myslím, že jsme si ho snad všichni užili a budeme mít na 
co vzpomínat.  

I tak se máme na konci roku stále ještě na co těšit.  
V sobotu 17. prosince můžete od 10 hodin přijít na tradiční libštátský vánoční jarmark, který se vždy koná u Janatů 

ve dvoře, pod vlakovou zastávkou.  
Kdo jste nestihli první představení živého betlému, a nebo se rádi přijdete podívat znovu, jste srdečně zváni na 4. 

adventní neděli 18. prosince od 16.30 hodin k nám na náměstí. Příběh o narození Ježíška bude stejný a přesto jiný, 
moc se těšíme (svařák a čaj na zahřátí opět bude). 

V neděli 25. prosince, tedy ihned po štědrém dni, vás rádi uvidíme na vyhlášené libštátské Štěpánské zábavě, na 
sále kulturního domu, se skvělou skupinou Tampelband. 

V úterý 27. prosince jste srdečně zváni od 18 hodin do evangelického kostel na Vánoční koncert – Česká mše 
vánoční Jakuba Jana Ryby, v podání Smíšeného pěveckého sboru Camonotus z Jilemnice.  

No a jako slavnostně přivítáme nový rok 2023? Tak jako v loňském roce, v neděli 1. ledna 2023 na libštátském 
náměstí, od 17,30h decentním a krásným novoročním ohňostrojem pana Libora Bareše 

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 
Volba prezidenta České republiky je naplánována na 

13. a 14. ledna 2023 a její případné druhé kolo na 27. a 
28. ledna. Současnému prezidentu Miloši Zemanovi 
skončí druhé funkční období 8. března 2023.  

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA OBJEKTU NAŠÍ RADNICE 
Rekonstrukce střechy radnice, respektive výměna 

střešní krytiny, je dokončena. Nová střešní krytina, 
falcovaný plech v černé barvě, dala naší radnici pořádný 
šmrnc a na dlouhé a dlouhé roky klid. Nyní můžeme 
dotačně řešit umístění fotovoltaických střešních panelů. 

INFORMACE Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LIBŠTÁT, ZE DNE 30. LISTOPADU 2022 
Letos šesté jednání zastupitelstva městyse Libštát v roce 2022 se konalo ve středu 30. listopadu 2022 v zasedací 

místnosti radnice městyse Libštát.  
Asi takovým pro Vás všechny nejzajímavějším bodem, bylo schválení zadání záměru pro semestrální studentskou 

práci v podání studentů z Technické univerzity Liberec, která by se měla týkat jedné architektonické studie náměstí, 
demolice čp 31, rekonstrukce kulturního domu včetně možné vestavby a přístavby hasičské zbrojnice a přístavby 
restaurace orientované směrem do náměstí. 

Kompletní zápis z tohoto jednání, ze kterého se dozvíte detailnější informace, bude po dokončení jako vždy 
k náhledu na webových stránkách městyse Libštát. 

CENÍK VODNÉHO A STOČNÉHO 2023 | SVAZEK OBCÍ KOŠŤÁLOV - LIBŠTÁT 
Členové Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát (VH SO), konaná dne 21. listopadu 2022 v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Košťálov, schválili návrh na stanovení vodného a stočného na rok 2023. Na základě 
předložené kalkulace s ohledem na závazky plynoucí ze závazné Finančně ekonomické analýzy projektu kanalizace 
Košťálov a s ohledem na inflaci a vývoj mezd a cen elektrické energie bylo navrženo cenu vodného a stočného v součtu 
zvýšit o cca 10 %. 

Tedy: 

komodita Rok 2022 bez 
DPH 

Rok 2022 s 
DPH 

Rok 2023 
bez DPH 

Rok 2023 s 
DPH 

Součet 2023  
Kč bez DPH 

Součet 2023 Kč 
s DPH 

Vodné 
v m3/Kč 

20,33 23,38 24,66 27,13  
63,63 

 
70,- 

Stočné 
v m3/Kč 

37,05 40,75 38,97 43,87 

Cena vodného se minimálně od roku 2014 nezvyšovala, v současné době byl tento stav už byl neudržitelný, 
zdůvodnil předseda svazku navýšení ceny. 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Volba_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volba_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/2023
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
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Informace z radnice 
NÁDHERNÝ BETLÉM NA LIBŠTÁTSKÉM NÁMĚSTÍ  

Zcela určitě jste si všimli, že snad poprvé v celé 
historii Libštátu nám na náměstí, v době adventu, 
stojí překrásný betlém, který se musí líbit snad úplně 
každému. Původní záměr byl, aby chlév (betlém) 
posloužil jen jako kulisa a dekorace pro živý betlém. 
Nicméně jsme dumali a dumali a rozhodli jsme se, že 
betlém dovybavíme a doupravíme tak, aby mohl být 
každý rok součástí našeho adventního Libštátského 
náměstí. Dřevěnou konstrukci a jesličky vyrobili naši 
chlapi z technické skupiny, zvířátka a postavy úžasně 
namalovala paní Jarmila Pechánková a na dekoraci 
a výzdobě se podílela paní Věrka Kobrlová, pan 
Jaroslav Jech a také ta, které za úžasný betlém 
vděčíme úplně nejvíc, a to je slečna Aneta Jechová, 
její cit pro detail, preciznost a nadšení pro danou věc, 
je úžasné. Všem ještě jednou velmi pěkně děkuji. 

