Doprovodná akce 13. ročníku FPFL 2016 pochod Krajem Jistebnických
zpěváčků
Zahájení festivalu Poodří Františka Lýska v Proskovicích / 22. 4. a 23. 4.
2016/
Pochod se konal v sobotu 16. dubna 2016 za pěkného počasí a za účasti asi dvaceti turistů a jednoho
čtyřnohého miláčka, který trasu asi 20 km také zvládl. Před desátou se začali scházet u kavárny Oáza
v Jistebníku ti, co chtějí vyrazit do probouzející se jarní přírody mezi těmi obcemi, kde bydleli čeští
rodiče a posílali své děti do jistebnické školy k výuce v češtině do zdejší Obecné a Měšťanské školy
v roce 1929 – 38. Bylo to ze 14 okolních obcích. A tehdejší mladý učitel z Proskovic pan František
Lýsek sestavil z žáků dětský pěvecký sbor Jistebničtí zpěváčci/JZ/, který ve své době byl průkopníkem
v dětském vícehlasem zpěvu a sbíral pochvaly všude, kde vystupovali , tj. v okolních obcích,
v Ostravském rozhlase, na výjezdních koncertech ve Zlíně, i ve Vídni a jinde. Slavnostní a
nezapomenutelné okamžiky byly pro Jistebnické zpěváčky přijetí panem presidentem T. G.
Masarykem v Praze na Hradě/ 1935/.
Mezi některými obcemi již vznikla tradice pochodu na počest Jistebnických zpěváčků. Od roku 2010
letos posedmé šel Pochod Krajem Jistebnických zpěváčků. Mezi nejbližšími obcemi Jistebníku, tj.
Košatkou, Starou Vsí, Proskovicemi, Starou Bělou a Polankou. Účastníky pochodu byli jak dospělí,
tak i mládež. Mezi námi jedna účastnice oslavila své narozeniny, je to paní Eliška Vlčková, která je
pravidelnou účastnicí pochodu/ 73 let/ i jen o něco mladší paní Anička Juřinová se může pyšnit, že
překročila sedmdesátku a zvládla trasu v příjemné společnosti mladších účastníků. Oběma pěším
turistkám blahopřejeme a vyslovujeme přání, ať jim zdraví slouží a bolesti kloubů překonávají
pohybem. Řady jistebnických v akci podpořili známí turisté z blízkých Josefovic. Vždy se nám
připomene pan Luděk, který na každou akci dorazí s napěchovaným baťohem plným baget. To byla
milá svačinková zastávka uprostřed proskovických luk za řetězovým můstkem přes Ondřejnicí, se
jménem Zdeňkem, podle člena Rady obce, který se zasloužil o tento most. V proskovickém Sběrném
dvoře jsme si nemohli nechat ujít setkání s bývalým občanem Jistebníka Pepíkem Makovým. Po
perníčku, štamprličce a hřejivých slovech při setkání pokračujeme dále k můstku, spíš trojmezí
Dalibor, autor dřevěné plastiky, občan Staré Bělé. Proskovičtí jsou jistě právem hrdi na rodáka
Františka Lýska/ 1904 – 1977/ sbormistra JZ, jehož busta zdobí vestibul školy v městské části OstravyProskovicích. I další současníci, kteří dál nesou štafetu současnosti s vřelou vzpomínkou na
minulost. Je to ex ředitelka festivalu paní Eliška Krejčíčková, která stála u zrodu festivalu Poodří
Františka Lýska spolu s mistrem Miroslavem Rybičkou, akademickým sochařem, autorem plastiky
v Proskovicích i v Jistebníku a manželi Alenou a Janem Lipinovými , výtvarníci a fotografové, všichni
z Jistebníku. Nesmíme zapomenout na hlavní protagonistku festivalu paní docentku Květuši Lepilovou
a jejího bratra arch. Lumíra Lýska, děti Františka Lýska, kteří se zasloužili o vzniku festivalu při

příležitosti stého narození Františka Lýska v roce 2004. Současná ředitelka festivalu paní Marie
Matějová, která je zároveň starostka městské části Ostravy – Proskovic. Nemá to lehké při
starostování a ještě řídit akce festivalu, ale vše zvládá perfektně. Jako důkaz jsou akce, které proběhly
o týden později v pátek dopoledne 22. 4. 2016 Slavnostní zahájení již 13. festivalového ročníku 2016.
V tělocvičně školy vystoupily čtyři dětské pěvecké a folklorní soubory. Vřele byly přijaty publikem
dětským i dospělými. Výstava výtvarných prací žáků zdejší školy i fotodokumentace minulých ročníků
festivalu byla obohacení programu. Už po třinácté je Slavnostní zahájení festivalu Poodří Františka
Lýska v jeho rodné obci spojeno s jedinečnou akci pro děti a občany , kterou rádi a hojně navštěvují.
I následující den, sobota 23. 4. 2016 odpoledne je živo v sále restaurace U Psoty. Pro pobavení
pamětníků vystupuje Národopisný soubor Bejatka ze Štítiny v původních opavských krojích se živým
folklorním pořadem: písněmi, tanci i humornými příběhy. Po jejich programu k tanci a poslechu
pokračuje Sdružení hudebníků Proskovice se dvěma zpěváky se zábavou pro hosty v sále. Bylo
příjemné setkání s občany Proskovic. Děkujeme, volba souborů byla správná, program po oba dny se
velmi líbil.
A co pochod? Jak dopadl? Účastníci poseděli a občerstvili se ve Staré Bělé v restauraci U Matěje.
V odpoledních hodinách jejich kroky vedly nedokončenou cyklistickou stezkou přes louky směr most
přes Odru u Polanky a dál turistickou trasou mezi rybníčky polaneckými i jistebnickými k domovu. Jen
Josefovičtí to měli delší o pět kilometrů. Ale odpočinek v bistru na fotbalovém hřišti v Jistebníku byl
příjemnou tečkou celodenní akce. Těší nás, že zástupci mladé generace se vyjádřili pochvalně o akci,
a dokonce slibují, že příští rok půjdou určitě zase! Těšíme se na všechny.
Za festival, pořadatelé.
Jistebník, duben 2016, JM

