
Pozvané domácí soubory: 
DNS Pomněnka – Tvrdonice, Vonica80 – Zlín, FS Světlovánek – Bojkovice,

FS Vsacan – Vsetín, FS Jasénka – Vsetín, Veselá bída – Vsetín, DH Liptalanka, 
CM Kuráž - ZUŠ Morava Liptál, CM Ocún – Vizovice, Mladá cimbálová muzika z Osvětiman, 

Petr Sovják, gajdoš z Neubuze, FS Lipta Liptál

Za finanční podpory:



Těmito slovy se liptálský rodák, 
akademický malíř a  spisovatel Jan 
Kobzáň vyznává ze své lásky k ma-
lebné valašské dědince.  V  posled-
ních letech se stala tato zhudebněná 
báseň nepsanou hymnou Liptálu 
a můžete ji slyšet v podání ženského 
sboru Rokytenka při různých slav-
nostních příležitostech. 

První písemná zpráva o  Liptálu 
pochází z roku 1361. Obec 
Liptál je nevelká obec 
na východní Moravě 
9 km jihozápadně 
od Vsetína při sil-
nici ze Vsetína do 
Zlína. Území obce 
má rozlohu 2  418 
ha. Jeho převážná 
část je pokryta lesy. 
Území obce je výškově 
značně členité. Její střed leží 
v nadmořské výšce 428 m. 

Původní název je odvozen 
z němčiny a znamená „Milé údolí“. 
Hlavním symbolem nejstarší obec-
ní pečeti je srdce. 

K  dominantám obce patří zá-
mek, který byl postaven na přelomu 
17. a  18. století v  barokním slohu. 
K dalším památkám patří katolický 
kostel sv. Michaela Archanděla, po-
stavený v  barokním slohu v  letech 

„Liptál, městečko, tam je moje všecko…“
1796 -1798. Dále evangelický kos-
tel z roku 1907, postavený ze sbí-
rek liptálského obyvatelstva na mís-
tě tolerančního kostela z roku 1783 
poškozeného bleskem. 

Dnes žije v  obci 1480 obyvatel 
a  je v  ní 534 domů. Liptál má bo-
haté kulturní a  společenské tradi-
ce.  Sportovní a společenské aktivi-

ty vyvíjí FK Liptál, nelze opo-
menout sbor dobrovol-

ných hasičů a  Mys-
livecké sdružení 

Brdisko, Český 
svaz ochránců 
přírody Vartov-
na Liptál nebo 
mladé radioa-

matéry, kteří do-
sahují význam-

ných úspěchů nejen 
v  ČR, ale i  v  zahrani-

čí. Dále pak skupina volejbalis-
tů a zumba. Aktivní ve své činnosti 
jsou základní i mateřská škola, které 
zahájily tradici v pořádání jarmarků 
a různých dětských akcí. Žádná vět-
ší společenská událost se neobejde 
bez liptálské dechovky Liptalanky. 
K tanci a poslechu pro všechny ge-
nerace hrává skupina 1 + 1. K nej-
starší a nejpočetnější skupině patří 
FS Lipta Liptál, jehož členové jsou 

hlavními organizátory Mezinárod-
ního folklorního festivalu Liptál-
ské slavnosti, pořádaného v přírod-
ním kulturním areálu a který Liptál 
proslavil široko daleko. S  folklo-
rem souvisí tradiční dětské folklor-
ní dny, řezbářské dny, různé výstavy 
a adventní koncerty. To je jen struč-
ný výčet spolků, které se význam-
ně podílejí na společenském životě 
obce. Kdo se chce dozvědět víc, má 
možnost si přečíst dvě obsáhlé pub-
likace o Liptálu, které obec vydala.

V roce 2006 se stala obec Vesni-
cí roku nejen ve Zlínském kraji, ale 
i  v  České republice. Významnou 
událostí o rok později byla návštěva 

prezidenta republiky Václava Klau-
se. V roce 2015 získala obec Liptál, 
jako první vesnice v  Evropě, cenu 
Zlatá Europea, a  to za mimořádný 
kulturní přínos nejen v  oblasti tra-
dičních či akademicky pojímaných 
uměleckých odvětví, ale též kul-
turních aktivit a  za jejich podporu 
v tom nejširším smyslu slova.

Foto Josef Londa

Vážení čtenáři, 
v letošním roce se uskuteční v obci Liptál 

již 48. ročník Mezinárodního folklorní-
ho festivalu Liptálské slavnos-
ti. Díky Folklornímu spolku 
Lipta Liptál, který má více jak 
osmdesátiletou tradici, patří 
Liptálské slavnosti stále mezi 
největší folklorní festivaly 
v České republice. Každoroč-
ně se zde setkáváme s přáteli 
folkloru, hudby, tance a zpěvu 
a  nejenom účinkující, ale i  Vy, 
návštěvníci festivalu, pomáháte 
uchovávat a  rozvíjet tradice folkloru. Je 
pro nás velkou chloubou, že právě Liptál 
patří, jako první vesnice v Evropě, mezi dr-

žitele ceny Zlatá Europea, která nám byla 
udělena za podporu kultury a lidových tra-
dic v roce 2015.