TRADIČNÍ TURNAJ V PING-PONGU UČITELÉ A PERSONÁL MZŠ VS. ZASTUPITELÉ  
V Roškopově se ve čtvrtek 8. prosince konal tradiční 

turnaj v ping-pongu Učitelé a personál MZŠ vs. 
Zastupitelé. Nový libštátský zastupitel pan Jaroslav Fejfar 
všechny velice mile překvapil a prošel turnajem bez 
porážky. Na dalších místech se umístili pan Mgr. David 
Hruška, pan Miroslav Hloušek, pan MUDr. Martin Malík, 
pan Mgr. Jindřich Horáček, paní Mgr. Jana Marková 
(střídala se s paní Mgr. Katku Krejčovou), paní Mgr. 
Milena Hloušková, pan Pavel Vejnar, pan Ing. Vítězslav 
Kříž, slečna Aneta Jechová, paní Mgr. Šárka Svatá a 
paní Věrka Kobrlová. Všichni si akci, tak jako vždy, 
společně velmi užili. Teď bude zase na řadě zápas ve 
volejbale, který se koná vždy po prázdninách. 

 
 

VÁNOČNÍ STROMEČKY 
Letošní, jako vždy překrásný, vánoční strom na 

náměstí nám opět daroval pan Petr Chuchlík a do 
restaurace v KD a na chodbu radnice pan Pavel Janata 
zámostní, velmi pěkně jím tímto děkujeme. 

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ 
Fotografii na titulní stranu pořídil p. L. Fejfar 

(nezapomenutelný živý betlém na libštátském náměstí) 
 

 
 

LIBŠTÁT TŘÍDÍ VÍC  
Součástí tohoto prosincového 

čísla je jako vždy přílohou 
plánovací kalendář na vývoz 
papíru, plastu a komunálu na rok 
2023 a autobusové a vlakové 
spoje pro rok 2023. 

ÚŘEDNÍ HODINY ÚM LIBŠTÁT V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
Čtvrtek  22.12.  8:00 – 12:00 odpoledne zavřeno 
Pátek  23.12. DOVOLENÁ 
Pondělí  26.12. svátek 
Úterý   24.12.  8:00 – 12:00 odpoledne zavřeno 
Středa  28.12.  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 
Čtvrtek  29.12.  8:00 – 12:00 odpoledne zavřeno 
Pátek  30.12. DOVOLENÁ 

 

LIBŠTÁTŠTÍ JUBILANTÉ 
V měsíci prosinci slaví své životní jubileum 

pan František Včelák, pan Zdeněk Kousal, paní Ludmila Váňová, paní Helena Medková,  
pan Miloš Havlíček, paní Miluše Janatová a paní Božena Jedličková. 

Jubilantům srdečně gratulujeme. 
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Informace z radnice 
LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ | PŘED 25 LETY | LISTOPAD – PROSINEC 1997 

Je přílohou na webových stránkách městyse Libštát a na Facebooku. S ohledem na některé velice zajímavé články, 
které je dobré připomenout, jsem se rozhodl zveřejnit top článek přímo do aktuálního čísla zpravodaje.  

V úctě k Vám Váš Pavel Janata | starosta 

Aktivní registrovaní a neregistrovaní sportovci našeho Libštátu  
PAVEL JANATA, STAROSTA (BĚH) 

Milí kamarádi a přátelé, v sobotu 3. prosince 2022 jsem se v Liberci zúčastnil 
nejkrásnějšího, nejnáročnějšího, nejšílenějšího, nejúžasnějšího a pro mne nikdy 

nezapomenutelného běžeckého 
závodu SALOMON WINTER 
Skyrace 2022 v délce 21 km s 
výškovým převýšením 1135m (2x 
výběh na vrchol Ještědu). Kdo 
nezažije, nepochopí. Ve své 
věkové kategorii jsem skončil na 
15 místě z 63 a celkově 46 z 217. 
Hlava krásně vyčištěna, myšlenky 
vytříděné a zážitek na celý život. 
Všem, a hlavně mé rodině, děkuji 
za úžasnou podporu a servis. 
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Aktivní registrovaní a neregistrovaní sportovci našeho Libštátu 
MISTR ČESKÉ REPUBLIKY Z LIBŠTÁTU 

17. září v pražské herně Najáda se uskutečnilo první mistrovství republiky ve sběratelské karetní hře Flesh and 
Blood. Ve finále zvítězil proti Jáchymu Flídrovi pojizerský rodák Zdeněk Matura a vybojoval tak titul prvního mistra 
České republiky. Mimo jiné tak získal i pozvánku na historicky první mistrovství světa v americkém San Jose v Kalifornii, 
kde se v listopadu sešli nejlepší hráči z celého světa, aby se utkali o nejprestižnější titul a finanční odměnu v hodnotě 
téměř 2,5 miliónu korun za první místo. 

Flesh and Blood pochází z Nového Zélandu od Legend Story Studios, odkud se začala v roce 2019 šířit do celého 
světa. Její záměr je přivést lidi spolu k jednomu stolu, kde si “in flesh and blood” zahrají - naživo. K tomu si vypůjčili od 
WotC asi nejlepší vytvořený systém organizovaného hraní, který začíná od podpory lokálního hraní a končí Pro Toury a 
Mistrovstvím světa. 

Ve hře hrajete za hrdinu, kterého si vyberete a postavíte kolem jeho schopnosti balíček. Samotná hra připomíná 
souboj, kde se oba hráči střídají v útoku a obraně. Na rozdíl od ostatních her, kde vaše síla v průběhu roste, zde naopak 
začínáte v plné síle a postupně hrdina své zdroje vyčerpává - přesně jako ve skutečném boji. 

Pokud by Vás zajímalo více, můžete si přečíst následující článek, který slouží k seznámení se hrou a napsal ho 
Zdeněk Matura: https://www.cmus.cz/rubriky/jak-zacit/uvod-do-karetni-hry-flesh-and-blood_11930.html--- 

Zdroje fotky https://fabtcg.com/ 
Daniel Papež 

ŠAMPION Z LIBŠTÁTU NA MS V SAN JOSÉ V USA 
Zdeněk Matura se po výhře na šampionátu v Česku na začátku měsíce zúčastnil prvního mistrovství světa v karetní 

hře Flesh and Blood v Kalifornském San José. Spolu s dalšími vybranými zástupci jednotlivých zemí byl nejprve českým 
vlajkonošem během zahajovacího ceremoniálu a poté se již vrhl do bojů o co nejlepší umístění. 

