
Zahajuje 5. ročník cyklu Místa známá i neznámá 
 

Pro všechny, kterým není lhostejné místo, kde žijí, a naopak rádi poznávají místa ne zcela 

přístupná, je určen již pátý ročník hudebně literárního cyklu Místa známá i neznámá. 

Tentokrát se vypravíme do Libiše, kde se dozvíme historii vzniku tamního evangelického 

sboru a také o stavebně historickém vývoji jedinečného tolerančního kostela z roku 1792. 

I tentokrát se jako průvodci literární částí programu představí členové sdružení Hudba – 

Divadlo - Poezie při Mělnickém osvětovém a okrašlovacím spolku. Hudební složku obstarají 

ze skladeb J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Dvořáka, L. Bölmanna a dalších autorů vynikající 

čeští interpreti. Mezzosopranistka Jana Levicová působí od roku 2005 jako sólistka Státní 

opery Praha. Vedle řady úspěchů na divadelních jevištích je také vyhledávanou koncertní 

pěvkyní. Poněkud netradičně zazní v tomto prostoru nástroj, který je nejčastěji spojován se 

symfonickým orchestrem. O tom, jaké jsou možnosti harfy, se posluchači přesvědčí při 

poslechu skladeb pro housle a harfu v podání harfenistky Stanislavy Ramešové a laureáta 

mezinárodních houslových soutěží, houslisty Romana Fedchuka. Jsme velice rádi, že Libiš 

bude místem, kde zdejší varhany rozezní jedna z nejpovolanějších osobností ve svém oboru, 

varhanní virtuos Aleš Bárta. Pokud naleznete ve svém diáři volné odpoledne v neděli 5. října 

2008 od 16 hodin, tak přijďte (nebo přijeďte z Mělníka zdarma vypraveným autobusem – viz 

níže) příjemně strávit čas ve společnosti hudby a slova v prostředí evangelického kostela 

v Libiši. Dobrovolné vstupné je příspěvkem na Projekt obnovy varhan chrámu sv. Petra 

a Pavla v Mělníce. 

 

Autobus Mělník - Libiš se zastávkami: Mělník, Pšovka 15:15 - Mělník, Podolí, nemocnice 

15:18 - Mělník, Podolí, pivovar 15:21 - Mělník, autobus. stanoviště 15:25 - Mělník, Fibichova 

15:28 - Mělník, poliklinika 15:30 - Mělník, Cukrovar 15:32 - Mělník, U Nováků 15:34 - Kly, 

Krausovna 15:38 - Kly, Větrušice 15:40 - Obříství, Štěpánský most 15:43 – Libiš 15:45. Zpět 

autobus pojede po skončení koncertu. 
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