I  v  letošním roce je pro Vás při-
praven bohatý program, ve kte-
rém vystoupí mnoho domácích, 
ale i zahraničních souborů, které 
si pro Vás připravily to nejlepší. 
Již tento víkend se liptálský pří-
rodní kulturní areál naplní příz-
nivci folkloru. Všichni jste srdeč-
ně zváni ke sledování všech roz-

manitých vystoupení a všem účin-
kujícím i  návštěvníkům přeji krásně 

prožité chvíle v naší obci Liptál.
Ing. Milan Daňa

starosta

Úvodní slovo starosty obce Liptál
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Naučná stezka je dlouhá 5 km a má 5 zastavení. Začíná u Obecního 
úřadu v Liptále a vede přes Oboru k rozhledně Vartovna. Je věnová-
na jednomu z nejvýznamnějších valašských výtvarníků a spisovatelů 
Janu Kobzáňovi. Tento liptálský rodák (mj. autor slavného loga firmy 
Baťa) byl prakticky u všeho významného, co se v obci událo: Pomá-
hal zakládat folklorní soubor Lipta i stejnojmenné výrobní družstvo, 
na jeho počest vznikly Liptálské slavnosti a aktivně se účastnil i party-
zánského odboje za II. světové války. Jedno ze zastavení také je u par-
tyzánského srubu. Stezka představuje také zajímavosti liptálské příro-
dy (přírodní památku Pivovařiska, štoly vzniklé těžbou brouskového 
kamene, pěnovcovou kupu nad obcí apod.).

 www.liptal.cz    ǀ     www.lipta.liptal.cz     ǀ     www.facebook.com/liptalskeslavnosti 

Naučná stezka Kobzáňův chodník

Po základní škole pracoval na pile, kde si 
jeho kreslířského talentu všiml Tomáš Baťa 
a pomohl mu ke studiu v Praze na UMPRUM 
u  prof. F. Kysely a  V. H. Brunnera. Pak pře-
šel na AVU k prof. M. Švabinskému. Ve Zlí-
ně později působil na učňovské škole. Je au-
torem loga známé firemní značky Baťových 
závodů. Když se jeho rodina odstěhovala do 
Kroměříže, usadil se a  tvořil na Soláni. Od 
dětství byl ovlivněn rodným krajem, jeho kra-
jinou, životem a zvyky Valachů, jejich pohád-
kami, vyprávěním o zbojnících a o jejich boji 

za svobodu. Byl virtuózním kreslířem, ale ne-
šlo mu o vytvoření dokumentu, ale o zachy-
cení atmosféry zobrazovaného jevu nebo mís-
ta. Nejraději kreslil zbojníky, jejichž pokračo-
vatele viděl v partyzánech, jejichž činnosti se 
sám účastnil. Nepatřil k avantgardním uměl-
cům, toužil sloužit svému kraji. Byl dobrým 
grafikem, zejména jeho dřevoryty jsou pozo-
ruhodné. Maloval i jinými technikami, vytvo-
řil řadu sgrafit a návrhů gobelínů. Byl také vý-
znamným regionálním spisovatelem, výbor-
ným stylistou, který ve vsackém nářečí napsal 

Malíř a spisovatel Jan Kobzáň 
* 9. 7. 1901 - Liptál 

† 10. 10. 1959 - Velké Karlovice-Soláň

Fota: Jana Vráblíková, Dagmar Žaludková
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a svými kresbami nebo dřevoryty vyzdobil 
knihy O zbojníkoch a pokladoch z moravské-
ho Valašska, Zbojnický testament, U počátků 
vod. (Z knihy Vlastivěda moravská, Okres 
Vsetín, 2002)
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Informace o zahraničních účinkujících
„SAMTREDIA“ - GRUZIE

Dětský folklorní soubor „SAMTREDIA“ byl 
založen v  r. 1990 při Paláci kultury ve městě 
Samtredia v  jihozápadní Gruzii. Ve svém pro-
gramu předvádí autentický folklor v choreogra-
fii Grigol  Paqsashvili a Elguja Namicheishvili. 
Zúčastnil se mnoha festivalů v Evropě.

SHRI SAMIRAN DEKA 
– NALBARI, ASSAM, INDIE

Soubor přijíždí na festival z města Nalbari ze státu Assam v severový-
chodní Indii.  Tento region je známý pěstováním velmi kvalitního černé-
ho čaje Assam.  Zakladatelem a vedoucím skupiny je Samiran Deka, kte-
rý je aktivní v kultuře (dokumentární filmy, divadelní hry, sborníky lido-
vých písní z oblastí Assam a Meghalaya, organizace festivalů). 

DFS KIS ZÚGÓ 
– NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSKO
Soubor KIS ZÚGÓ pracuje při Základní škole 

G. Czuczora s jazykem maďarským. V programu 
mají maďarské písně a  tance. Jak jinak, v Liptále 
předvedou tance z maďarské folklorní klenotnice. 
Vedoucí je Silvia Kis.

FOLKLORNÍ SENIORSKÝ 
SOUBOR MAGURÁK 

– KEŽMAROK, SLOVENSKO
Magurák vznikl spontánně. Před několika 

lety bývalí tanečníci souboru Magura pocítili 
potřebu znovu ochutnat krásu a kouzlo folklo-
ru, a tak se začali scházet. Vystupují při různých 
příležitostech na Slovensku i v zahraničí. Cílem 
Maguráku je obnova a nastudování starých tan-
ců souboru Magura a  vhodných choreografií 
z oblasti Horního Spiše a Zamaguří. Vedoucím 
je Ladislav Leibitzer, organizačně napomáhá 
Juraj Švedlár. Doprovází je vlastní muzika pod 
vedením Sylvie Zimové a Marie Konkoľové.