Tentokrát se mu mezi světovou špičkou prosadit nepodařilo, ovšem získal zde cenné zkušenosti, které se pokusí 
zúročit v následující sezóně. 



   strana č. 8 

Školka v Libštátě 
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

V měsíci září nás po výletě do 
Sedmihorek čekala práce na naší bio 
zahradě. Sklidili jsme melouny, 
mrkev, dýně a topinambury. Záhony 
jsme připravili na příští sezónu. 
Některé výpěstky děti snědly a ty 
největší dýně jsme si schovali pro 
tvoření s rodiči – Dýňobraní.  

Protože nám podzimní počasí 
přálo, vypravili jsme se s dětmi hledat 
skřítka Podzimníčka. Cestou děti 
plnily úkoly, hledaly fáborky, které je 
dovedly do lesíčka, kde je čekal ten 
největší úkol, najít skřítky s pokladem. 
Z nalezeného pokladu plného dobrot 
měly velkou radost.  

Rodiče měli možnost 18.10. 
společně s dětmi tvořit z dýní a 
dalších připravených materiálů 
podzimní a halloweenské dekorace. 
Našlo se několik šikovných maminek, 
které nám připravily dobroty z dýně.  

Na konci měsíce října jsme pro 
děti uspořádali „Strašidelný den“ plný 
zábavy, soutěží a disko párty.  

Pro místní spolek mysliveckého 
sdružení Kavkázsko děti nasbíraly 
žaludy a kaštany, které jsme společně 
s vypěstovanými topinambury 

(myslivecká brambora) myslivcům 
předali.  

Začátkem roku proběhla logope-
dická depistáž z SPC Liberec. Mnoha 
dětem byla doporučena návštěva 
klinického logopeda. Během roku 
probíhá v dopoledních hodinách 
„Ohebný jazýček“ – logoprevence 

s paní učitelkou Starou. 
Začátkem listopadu jsme u nás 

v MŠ přivítali uznávanou speciální 
pedagožku magistrou Otevřelovou, 
s přednáškou pro rodiče na téma 
„Šťastné dítě“.  

Památku zesnulých jsme dětem 

připomněli na místním katolickém 
hřbitově. Děti v MŠ vyrobily andílky a 
vyzdobily větvičku u vchodu kostela.  

V průběhu měsíce listopadu děti 
shlédly maňáskové divadlo, které 
navštívilo naší MŠ.  

Předškolní děti tradičně navštívily 
pana starostu a prohlédly si celou 

budovu městysu Libštát.  
Od 10.11. dětem začal tělovýchov-

ně - vzdělávací program „Sportovní 
školička“, který probíhá v tělocvičně 
MZŠ Libštát. Letos se nám podařilo 
zajistit účast pro všechny děti, 
rozdělené do 2 skupin. 

Průběžně děti seznamujeme 
s tradicemi. V poslední době jsme si 
připomněli svátek svatého Martina.  

Připravujeme se na období 
adventu. Je to práce krásná, ale 
náročná. U nás v MŠ vyvrcholí 
vánoční besídkou pro rodiče a 
sourozence, kde si společně užijeme 
vánoční atmosféru. Vám Všem přejí 
děti a kolektiv MŠ krásný a klidný 
adventní čas a Vánoce. 

Kolektiv MŠ
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Historie a současnost 
DŮM ČP. 48 

22. dubna 1692 kupuje dům od Martina Tuže Tuž 
Štěpán, jejich rod vlastní dům do roku 1797. Následně je 
19. Dubna 1883 rodině Šťastných povolena stavba 
stodoly. Bydlel zde hostinský František Dejmek. Při sčítání 
roku 1910 jsou zde zapsány 3 rodiny – 12 osob. Při 
sčítání roku 1921 jsou zde zapsány 2 rodiny – 9 osob. Po 
Augustinovi Plichtovi (švec) dům zdědily dcery, bydlela 
zde dcera Anna s manželem Josefem Vojtíškem. Po smrti 
pana Vojtíška připadlo státu. V říjnu 2014 vlastní dům 
Jakub Škoda. V lednu 2015 začíná demolice, v dubnu 
dům odklizen a připraven pro stavbu nového. V srpnu 
2015 již čp. 48 není uvedené, nové číslo nového domu je 
345. 

 

Fotbal 
PODZIMNÍ ČÁST ROČNÍKU 2022/2023

Společná mládežnická mužstva FK Košťálov – Jiskra 
Libštát dosáhla těchto výsledků: 

Starší žáci - V OP Semilsko – Jičínsko 12. Místo 
Mladší žáci - V OP Semilsko – Jičínsko 2. Místo, dva 

body za prvními Robousy. 
Mladší a starší přípravka dosáhla v OP dobrých 

výsledků, ale z rozhodnutí FAČR se nesmí zveřejnit. 
Muži: FK Košťálov – Jiskra Libštát „A“ 
Obsadili v 1. A třídě Libereckého kraje 3. Místo, čtyři 

body za vedoucím Spartakem Chrastava. 
Jiskra Libštát osadila v OP okresu Semily 3. Místo, 

čtyři body za vedoucím Turnovem. 
Naši hráči dosáhli 6. Vítězství, 3. Remízy a 1 prohry. 

