SPOLEČNOST PŘÁTEL JOSEFA LABITZKÉHO V KARLOVÝCH VARECH
___________________________________________________________________________
Karlovy Vary 2017

VIVAT LABITZKÝ!
Vážení přátelé, příznivci a obdivovatelé odkazu "karlovarského a českého krále valčíku",
členové Společnosti přátel Josefa Labitzkého,
jménem výboru společnosti Vás opět srdečně zvu ke každoroční symbolické vzpomínce na
slavného krásensko-bečovsko-karlovarského hudebního skladatele, kapelníka, světoběžníka,
v roce 1835 pak také zakladatele a zvelebitele lázeňského orchestru.
Vzpomínkový akt se koná již v tuto sobotu 16. září v 17 hodin - „ve stínu Labitzkého lip“
na drahovickém hřbitově. Velmi se omlouváme těm, kteří již mají naplánovaný jiný sobotní odpolední program a přitom by se rádi akce zúčastnili. Neželte však. Letošní vzpomínkové zastavení
bude krátké a tiché, snad s několika slovy… Nezazní tedy libozvučné tóny písní souboru Corni,
jen pomyslná bude fanfára při položení kytičky na hrob karlovarského génia.
A přesto a právě - tento rok je rokem malých „pětiletých“ jubilejí. Josef narozen v Krásně 1802,
August v Bečově 1832. Je až ostudné, že si dosud nevzpomněla žádná z oficiálních kulturních
institucí. Koncert například z kompozičního odkazu trojice nejslavnějších dirigentů, a zároveň
skladatelů, karlovarského lázeňského orchestru – Josefa Labitzkého, Augusta Labitzkého a Roberta
Manzera by byl nejméně dramaturgickým překvapením. Námětů a výzev by se jistě našlo více, není
však oficiální vůle. Aktivity Společnosti přátel Josefa Labitzkého jsou symbolické a nijak významné.
Tento rok je ale i jinak jedinečný,
neboť se nese připomínkou 130 let
založení hudební školy v Bečově nad
Teplou. Historicky významné regionální hudební učiliště navázalo na
tradici předchozí školy, jejímž absolventem byl i Josef Labitzký. O minulosti a přítomnosti školy, stejně jako
o Labitzkého odkazu bude pojednáno
na slavnostním setkání hudebníků,
historiků a přátel, které se uskuteční
v Bečově 2. prosince. Zaznít by měly
i skladby Labitzkých...

Tradičně si dovolím zvát s věnci a kyticemi zástupce kulturních referátů krásensko-bečovskokarlovarských městských úřadů, vlastvědné a muzejní vereiny, zpěvácké spolky, městské ostrostřelce, zástupce Slovanské besedy, poslední legionáře a jejich potomky, sokolské jednoty, hasiče,
Spolek přátel „Sbohem“, Spolek přátel Körnerova dubu v Dalovicích, spolky zkrášlovací i zvelebovací, bývalé členy a členky Vandrovního a turistického odboru při ZV ROH KSO „Jasoň“,
hudebníky „Labitzkého“ lázeňského orchestru, nakonec i prosté muzikanty potulné. Alegorické
vozy a transparenty, prosím, ani tentokrát ne, uplatní se při jiných jubilejních příležitostech.
Na setkání se vždy těšící Bohumír Hájek
P.S. Po ukončení doporučujeme účast při Labitzkého kolokviu v restaurantu Smíchovský pavilon,
případně návštěvu promenádního koncertu KSO na Tržní kolonádě od 18.30 hodin.