FOLKLORNÍ TANEČNÍ 
SKUPINA SØNDER 

FELDING & OMEGNS 
- DÁNSKO

Taneční skupina z  města Sønder Felding 
a okolí byla založena už před 50 lety a někteří 
zakládající členové stále tančí. Noví tanečníci 
se mísí se staršími zkušenými, nejsou to pro-
fesionálové, ale všichni tančí s láskou a nadše-
ním. Věkové rozpětí je od 20 do 70 let. Soubor 
je pyšný na to, že má také dětskou skupinku a je 
jedním z mála souborů v Dánsku, kde se ještě 
děti věnují folkloru.

SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ 
,,SKOWRONKI“

– BRAŃSK, POLSKO
„SKOWRONKI“ znamená v překladu „Skři-

vánci“. Soubor vznikl v  roce 1986 ve městě 
Brańsk v  severovýchodním Polsku, nedaleko 
hranic s Běloruskem (Podleské vojvodství). Ve-
doucím a choreografem je Mirosław Szymański. 
Soubor má tři skupiny - jednu dětskou a dvě do-
spělé. Jeho repertoár tvoří tance, zpěvy a hudba 
10 polských regionů. V Liptále soubor představí 

pásmo tanců a  melodií z  regionů 
Lowicz, Żywiec, a Podlasie.FOLKLORNÍ SOUBOR „REMEMBRANZAS 

COSTARRICENSES“ – COLON, KOSTARIKA
Kostarický soubor „REMEMBRANZAS COSTARRICENSES“ (v překla-

du „kostarické vzpomínky“) působí ve městě Ciudad Colon (město Kolum-
bus) v hornaté provincii San Jose od roku 2011. Ve svém repertoáru má tradič-
ní lidové tance z různých regionů Kostariky, kterým odpovídají různorodé kro-
je. Motto souboru: „Potřebujeme zachránit naše kulturní dědictví pro dobro 
našeho národa“. Vedoucím souboru a choreografem je Mario Montero Calvo.
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Výstava v Liptálském zámku

Liptálské řezbářské dny v zámecké zahradě

V  rámci doprovodného programu festivalu se v  prostorách liptálského 
zámku koná výstava. Svá díla zde představí pod patronací Evropské unie 
umění dva slovenští umělci z  nedaleké Žiliny Štefan Pelikán a  Kamil 
Papučík. Jejich malířské, sochařské a  řezbářské umění doplní dřevěné 
modely aut Petra Marka a dochované výrobky výrobního družstva Lipta. 
Květinovou výzdobu výstavních prostor již tradičně zajišťuje nadšený 
zahrádkář Jaroslav Kovařík z Jasenné.

Evropská unie umění (EUU) je mezinárodním 
spolkem umělecky a  kulturně aktivních osob. 
EUU byla založena v r. 1999 v Bruselu a násled-
ně registrována v Praze. Od počátku své existen-
ce uděluje Evropskou cenu za uměleckou a kul-
turní činnost, jakož i Evropskou cenu za podpo-
ru umění a kultury. Původní cenou EUU byl tzv. 
Evropský pohár a  později Evropský talíř.  Od r. 
2011 je součástí hlavní Evropské ceny soška GOLDEN EUROPEA, která 
symbolizuje historický vklad našeho „Starého kontinentu“ umění, kultuře 
a tvůrčímu soužití lidí dobré vůle.  Ocenění „ZLATÁ EUROPEA“ získala 
v roce 2015 obec Liptál za uměleckou a kulturní činnost, za pozitivní rozvoj 
obce a příkladné soužití generací. Prezidentem EUU je Petr Vašíček.

Štefan Pelikán
 Akademický sochař, mistr dláta a  pale-

ty, laureát ceny Evropské unie umění Zlatá  
Europea.

 Narodil se 16. 2. 1935 v Lietavské Lúčke u Ži-
liny. V letech 1951 až 1956 studoval na Akademii 
výtvarných umění v  Praze. Jeho dílo provází tři 
vzácné lidské vlastnosti: skromnost, pracovitost 
a pokora. Štefan Pelikán představil své dílo na de-
sítkách výstav na rodném Slovensku, ale i v zahra-
ničí (Francie, Česká republika, Maďarsko).

Štefan Pelikán je autorem sošky houslistky se symbolickým a mytologickým 
názvem Zlatá Europea. Kopii této ceny obdržela od Evropské unie umění řada 
umělců, ale i sídel měst celého světa. V roce 2015 tímto oceněním byla poctě-
na také obec Liptál.

Petr Marek 
- dřevěné modely automobilů

Petr Marek z Liptálu se zabývá výrobou dřevěných mode-
lů automobilů, které se používají jako dárky a luxusní pre-
zenty firem. Z jeho dílny vzešla celá řada unikátních modelů, 
z nichž některé představujeme právě na výstavě v Liptále. Mo-
dely jsou vyrobeny z kvalitního přírodně sušeného dřeva třeš-
ně, hrušně a tureckého ořechu.  

Kamil Papučík 
Kamil Papučík je věrným žákem akademického sochaře 

Štefana Pelikána.
 Narodil se 14. 7. 1980 v  Žilině. Vystudoval řezbářství 

a pracoval v německé řezbářské a hračkářské firmě v městě 
Brocki. Zde po šesti letech působení získal své řezbářské os-
truhy. Zdokonaluje se v ateliéru akademického sochaře Šte-
fana Pelikána. Kamil Papučík pracuje zejména se dřevem, ale nevyhýbá se ani 
práci s hlínou, mosazí, mědí nebo silikonem. Mezi jeho tvorbou je například 
dřevěná plastika Plamen či portréty regionálních sportovců.