Skóre: 43:14, bodů 21. 
Připomeňme si výsledky: 
Jiskra Libštát – Sokol Nová Ves 7:0 (4:0) 
Sokol Martinice – Jiskra Libštát 1:1 (0:1) 
Jiskra Libštát – TJ Poniklá 10:1 (6:0) 
Jiskra Libštát – 1 FC Tatobity 6:1 (3:1) 
Sokol Horka – Jiskra Libštát 0:5 (0:3) 
Jiskra Libštát – FK Turnov „B“ 4:3 (3:1) 
Sokol Zálesní Lhota – Jiskra Libštát 2:2 (0:1) 

Sokol Horní Branná – Jiskra Libštát 2:2 (1:1) 
Jiskra Libštát – Sokol Stružinec/Lomnice 1:2 (1:2) 
Sokol Mříčná – Jiskra Libštát 2:5 (2:4) 

Nejlepší střelci: 
David Preissler – 14 branek 
Jindřich Šíf – 6 branek 
Michal Janata – 6 branek 
Jaroslav Smolík – 5 branek 

Trenéři: Baudyš Roman mladší, Janata Michal 
Vedoucí mužstva: Milan Lukeš 

Předpokládaný začátek jarních zápasů je první dubnový 
víkend. 

Na závěr děkujeme za podporu starostovi Městyse 
Libštát Pavlu Janatovi, technické skupině pod vedením 
pana Jaroslava Fejfara, všem našim sponzorům a našim 
věrným fanouškům, kteří jak doufáme opět vytvoří 
početnou diváckou kulisu na našich fotbalových 
zápasech. 

Do nového roku hlavně všem pevné zdraví a pevné 
nervy v této nelehké době. 

Zdeněk Kousal
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Knihovna v Libštátě 
Milí čtenáři, 
v listopadu se v naší knihovně odehrálo maňáskové 

představení inspirované legendou o založení Libštátu. 
Tragický osud lásky dvou mladých lidí. Představení si pro 
nás připravil Pavel Šimůnek. Velmi si vážíme času, který 
věnoval přípravám a organizaci tohoto odpoledne. Bylo to 
povedené. 

Další vydařenou událostí byla cestovatelská přednáška 
Terezy Schindlerové, která už od roku 2008 píše 
blog cestujzababku.cz. Přečíst si můžete už přes 200 
článků. Sdílí cenné rady ohledně cestovaní do různých 
koutů světa, ale i po Česku. Od studentského cestovaní na 
vlastní pěst po cesty s miminkem jen s příručním 
zavazadlem. Přednáška byla velmi zajímavá a obohacující. 
Vybrané dobrovolné vstupné bylo věnováno na pomoc 
hladovějícím dětem přes skutecnydarek.cz od Člověka 
v tísni. 

Poslední letošní akcí bylo vánoční tvoření pro děti. 
V knihovně jsme měli celé odpoledne veselo. Moc nás těšil 

pohled na krásné výrobky a nazdobené perníčky.  
V roce 2022 bude naposledy otevřeno v pátek 16.12. od 

13.00 do 16.00. V novém roce bude otevřeno od 6.1.2023. 
Rádi Vás uvidíme. 

Z knihovny děkujeme všem za přízeň a přejeme klidné 
prožití vánočních svátků. 

Anežka Plívová a Liduška Šimůnková 
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Článek převzatý z Krkonoše – Jizerské hory 
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Článek převzatý z Krkonoše – Jizerské hory 
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Ohlédnutí za Libštátským pozdním létem 
700 LET OD 1. PÍS. ZMÍNKY O LIBŠTÁTĚ, 20. ROČ. LIBŠTÁTSKÉHO POZDNÍHO LÉTA

Tradičně si dovoluji předložit čtenářům Libštátského zpravodaje hodnocení „Léta“, které se letos neslo ve znamení 
700. výročí první zmínky o naší obci. Nejdříve trochu statistiky. 

Datum, pořad    Místo    Počet návštěvníků 
26. 8. Krakošovo pozdní odpoledne  Ranč U Jezevčíka   41 dospělých, 8 dětí 
27. 8. R. Křesťan, Druhá tráva, Kalumet  Ranč U Jezevčíka  295  
3. 9. Spálovské babí léto   evangelická modlitebna   62 
17. 9. Libštát 700 let    škola, cihelna, náměstí  500 celkem (odhad)  

Filmy o Libštátě    Kulturní dům Libštát  asi 50–60    
Diskotéka      Kulturní dům Libštát   asi 150     

17. 9. – 21. 9. Výstava spolků – veřejnost, škola Kulturní dům Libštát  kolem 120 (odhad) + 180 ž. a 10 uč. 
18. 9. Dyjavan při bohoslužbě, koncert  evang. kostel   27    
22. 9. Jitro Hradec Král.     Kulturní dům Libštát  90 
7. 10. Gentlemen Singers   aula GIO Semily   588 žáků a stud., 22 uč.  
      evangelický kostel   91 
14. 10. Revizor     Kulturní dům Libštát  42 
7, 11. Tak nějak Světáci    Kulturní dům Libštát   52 
15. 11. Drůbeží nářez    Kulturní dům Libštát  131 
26. 11. Hrdý buď, žes …   Kulturní dům Libštát  52 + 2 děti 

Úspěšně rozjela „Léto“ country U 
Jezevčíka. Křesťan rozhodně diváky 
nezklamal. To se týkalo rovněž kapely 
Kalumet, která hrála kvalitně klasic-
kou country. Den předtím se sešli 
pořadatelé na Krakošově pozdním 
odpoledni, které je pořádáno na 
počest výborného basisty přezdíva-
ného Krakoš (zemřel před 8 lety). 
Jedná se o kamarády Bodnárových a 
jejich rodinné příslušníky, kteří jim 
přišli pomoci, ale také se pobavit na 
společném posezení, kdy si „sebraní“ 
muzikanti hrají pro radost. Nejvíce jich 
je z Kolína (kamarádi a rodina Míši, 
dcery Bodnárových), dále ze Semil 
(dcera Dana s mužem) a z Hradce 
Králové (syn Vláďa), pak z Arnoštova, 
Jičína, Libštátu, Lomnice n. Pop., 
Lukavce, Nové Paky, Opolánek, 
Prahy, Tuhaně a Vrchoviny. Pomoc-
níci se podíleli na propagaci, šíření 
plakátů, ale také přinesli dary – plechy 
domácích dobrot, pití, sklenic a 
nádobí… Jen příprava těsta na bram-
boráky jim trvala celých 5 hodin. 
Stavěli stany i stánky k prodeji 
bramboráků, klobás a upečených 
laskomin, instalovali osvětlení a po-
máhali při osazování aparatury, umís-
tění laviček a patřičně vyzdobili celý 
prostor, nachystali občerstvení pro 
kapely, postarali se o závěrečný úklid 