Z historie Výrobního družstva Lipta Liptál
Družstvo Lipta bylo založeno v roce 1946 skupinou obdivovatelů lidových 

řemesel - Janem Kobzáňem, akademickým malířem, Františkem Váňou, liptál-
ským učitelem a Janem Vaculíkem, stolařem z Liptálu. Dlouhá léta bylo družstvo 
významným zaměstnavatelem nejen v Liptále, ale i v blízkém regionu. Činnost 
družstvo ukončilo vyhlášením konkurzu v 90. letech 20. století. Dochovalo se 
několik originálních výrobků, které na výstavě představujeme.

Součástí 48. ročníku MFF Liptálské slavnosti 
jsou také tradiční řemeslnické dny s jarmarkem.

 V zámecké zahradě se o víkendu představí řezbá-

ři, kováři a  další řemesla. Akci řezbářů organizuje 
Jana Dočkalová – Kobzáňová, předsedkyně spolku 
Dolina Urgatina. Letošních řezbářských dnů se zú-

častní: Jan Brlica - Francova Lhota, Zdeněk Matyáš 
– Valašské Klobouky, Roman Mikuš – Vyšní Lhoty 
(Vsetín) a Jan Cvešper – Slavičín.

FOLKLORNÍ SOUBOR HORA – VLASINESTI
 a ORCHESTR  KULTURNÍ ASOCIACE FRIEDRICH

 SCHWARTZ – SUCEAVA, RUMUNSKO
Na festival do Liptálu přijíždí z Rumunska taneční soubor „HORA“ z města Vlasinesti („hora“ zna-

mená tanec v  kruhu). Soubor doprovází orchestr, který působí v  rámci Kulturní asociace Friedricha 
Schwartze z nedaleké Sučeavy. Tanečníky vede starosta Andrei Bouariu, hudbu a pěveckou skupinu řídí 
Ovidiu Svart. Taneční i hudební choreografie vždy zachovávají původní linii včetně dodržování oděvních 
prvků. Bohatým zdrojem inspirace je pro oba soubory folklor oblasti Bukoviny a údolí řeky Siret a Vasel.

Děti od pěti let dokážou zaujmout obecenstvo 
a rozehrát jeviště spontánním projevem dětské up-
římnosti. Soubor Zlatý Levík, který letos slaví 23 
let od svého vzniku, se v Liptále představí hrami, 
zpěvy a  tanci novozámeckého regionu z  jižního 
Slovenska. Vedoucí tanečníků je Juliana Solčanová. 
Dětskou muziku vede Ladislav Dráfi.

DFS NOVOZÁMOCKÝ 
ZLATÝ LEVÍK – NOVÉ ZÁMKY, 

SLOVENSKO
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INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL 

48th LIPTALSKE SLAVNOSTI 2017
 You can find the festival program in English at www.lipta.liptal.cz
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Foto J. Londa

PŘÍRODNÍ KULTURNÍ AREÁL LIPTÁL
14.30 „Do Liptála cesta daleká“ - pořad zahraničních souborů
 Kostarika, Rumunsko, Dánsko, Polsko, Indie 

16.30 „Od malůšat po staříčky“ - pořad dětských a dospělých souborů 
  Vonica80 – Zlín, DNS Pomněnka – Tvrdonice, FS Lipta Liptál 

– Senioři a ženský sbor Rokytenka, Malůšata, Malí ogaři, Malá 
Lipta, CM Kuráž ZUŠ Morava – Liptál, FS Magurák – Kežmarok, 
Slovensko, DFS Novozámocký Zlatý Levík a KIS ZÚGÓ – Nové 
Zámky, Slovensko, Mladá cimbálová muzika z Osvětiman

18.30  Folková kapela VESELÁ BÍDA - netradiční pojetí tradičních 
lidových písní

19.30 „Valaši, nedajme sa!“
  FS Jasénka – Vsetín, FS Vsacan – Vsetín, FS Lipta Liptál,  

CM Ocún - Vizovice

21.00 Večerní galakoncert zahraničních souborů
  Kostarika, Rumunsko, Dánsko, Gruzie, Indie, Polsko,  

Slovensko (Magurák - Kežmarok)

23.00 OHŇOSTROJ

23.15 Taneční zábava při cimbálové muzice

Program festivalu
Středa 23. 8. 2017
19.00  Všemina, Activitypark Hotel - Folklorní večer se souborem 

z Kostariky

Čtvrtek 24. 8. 2017
16.00  Vsetín, Panská zahrada - Folklorní odpoledne s hosty 

Liptálských slavností z Kostariky, Rumunska a Gruzie

19.00  Všemina, Activitypark Hotel - Folklorní večer se souborem 
z Polska

21.00  Liptál, zámecký park – promítání na zámku: film Děda - 
prázdninový příběh z Valašska

Pátek 25. 8. 2017
15.00  Vizovice, Sanatorium Topas – Benefiční koncert s hosty 

Liptálských slavností z Gruzie, Indie a Polska

17.00  Seninka - Folklorní odpoledne s hosty Liptálských  
slavností z Kostariky

19.00  Všemina, Activitypark Hotel - Folklorní večer  
se souborem z Rumunska

19.00  Družební večer pro všechny účastníky a příznivce Liptálských 
slavností v Kulturním areálu v Liptále

Sobota 26. 8. 2017
LIPTÁLSKÝ ZÁMEK A ZÁMECKÝ PARK
10.00  Zahájení řemeslnických dnů s jarmarkem (řezbáři, kováři 

a další tradiční řemesla)
 Během dne ukázka historického šermu - skupina JAGARI

10.15  Výstava - vernisáž
 -  akademický sochař a malíř Štefan Pelikán (Lietavská Lúčka) 

a sochař Kamil Papučík (Žilina), pod patronací  
Evropské unie umění

 -  dřevěné modely aut Petra Marka, dochované výrobky  
LIPTA v. d. Liptál 

 - květiny - Jaroslav Kovařík (Jasenná)

15.00 – 19.00    Muzicírování před zámkem 

CENTRUM OBCE LIPTÁL
11.00  Otevření zrekonstruované zvoničky na návsi

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OÚ LIPTÁL
11.30 Přijetí představitelů souborů a hostů starostou obce

Neděle 27. 8. 2017
PŘÍRODNÍ KULTURNÍ AREÁL LIPTÁL A CELÁ OBEC
08.45  Bohoslužby v římsko-katolickém kostele v Liptále s účastí 

zahraničních souborů

10.00  Bohoslužby v českobratrském kostele evangelickém 
v Liptále s účastí zahraničních souborů

13.30  Slavnostní průvod obcí ze Sadové

14.00  Koncert dechové hudby Liptalanka

14.45  Valašský gajdoš Petr Sovják z Neubuze

15.00  „A dyž příde neděla“ – závěrečný galaprogram 48. ročníku 
MFF Liptálské slavnosti 2017

  FS Světlovánek - Bojkovice, DNS Pomněnka - Tvrdonice, 
Kostarika, Rumunsko, Dánsko, Gruzie, Indie, Slovensko, 
Polsko, FS Lipta Liptál – Senioři a ženský sbor Rokytenka, 
Mladá cimbálová muzika z Osvětiman

Pondělí 28. 8. 2017
Odjezdy zahraničních účastníků

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Akce se koná v Přírodním kulturním areálu v Liptále za každého počasí.

V případě velmi nepříznivého počasí má pořadatel právo 
na zrušení některých programů.

Pro návštěvníky je připraveno bohaté občerstvení 
(frgály, kyselice, guláš, Hruškovy klobásky, grilované speciality).

Vstupné do přírodního kulturního areálu:
Sobota: 120 Kč, snížené 50 Kč
Neděle: 100 Kč, snížené 50 Kč

Děti do 6 let vstup zdarma.
Snížené vstupné: děti a studenti 7 - 18 let, ZTP.
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Domácí soubory na Liptálských slavnostech
Dětský národopisný soubor Pomněnka – Tvrdonice
Základnu souboru tvoří děti z Tvrdonic, Kostic a Lanžhota. Náměty pro svá vy-

stoupení čerpá soubor především v těchto „domovských“ obcích, dále pak v nej-
bližším okolí na Podluží. Pomněnka je spolupořadatelem národopisných slavnos-
tí Podluží v písni a tanci, kde letos účinkovaly také děti z Malé Lipty s CM Kuráž 
ZUŠ Morava Liptál.  http://pomnenka.wz.cz

VONICA 80 – Zlín
Taneční skupina VONICA 80 je sdružením zejména bývalých 

tanečníků Slováckého souboru Vonica, s nímž je stále těsně pro-
pojená. VONICA 80 se při vytváření repertoáru cíleně zaměřuje 
na oblast moravsko-slovenského pomezí, především na Horňácko 
a moravské i slovenské Kopanice.

http://www.vonica80.cz

Folklorní soubor  Světlovánek – Bojkovice
Světlovánek působí v Bojkovicích, kde mezi pravidelné akce patří na-

příklad fašanková obchůzka, stavění máje. Repertoár souboru tvoří pás-
ma dětských her, párových tanců a písní z moravských Kopanic, Strá-
ní, luhačovického Zálesí, Uherskobrodska i  z  Trenčanského kraje. Už 
od roku 2004 pořádá soubor každoročně druhý červnový víkend vlastní 
mezinárodní folklorní festival pod názvem Světlovský bál. Hostem festi-
valu byl letos také soubor Lipta – skupiny základ a senioři.

http://svetlovanek.cz

Folklorní spolek 
VSACAN – Vsetín

Soubor Vsacan rozvíjí svou 
činnost ve Vsetíně a na jeviš-
tě přenáší lidové tance, zpěv 
a  lidové zvyky etnografické 
oblasti Valašska. Soubor tvoří 
více jak dvě stovky nadšených 
a  srdcem zapálených folklo-
ristů. 

http://vsacan.cz

Dechová hudba LIPTALANKA
Liptalanka je sdružení muzikantů a muzikantek hrajících ne zcela bez-

chybně, ale zato s nadšením. Kapela je věkově velmi rozmanitá, najdete v ní 
všechny generace - od studentů až po důchodce. Přesto si velmi dobře ro-
zumí. Hrají při nejrůznějších příležitostech v Liptále i v okolních obcích. 
Kapelníkem je Jaroslav Hruška.

www.liptal.cz
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Cimbálová muzika OCÚN 
– Vizovice

CM Ocún tvoří skupina muzikantů, které spo-
juje přátelství, rodina a láska k folkloru. Reperto-
ár muziky je zaměřený na jižní Valašsko (Vizo-
vicko, Zlínsko). Hudební úpravy zajišťuje Tereza 
Macková a primáškou je Anička Macková.

 http://cmocun.webnode.cz

Mladá cimbálová muzika 
z Osvětiman

Omlazená cimbálová muzika z Osvě-
timan navazuje na dlouhou hudební tra-
dici v této obci. Muzikanti ze staré muzi-
ky si začali vychovávat mladé hudebníky 
a  v  roce 2013 vznikla nová mladá mu-
zika v plném obsazení - věkový průměr 
při založení byl 8,5 roku. Za krátkou 
dobu své existence se zúčastnila mnoha 
akcí v obci, vystupovala na Slavnostech 
vína v Uherském Hradišti, zahrála si na 
Slováckém roku v Kyjově a byla už i na 
prvním zahraničním zájezdu v  Polsku. 
Primášem je Jakub Vašek.