apod. Bodnárovi samozřejmě zajišťují 
stravování a ubytování celé té party 
pomocníků, kteří se uloží ve stanech, 
kůlně i v jejich bytu. Městys Libštát 
zapůjčuje materiál na lavice, 
odpadkové koše, zábrany a plánek k 
parkování aut i propagaci, pomáhají 
hasiči z Jilemnice, Junák Semily, 
Nápojka v Lomnici, TOI a Ranč U 
Jezevčíka. Letošní ročník sponzo-
rovali Ing. Petr Maur, J. Vávra a 
Městys Libštát. Přestože se účastníci 
obávali o počasí, v sobotu vydrželo. 

Spálovské babí léto se – podobně 
jako loni – neobešlo bez smutné 
události. Navždy nás opustil ve věku 
75 let akademický malíř Jiří Salaba, 
amatérský skokan na lyžích, jenž se 
před lety zúčastnil v Libštátě pořadu 
Skáču, skáčeš, skáčeme. Pocta dílu 
patřila už zesnulému umělci. V kultur-
ním programu vystoupily sestry Jana 
Vávrová a Jarmila Jermářová 
Vávrová.  

„Léto“ propagovalo samozřejmě 
nejdůležitější událost: 700. výročí 1. 
písemné zmínky o Libštátě. Davy 
návštěvníků zaplavily školu, kde jim 
děti zazpívaly na úvod několik písní, 
mezi nimi i místní „Libštátský panen-
ky“. Po krátkých projevech starosty P. 
Janaty a ředitelky školy Mgr. J. 
Markové přítomní oceňovali výtvarnou 

výzdobu školy a její vybavení. Kole-
gové připravili na slavné výročí školu 
opravdu znamenitě. Milé bylo setkání 
s bývalými učiteli v jídelně. Hosty 
ohromil moderní areál p. Chuchlíka, 
kde rovněž nešetřili slovy chvály. 
Prezentace firmy proběhla na té 
nejvyšší úrovni. Spolky, hasiči, 
myslivci, fotbalisté, jachtaři, včelaři, 
přidal se i zaniklý taneční klub jazz 
gymnastiky Rytmus, který navštěvo-
valo v jeho krátké historii až na 70 
dospělých a dětí, uspořádaly výstavky 
v KD. Na přípravě výstavy se podíleli: 
Ing. Zdeněk Lhota, Milan Buchar, 
Věra Bucharová (myslivci), Lubomír 
Fejfar (jachtaři, fotbal, šachy), Milan 
Buchar, Věra Bucharová, Vladimír 
Sedláček (včelaři), Ing. Libuše Lhoto-
vá (Rytmus). U zaniklého spolku je 
inspirativní, kolik dalších bývalých 
členek či jejich příznivkyň se do 
výstavky zapojilo: Lenka Zítková, 
Alena Krausová, Jana Lásková, Věra 
Kalenská, Marcela Dejmková, 
Marcela Rulcová, Marie Šafářová, 
Božena Otmarová, Jana Vávrová, 
Lenka Holcová a Regina Lukešová. 
Inu, musel to být skvělý spolek. Ve 
dnech 19. – 21.9. se opět podařilo 
zapojit do návštěvy výstavy celou 
školu. O její komentovanou prohlídku 
se postaral J. Vávra. Odpolední 
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Ohlédnutí za Libštátským pozdním létem
slavnostní pořad začal průvodem 

od evangelického kostela. Výborný 
nápad starosty, jenž účastníky 
seznamoval se zásadními památkami 
(evangelický kostel, most, chalupa č. 
p. 4, stará škola, kostel sv. Jiří, socha 
Panny Marie na náměstí a památník 
padlým vedle budovy městyse), 
navazoval na slavné průvody Sokola 
a Orla v dobách 1. republiky. Než 
začal kulturní program s DH 
Táboranka z Košťálova a cimbálovou 
hudbou Dyjavan ze Znojma – obě 
hrály výtečně, dostali slovo zástupci 
církví Mgr. Pavel Šimůnek a Mgr. Petr 
Hudec, bývalí starostové – Hana 
Dědková a Karel Jiřiček, drobným 
dárkem se pamatovalo také na 
nejstarší občany: Jiřího Beldu (dnes 
žije v Semilech), pí Miluši Vlčkovou a 
Jaroslava Pavlů, nejstarší občany 
Libštátu. Nechyběli starostové okol-
ních obcí. Součástí oslavy byl i křest 
knihy „Libštát 700 let 1322–2022“, 
kterou přivezli z Tiskárny Glos v pátek 
16. září. Na jejím vydání se podíleli 
radou, připomínkami, fotografiemi a 
dalšími podklady tito občané, kterým 
patří upřímné poděkování: Luboš 
Fejfar, starosta Pavel Janata, Jaros-
lav Pavlů, Petr Jerie, Miluše Vlčková, 
Veronika Novotná Seidlová, Hana 
Matoušková, Irena Janatová, Zdeněk 
Kousal, Jaroslava Netřebská, Ing. 
Vítězslav Kříž, Jaroslav Matura, 
Zdeněk Matura, Jiří Farský, Jaroslav 
Chalupníček, Eva Janatová, Mgr. Petr 
Hudec, Mgr. Abigail Hudcová, 
Vladimír Hodboď, Gustav Hodboď, 
Jaroslav Marek (Turnov), Jaroslav 
Barták (Chuchelna), Miluše Janatová, 
Milada Kozáková, Jaroslav Tomáš, 
Mgr. Jana Marková, Ing. Libuše 
Lhotová, Vlasta Barochová, Mgr. 
Vlaďka Bodnárová, Mgr. Anežka 
Plívová, Martin Witkovský (Krkonoš-
ské muzeum Jilemnice), Dušan 
Bodnár, Jiří Pospíšil, Mgr. Zdena 
Vojtěchová Cermanová (Holice), Jan 
Wagenknecht, Mgr. Miloš Plachta 
(Semily), Marie Šáfrová (Jilemnice), 
Jan Dvořák, Taťána Rosenbergová, 
Petr Anděl, Jiřina Staňkova, Miloslav 
Lukeš, Marie Hádková a Jiří Kotas. Za 