Folklorní spolek  JASÉNKA – Vsetín
Spolek navazuje především na dlouholetou činnost Souboru valašských písní a tanců Jasénka. 

V současné době zaštiťuje osm samostatných složek. K nejstarším patří SVPT Jasénka a jeho cim-
bálová muzika, jež byly založeny v roce 1944 vynikajícím muzikantem, sběratelem lidových písní 
a tanců Zdeňkem Kašparem.

Hlavním posláním spolku je sdružovat zájemce o lidový tanec, zpěv a objevovat, pěstovat a rozví-
jet nejlepší lidové tradice valašského regionu a seznamovat s nimi širokou veřejnost. 

http://www.jasenka.com

Hudební skupina VESELÁ BÍDA – Vsetín
Skupina  „Veselá bída“ vznikla v roce 2001. Kapela se zaměřu-

je na moravské a slovenské lidové písničky. Od svého počátku se 
drží svého zaměření – netradiční pojetí tradičních lidových pís-
ní. V pětičlenné sestavě hraje dnes v trochu rockovějším stylu.

http://bandzone.cz/veselabida

Cimbálová muzika KURÁŽ ZUŠ MORAVA  - 
Liptál

Dětská cimbálová muzika KURÁŽ vznikla v roce 2012 při ZUŠ Mora-
va v Liptále. Jejími členy jsou děti převážně z obce Liptál a blízkého oko-
lí. Už v roce 2015 se zúčastnila soutěže cimbálových muzik, ve které zís-
kala 1. místo v okresním a 3. místo v krajském kole. Spolupracuje s dět-
ským souborem Malá Lipta. Primáškou je Věra Gojná a umělecky ji vede  
Radek Cahlík.

http://www.zusmoravazlin.cz/soubory/liptal

PETR SOVJÁK, gajdoš z Neubuze
Petr Sovják hraje na moravské gajdy valašské 

písničky  a  píská i  fujarské melodie na valašskou 
koncovku.

http://www.gajdoszvalasska.cz

 https://www.facebook.com/CMzOsvetiman/
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Folklorní spolek Lipta Liptál
Folklorní spolek Lipta Liptál (do roku 2015 Folklorní 

sdružení Lipta Liptál, dříve Soubor valašských písní a tan-
ců Lipta) je nejstarší národopisnou skupinou z oblasti Va-
lašska. Jeho historie se píše už od roku 1930. Tehdy se na 
jeho založení podílel akademický malíř Jan Kobzáň, jehož 
kniha „O zbojníkoch a pokladoch“ se stala inspirací hlavně 
pro mužský sólový tanec „zbojnický“, který má soubor stá-
le ve svém repertoáru. Lipta ve svých vystoupeních před-
vádí autentický folklor. Mezi nejkrásnější patří tance víři-
vé a  mužský sólový tanec (odzemek). Soubor má v  sou-
časné době 100 členů v šesti skupinách: Malí ogaři, Ma-
lůšata, Malá Lipta, Lipta - základ, Lipta - Senioři a žen-
ský pěvecký sbor Rokytenka. Lipta ročně uskutečňuje de-
sítky vystoupení doma i v zahraničí. Letos byl soubor na 
festivalech v  Zubří, Tvrdonicích, Bojkovicích a  v  Hluku. 

V  červnu uskutečnil také zájezd do daleké Číny, kde na-
vštívil hlavní město provincie Sečuán – Chengdu.

Soubor je hlavním pořadatelem Mezinárodního fol-
klorního festivalu Liptálské slavnosti, který se v Liptále 
koná už od roku 1970 pravidelně poslední víkend v srpnu. 
Soubor také pořádá  Dětský folklorní den  vždy začát-
kem června – první ročník se uskutečnil v roce 1987. Vel-
mi oblíbená akce je Mikulášská jízda, kdy Mikuláš s pa-
rádní čertovskou družinou na voze taže-
ném koňmi objíždí Liptál a přináší dě-
tem mikulášskou nadílku. V  letošním 
roce to bude už 18. jízda. Ovšem nejdel-
ší tradici má ze všech akcí  organizova-
ných souborem Valašský bál v Liptále 
– v únoru 2017 se konal už 74. ročník!

FS LIPTA – MALŮŠATA
Malůšata jsou nejmladší skupinou FS Lipta 

Liptál. Má celkem 15 dětí od 3 do 6 let. Do jejich 
repertoáru patří tanečky, hry, říkadla, ukolébavky - 
prostě předvádějí to, jak se malé děti na Valašsku dří-
ve bavily. Malůšata pravidelně vystupují na kácení 
máje v Zubří, na akcích doma v Liptále, podílejí se 
také na vánočních koncertech pro rodiče a seniory 
v  domovech důchodců. Děti pracují pod vedením 
paní Aleny Maliňákové a Jany Vaculíkové.

FS LIPTA – MALÍ OGAŘI
V březnu 2014 byla založena v Liptále 

další, již šestá skupina folkloristů. Tento-
krát to byla skupina předškolních chlap-
ců – ogarů. Hlavní náplní jejich předsta-
vení však ještě nejsou tance, ale to, co je 
jejich věku přirozené - hry. Ogaři jsou 
velmi šikovní, hraví a na pódiu naprosto 
přirození. Proto v  roce 2015 postoupili 
do regionálního kola přehlídky dětských 
souborů v  Rožnově. Bezesporu úspěch 
za tak krátkou dobu existence. Vedoucím 
Malých ogarů je Ladislav Michálek, umě-
leckým vedoucím je Oldřich Štroblík.

FS LIPTA - MALÁ LIPTA 
Rodiče – většinou bývalí tanečníci z Lipty chtěli, aby se je-

jich děti naučily lidové tance, aby také jednou mohly tančit 
„ve velkém souboru“.  Tak vznikl v roce 1973 dětský soubor, 
kterým od té doby prošla spousta dětí. Postupně jich přibý-
valo, nakonec byly rozděleny do dvou skupin: Malůšata (3 - 6 
let) a Malá Lipta (7 – 16 let). Mnohé z nich opravdu vytrvaly 
a „dotančily“ až do základního souboru. Malá Lipta ve svém 
repertoáru předvádí například, jak vypadá takový venkovský 
trh, co se děje na pastvě, hrají si na ševce, vaří trnky a jdou do 
mlýna. V souboru tančí především cérky, ale ani ogaři se nene-
chávají zahanbit. Soubor doprovází Cimbálová muzika Kuráž 
ZUŠ Morava Liptál s primáškou Věrkou Gojnou. Malou Liptu 
vedou Jarmila Hrádková a Zuzka Řehánková.

FS LIPTA – ZÁKLAD
Lipta - Základ, jak už vyplývá z názvu této skupiny, je základem 

celého souboru. Přicházejí do něj tanečníci a  tanečnice z  dětské 
skupiny, ti starší pak odcházejí do Seniorů. Mladý soubor tančí pás-
ma zejména z chorografie Josefa Londy a Zdenka Platzera, ale zá-
roveň vznikají i nové choreografie s využitím folklorních znalostí, 
s ohledem na fyzickou zdatnost tanečníků a pěvecké a herecké do-
vednosti jednotlivců. Mezi nejkrásnější a nejoblíbenější patří tance 
vířivé: vsacké, luženské a klobúcké točené. Taneční pásma předsta-
vují např. práci na poli, ale i také lidovou zábavu, dožínky, vánoční 
koledování apod. Mužské sólové tance odzemek a  zbojnický mají 
na vystoupeních vždy velký ohlas. V souboru se schází na 15 členů. 
Vedoucí je Andrea Čalová.
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Z historie Mezinárodního folklorního 
festivalu Liptálské slavnosti
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FS LIPTA – SENIOŘI
Seniorská skupina   vznikla v  roku 1975 přirozeným 

odchodem starších členů ze základního souboru, které 
stále bavilo tančit a zpívat. Začali se scházet a tančit dál, 
zůstali aktivní, pořádali samostatné zahraniční zájezdy 
s dechovkou i s cimbálovkou. V poslední době jezdí čas-
to na festivaly společně se základním souborem. Ve svém 
repertoáru mají Senioři tradiční valašské tance, zvyky 
a  cechovní řemesla. Partu tvoří jednotlivci, kteří spolu 
rádi tráví čas i mimo folklor – společné víkendy, oslavy 
jmenin… Vedoucí skupiny je Jarka Mojžíšová, umělecký 
vedoucí je Josef Lukáš.  

V  roce 2004 se dohodlo několik bývalých ta-
nečnic Lipty, že se občas sejdou a zazpívají si staré 
známé písničky. Přidalo se pár dalších kamarádek 
a ženský sbor Rokytenka byl na světě. Pod vedením 
Hanky Vaculíkové se naučily krásné valašské písně 
- některé z nich upravil pro sbor Jan Rokyta. Cér-
ky je zpívají hlavně pro radost, ale také proto, aby 
lidé tyto nádherné lidové písničky a  melodie ne-
zapomněli. Sbor natočil v roce 2011 své první CD 
„Liptál městečko“, na kterém jsou zachyceny pís-
ničky z Liptálu a blízkého okolí. V roce 2014 vy-
daly cérky společně s cimbálovou muzikou Bělina 
druhé CD s vánočními písněmi a koledami „Přišlo 
jsi k nám, Jezulátko“. Sbor pořádá každoročně ad-
ventní koncert v českobratrském kostele evangelic-
kém v Liptále, na který si zve zajímavé hosty.

FS LIPTA - ŽENSKÝ SBOR ROKYTENKA

Před 47 lety, v roce 1970, byla v zámeckém parku 
v Liptále odhalena bysta akademického malíře Jana 
Kobzáně, liptálského rodáka, zakladatele Valašského 
krůžku (v  roce 1930) a  výrobního družstva LIPTA 
Liptál (v roce 1946).

Při této příležitosti připravili ogaři a cérky ze sou-
boru LIPTA pódium před zámkem, kde se liptálským 
občanům představili se svým programem. Akce byla 
natolik zdařilá, že tehdejší vedení souboru, podporo-
vané svým zřizovatelem VD LIPTA a MNV v Liptále, 
rozhodlo o pravidelném každoročním pořádání slav-
ností, pro které se vžil název Liptálské.