odbornou děkujeme Bc. Martině 
Housové a PhDr. Ivo Navrátilovi (oba 
Státní okresní archiv Semily) a 
Vladimíře Sůvové. Použili jsme foto-
grafie Jaroslav Matury, Martina 
Vosáhla, Zdeňka Matury, Pavla Jana-
ty (starosta), Petra Jerie, Mgr. Martina 
Witkovskkého, Pavly Vydrové, Andrey 
Zikmundové (Muzeum a Městská 
galerie Lomnice n. Pop.), Karla 
Janaty, Františka Krajíce a Josefa 
Zdražila (oba Semily), Pavla Chymka 
(Košťálov), ale nejvíce pomohla fota z 
osobního archivu Luboše Fejfara. 
Vkusná obálka s logem je dílem p. 
Ing. Miloslava Heřmánka. Vzácné a 
historicky velmi potřebné jsou 
výpravné publikace „Libštát 700 let 
1322–2022 Na starých pohlednicích“ 
ze sbírky pana Jaroslava Matury a 
kniha p. Petra Jerie „Libštát 700 let 
1322–2022 Historie a současnost 
libštátských domů“. Zúročila se v nich 
dlouhodobá práce obou pánů a 
občané si je mohou po objednání u 
starosty zakoupit. Hodně se na ně 
těším. Publikaci Petra Jerie si k 1. 12. 
objednalo už 64 zájemců a staré 
pohlednice Jaroslava Matury 47 osob. 
To je radostná zpráva. Své velké 
příznivce si našla projekce filmů o 
Libštátu (L. Fejfar) a večerní disko-
téka rozhlasových legend DJ Aleše 
Mastníka a DJ Aleše Hořeního. 
Budete-li zkoumat, kdo se obzvlášť 
vyznamenal při pořádání „Sjezdu 
rodáků k 700. výročí obce“ pak 
nezapomeňte na jména Pavel Janata, 
starosta, a Lubomír Fejfar. 

Každé velké setkání přináší i emo-
ce. Mě velké dojetí ovládlo, když zno-
jemský Dyjavan doprovázel evange-
lickou bohoslužbu (18. 9.) a po ní 
přidal ještě krásný koncertík. To bylo 
něco. 

Už ve čtvrtek 22. 9. jsme přivítali 
absolutní vítěze 39 těch nejprestižně-
jších světových festivalů, královéhra-
decký sbor Jitro, který účinkoval např. 
na 16 turné v USA a na 8 v Japonsku. 
Na přání pořadatele zpíval především 
úpravy národních písní – zazněly i ty 
z legendárního pásma Otakara 
Jeremiáše, ale potěšil diváky také 

Smetanovým sborem Proč bychom se 
netěšili, třemi skladbami z Dvořá-
kových Moravských dvojzpěvů či 
americkými spirituály. Přijela řada 
sbormistrů z okolí: Jiří Kurfiřt ze 
Semil, Mgr. Alena Matějovská a Mgr. 
Alena Lelková ze sboru pedagogické 
školy a Hlas z Nové Paky, ze 
semilské Jizerky přijeli Nadia Lad-
kany, Mgr. Alena Brádlová, Mgr. 
Václav Brádle a jejich dcera Mgr. Jitka 
Strnadová, organizační vedoucí 
lomnického Bořivoje Marcela Brožo-
vá, ale také zpěváci zvláště ze Semil i 
ze jmenovaných sborů. Zkrátka – 
svátek hudby.  

Ten třetí přišel už 7. října. Zároveň 
byl nejvíce navštívenou akcí „Léta“. 
Koncerty Gentlemen Singers zhlédlo 
v Semilech a v Libštátě celkem 679 
platících diváků a asi 22 učitelů a 
zaměstnanců semilských škol, tedy 
celkem 701 návštěvníků. Obrovský 
dík patří proto Gymnáziu Ivana 
Olbrachta (zvláště p. řediteli PhDr. 
Jindřichu Vojtovi, p. Janu Lengálovi a 
p. Ing. Luboši Hlavovi), v jehož 
prostorách se koncert uskutečnil, ale 
také třeba ocenit velký zájem o 
koncert ze strany semilských škol. 
Všichni posluchači byli předvedeným 
výkonem sedmi zpěváků nadšeni.  

Po hudební části zahájil tu diva-
delní soubor Vlastík Vrchlabí velmi 
dobrou inscenací Gogolova Revizora. 
Návštěva byla sice nižší, ale ti, kdo 
přišli, museli soubor ocenit. Zdařilá 
byla rovněž inscenace Tak nějak 
Světáci adaptace známého filmu 
(režie Zd. Podskalský, scénář 
Vratislav Blažek). Soubor Divadelního 
klubu Vrchlabí si šel svou cestou. 
Vrcholem divadelní přehlídky pak bylo 
představení „Drůbeží nářez“, kde se 
v pěti povídkách autorské inscenace 
vyřádily čtyři turnovské herečky – 
Míša Kunetková, Kateřina 
Doubravová, Alena Tomášová a 
Romana Zemenová, které podaly 
skvělé výkony. Přilákalo také nejvíce 
návštěvníků z okolních měst a obcí 
(Semily, Jilemnice, Lomnice, Košťálov 
a dalších). Výborné herecké výkony, 
vtipné zapojení loutek a „maket
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mužů“, dobré zpěvní předěly. 
Závěrečné představení „Hrdý buď, 
žes“ Divadelního spolku Lipany 
Vrchlabí důstojně uzavřelo letošní 
festival. Dobrá režie i scénář s 
výbornými nápady Jana Švimber-
ského, zapojení mladých dívek – jak 
je příjemné, když člověk vidí nastu-
pující generaci – ale zvláště úžasný 
pohybový a herecký komediální výkon 
Jitky Pešinové, hlavní představitelky 
„osmileté školačky“, to vše nadchlo 
přítomné diváky.  

V úžasném propojení se sešlo 20. 
výročí „Léta“ s magickým 700. Výro-
čím 1. zmínky o obci. Bylo jednoz-
načně rozhodnuto, že na všech 
akcích bude toto slavné jubileum 
pokud možno připomenuto. Návštěv-
nost na všech akcích „Léta“ včetně 
hlavního pořadu k 700. výročí překo-

nala číslo 2500 osob. Z čísla máme 
radost. Pochvalme též technickou 
skupinu obce – Jaroslava Fejfara, 
Dušana Hanka, Petra Havlíčka 
(topení, příprava a úklid sálu KD, 
šatny pro herce, ale i prostor pro 
účinkující a diváky, úprava obce), 
jakož i úřednice městyse – Hanu 
Matouškovou a Alici Bernatovou. 
Pomáhaly v propagaci 700. výročí 
obce, nabízely upomínkové předměty 
(publikace, trička, fotografie apod.), 
vyúčtovávaly pořady, připravovaly a 
prodávaly vstupenky na jednotlivé 
pořady atd. Výborné zázemí máme v 
KD, Večeře pro účinkující vaří pí Věra 
Kobrlová. Všestranně ji pomáhají 
Andrea Košťálová, Irena Fejfarová a 
Iveta Havrdová. Evangelická církev se 
postarala o pohoštění cimbálové 
hudby Dyjavan na jejím nedělním 

pořadu v evangelickém kostele a 
vytvořila veškeré zázemí pro libštát-
ský koncert vokální skupiny Gentle-
men Singers. Vážíme si Tiskárny Glos 
Semily za nesmírně vstřícný přístup k 
výrobě všech tiskovin, které souvisely 
se 700. výročím obce, jmenovitě 
děkujeme Ing. Liboru Šmídovi a p. 
Jiřímu Lampovi. Některá divadelní 
představení jsme nemohli uskutečnit. 
Buď nebyla dostudována, jindy to 
nešlo z technických důvodů či pro 
termínový „přetlak“. Závěrem krátkou 
poznámku. Po představení Hrdý buď, 
žes… mě pozval p. režisér Švimber-
ský na panáka – byly samozřejmě dva 
– a pochválil Libštát, jaké připravuje 
ochotníkům pěkné zázemí, to že se 
už vidí jen málokde.  

 Mgr. Jaroslav Vávra 

To je naše obec – citace knihy 
KULTURNÍ DŮM V LIBŠTÁTĚ

Myšlenka postavit v Libštátě 
Kulturní dům vznikla roku 1938. 
Tragické události v tomto roce a pak 
světová válka nedovolovaly se touto 
myšlenkou hlouběji zabývat. Avšak 
hned po osvobození objednal MNV 
projekt Kulturního domu a arch. Žofky 
v Poříčí n. S. Podle tohoto projektu 
měla to být tříposchoďová budova, 
zabírající celou západní stranu 
náměstí, s dvěma sály a předběžný 
rozpočet byl cca 8 milionů korun. Jen 
projekt stál obec 30.000 korun. / 
Částky rozumí se ve staré měně /. 

Podle našeho dnešního mínění byl 
to projekt fantastický, i když se jeho 
realizací někteří činitelé vážně zabý-
vali. Založili tzv. kulturní fond, do 
kterého přispívaly složky z výtěžků 
zábav a p. 

V následujících letech, kdy bylo 
nutno realisticky prověřovat různá 
přání a plány, muselo se i u nás od 
původního plánu ustoupit. Myšlenka 
však nezapadla a Kulturní dům byl od 
té doby ústředním bodem akčních 
plánů místního národního výboru, 
předmětem diskusí na zasedáních 
ONV a MNV, na různých konferen-

cích, v tisku ba i v rozhlase. Nakonec 
se ukázalo, že schůdnější cestou k 
uskutečnění mnohaletého přání a 
potřeby bude spíše rozsáhlá rekon-
strukce místo nové stavby. A Tak již 
celý rok 1960 a 1961 probíhal ve 
znamení intenzivního úsilí o rekon-
strukci bývalého zpustlého hostince 
na kulturní středisko. Byla to práce 
veliká a vysilující a teprve roku 1962 
po neuvěřitelných překážkách ze stra-
ny Košťálova a jím ovlivňovaného 
ONV bylo vydáno stavební povolení 
na úpravu domu čp. 31 na kulturní 
středisko. Veliké byly potíže se 
zajišťováním pracovníků a ještě více 
materiálu. Až na odborné práce se 
všechno provádělo brigádnicky. Cel-
kem bylo odpracováno 29.036 hodin a 
hodnota díla činí 868.556 Kčs. 