Slavnosti dlouho neměly své pevné místo: konaly se 

před zámkem a na hřišti. Koncem 70. let přišel soubor 
s iniciativou vybudování kulturního centra v bývalém 
zámeckém parku. Během patnácti let byl areál vybudo-
ván do dnešní podoby, letošní slavnosti se zde budou 
konat už 31. rok.  V roce 1974 byl hostem první zahra-
niční soubor z bulharského Burgasu. Evropskou asoci-
aci folkloru I.G.F.  spolu s odborným sympoziem hos-
til Liptál v roce 2000. Mezinárodní folklorní asociace 
I.O.V. (sdružuje více než 150 zemí světa) udělila svůj 
statut i  liptálskému festivalu. V  České republice nosí 
tento titul pouze 7 festivalových měst a  obcí (Šum-
perk, Karlovy Vary, Strakonice, Rožnov pod Radhoš-
těm, Frýdek-Místek, Červený Kostelec, Liptál).

S folklorním festivalem v Liptále jsou spojeny stov-

ky obětavců, kteří tomuto festivalu dávají svou neo-
pakovatelnou podobu. Hlavním pořadatelem a orga-
nizátorem byla vždy folklorní skupina Lipta Liptál se 
svými vedoucími – řediteli:

Karel Mrlina 1970, 1971
Jiřina a Radomír  Sousedíkovi 1972 – 1986
Ladislav Michálek 1987 – 2013
Andrea Čalová 2014 – dosud
Za 47 ročníků Liptálských slavností, které se sta-

ly mezinárodním folklorním festivalem, se účastni-
lo více než 540 souborů (z toho 115 zahraničních). 
Tradice, zvyky, písně a tance z celé republiky, Evropy 
i světa zhlédlo v Liptále téměř 195 000 diváků.
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Akce v Liptále
5. 9. Otevření nové MŠ a ZUŠ Morava
23. 9. Gastro-folklorní festival
   - soutěž ve vaření halušek
   - koncert VUS Ondráš z Brna
   - vystoupení Maorů z Nového Zélandu
27. 9. Školní farmářský den 
25. 11. Adventní jarmark
25. 11. Rozsvícení vánočního stromu a betlému 
02. 12. Beseda se seniory
02. 12. 18. Mikulášská jízda 2017 
03. 12. Adventní koncert v kostele ČCE
09. 12. Mikulášský volejbalový turnaj
09. 12. Vánoční zpívání a koledování FS Lipta
13. 12. Vánoční besídka DD a ZŠ Liptál
26. 12. Štěpánská zábava

1. 1. Novoroční ohňostroj
leden Hasičský ples
únor 74. Valašský bál 2018
 2. Dětský valašský bál
 Myslivecký ples
 Dětský karneval 
březen Volejbalový turnaj
duben 13. Liptálský košt slivovice 2018
květen Koncert ZUŠ Morava Liptál
červen Zahradní slavnost MŠ
 31. Dětský (nejen) foklorní den
 Fotbalový dětský den a derby Liptál vs. Lhota 
 8. Liptálské slůnění 2018 
 Zastávka Tour de Beer
červenec Pivní slavnosti 
 Hasičská pohárová soutěž 
 Myslivecký výlet
srpen 4. Liptálský gulášfest 2018
 MFF 49. Liptálské slavnosti 2018

2017

2018

Pořadatelé festivalu děkují za spolupráci a podporu těmto jednotlivcům a firmám (řazeno abecedně):

Generální partner: VS PLASTIK, s. r. o., Vsetín

Folklorní spolek Lipta Liptál
756 31 Liptál 83
+420 734 260 209
fosliptal@email.cz
www.lipta.liptal.cz

ActivityPark Hotel Všemina
Autodoprava Tomáš Němeček - Lhota u Vsetína
B.F.P. Lesy a statky Tomáše Bati spol. s r. o. 
FOS ČR, Praha
Dětský domov a ZŠ Liptál
Dům kultury, s. r. o. - Vsetín
František  Mizera - Vsetín
Greiner plastové obaly s. r. o. - Slušovice
Jan Fojtů, Lhota u Vsetína
Jan Mrnuštík, Liptál
Jaroslav Kovařík, Jasenná
JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně
Jiří Mikuláštík, Jasenná
KOTRLA a. s. - Vsetín

Lados a. s. – Lípa
Mateřská škola Liptál
MAVE s. r. o. – Liptál
Michal Žíla, Lhota u Vsetína
MIKROVĚŽE PRAHA ČR
Milan Křupala - Vizovice
Ministerstvo kultury ČR
MP Krásno, a. s., Valašské Meziříčí
MUZEUM REGIONU VALAŠSKO - Zámek Vsetín
Myslivecké sdružení  Brdisko – Liptál
NADACE SYNOT - Uherské Hradiště
PARTR, spol. s r. o. - Všemina
Pekařství Střelná s. r. o. 

Petr Marek - Liptál
Radim Mojžíš, RMDesign – Vsetín
Restaurace SALIS – Liptál
RNDr. Jan Hamáček, HAKON Praha
SPEDIMEX MORAVIA, spol. s r. o. - Vsetín
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
Volkmar Munke, Weinböhla u Drážďan
VS Domy a. s. – Vsetín
Základní škola Liptál
Zdeňka Melichaříková, Sedmikráska, Vsetín
Zemědělské družstvo Liptál
Zlínský kraj
ZUŠ Morava Zlín

Za finanční podpory:

Pořadatelé festivalu:

Obecní úřad Liptál
756 31 Liptál 331
+420 571 438 074 
obec@liptal.cz
www.liptal.cz