Náš Kulturní dům je tzv. stavba 
víceúčelová. Vedle moderně zaříze-
ných místností pro hostinec a sociál-
ního zařízení, jsou v něm byty pro 
zaměstnance, knihovna s čítárnou, 
místnost pro loutkové divadlo a velký 
sál pro taneční zábavy a větší kulturní 
akce, především pro divadlo Hlavně 
jemu má sloužit velké jeviště s 

prostorem pro orchestr. Po zařízení 
jeviště osvětlovací technikou a jiným 
zařízením můžeme konstatovat, že 
dnes jsou v Libštátě dokonalé pod-
mínky, aby se naši po kultuře nebo 
zábavě toužící občané mohli vyžívat. 

Kulturní dům byl slavnostně otev-
řen 22.října 1966. Po projevu před-
sedy MNV, který vylíčil historii stavby, 
promluvil předseda ONV Antonín 
Zlatník a po něm předsedkyně 
školské a kulturní komise ONV 
A.Kobosilová. Tato profesionální funk-
cionářka/ poslankyně ONV, NS atd./ 
ukázala, jak málo zná poměry a 
mentalitu lidí. Když několikrát použila 
výrazu "vesnice Libštát", zazněl sálem 
protestní hluk, což byl jediný rušivý 
moment celého večera. Závěrečnou 
předávací formuli předsedy ONV a 
státní hymnou byla slavnostní část 
večera ukončena. Pak následovalo 
vystoupení pražské estrádní skupiny, 
kterou zajistil závodní výbor ROH 
Kolora 09. Pořad se nelíbil, jednak 
kvalitou, jednak vystupováním někte-
rých účinkujících, kteří zřejmě 
podceňovali venkov. Po skončení 
estrády následovala taneční zábava.
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Slavnostní otevření Kulturního domu se zúčastnilo 910 platících osob, tj. počet, který se v něm asi už nikdy 

neshromáždí. Část návštěvníků se podepsala do obecní kroniky na strany 387 až 390. 

KINO 
Smlouvou z 27. 8.1945 pronajala 

Katolická jednota Slavomíru 
Plecháčovi ze Svojku hostinskou 
koncesi a 7 místností za účelem 
veřejného provozování biografu / úzký 
film l6mm /.To byl začátek stálého 
kina v naší obci. Je třeba připomenout 
jména občanů, kteří se o zřízení kina 
přičinili. Byli to: Josef Brož, Jan 
Palounek, František Opočenský, 
Jaroslav Patka, František Janata a 
pak celá řada neznámých občanů, 
jejichž pomocí byl sál k promítání 
upraven. 

První představení se konalo 28. 
září 1945 za účasti MNV. Prvním 
filmem u nás promítaným byla 
"Babička", podle stejnojmenné knihy 

Boženy Němcové, s Terezii Brzkovou 
v hlavní roli babičky. 

4.6 1946 doporučil MNV schválení 
koncese biografické ve prospěch 
Sboru dobrovolných hasičů. Později 
převzal kino nazvané "Kino 3 května" 
MNV. Nový provozovatel věnoval kinu 
vždy péči, zvláště v posledních letech, 
a výsledkem je úprava sálu v dnešní 
podobě i s ústředním topením. 
Protože naše kino je zařízeno na 
promítání l6mm filmů, dostává 
všechny filmové novinky dříve než 
kina s normálním filmem. To má vliv 
na návštěvnost a plnění finančního 
plánu. V tom ohledu je naše kino 
jedním z mála kin na okrese, která 
celkem nepociťují všeobecný pokles 

návštěvnosti, způsobený mimo jiné i 
rozšířením televize. 

Dvacátého výročí otevření našeho 
kina bylo vzpomenuto slavnostním 
programem 28.září 1965.Po zahájení 
předsedou MNV promluvila o 
významu výročí předsedkyně školské 
komise Anna Lukášová a pak 
následovala beseda s členem Divadla 
vítězného února v Hradci Králové 
Josefem Patočkou, který sám v 
mnoha filmech hrál. Po besedě byla 
promítnuta veselohra "Těžký je život 
dobrodruha". Film "Babička", který byl 
poprvé u nás promítán, Krajské 
filmové středisko neopatřilo. Celý 
týden až do 5. října se denně 
promítaly filmy. 

Ladislav Lukáš 

Slovo jáhna 

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ 
Milí občané Libštátu, 
narození Ježíše ve chlévě před nás staví otázku, která 

se lehce ztrácí ve vánočním shonu. Židé očekávali krále, 
nového vůdce, ale rodí se někdo, kdo se této představě 
moc neblíží. To z lidského hlediska nemusí vadit, pokud se 
z chudých poměrů vypracuje mezi elitu. Jenže tady je 
s Ježíšem další problém. On se mezi elitu nedostal. Tři roky 
veřejně působil a pak byl zabit jako někdo, kým se opravdu 
pohrdá - za hradbami, aby bylo jasné, že nemá svoje místo 
v tomto světě. A navíc nepotřeboval něco dokazovat. Dělal 
to, co mu řekl jeho otec. A ta otázka: „Rodí se takto král, ten 
který vládne celému kosmu a bude jeho soudcem“? Jediná 
možnost jak odpovědět kladně je, že v Jeho království 
funguje jiný řád, než který prosazujeme my. V našem světě 
vládnou peníze, sebestřednost a ideje. Abychom poznali, 
co vládne v jeho světě, musíme najít odvahu něco udělat 
jinak, než nám předkládá pozemský systém. Vánoce v tomto směru jsou velkou možností, velkou výzvou nechat se 
překvapit hodnotami, které jsou nadčasové. To nejmenší, co můžeme pro to udělat, je ztišit se. Přeji vám, abyste našli o 
vánocích chvilku času, kdy se zaposloucháte do ticha. Možná budete překvapeni tóny, které se rozezní.  

Pavel Šimůnek 
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