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  8.ročník FPFL a 2. ročník pochodu Krajem Jistebnických zpěváčků 
 
 
 
   Konal se v sobotu 16. dubna 2011 za krásného slunného počasí v překrásné jarní přírodě 
čerstvě probuzené po deštích a velmi chladných dnech. Vždyť dnes ráno v Pardubicích 
naměřili mínus 1 stupeň C i v našem kraji den začínal na několika málo stupních nad nulou, 
zato den se vydařil. Ač čerstvo,  přesto na sluníčku příjemně. 
   Sraz účastníků byl v 10 hodin  a krátce na to se mohlo vyjít ze všech stanovišť z Jistebníku 
od Oázy, ze Staré Vsi od Zámku a v Proskovicích od školy. Před jedenáctou se Jistebničané 
setkali s Starovjaky  v Košatce u mostu přes Lubinu a hned na to i s ostatními Proskovjáky. 
Celkem 27. Někteří se vydali i na kolech, projeli si to dvakráte. 
   Na pochodu se sešli nejmladší šestiletý Matěj ze Staré Vsi s maminkou a babičkou, 
desetiletá Anička s maminkou z Jistebníku a nejstarší osmašedesátiletá také z Jistebníku, 
ostatní vyplnili ročníkový průměr od  40 a více let. 
   Občerstvili jsme se v  Restauraci U Matěje ve Staré Bělé a v závěru v Oáze v Jistebníku. 
Není nad to pokochat se sotva probuzenou přírodou po dlouhé zimě s jasnou zelení čersvého 
osení na polích i trávy na lukách. Širé koberce žlutých orsejí jarních, bílých sasanek hajních či 
světle lila řeřichy a ve stínu stromů v lužních lesích medvědího česneku. 
    Okénko do minulosti. Někteří se zajímali, jak to bylo s dětmi, které navštěvovaly pěvecký 
kroužek  u pana učitele Františka Lýska před více než 80ti léty. A odpověď zněla. Chodili 
pěšky, právě z těch obcí, které jsme procházeli, ale i z dalších v okolí. Bylo jich na 10 i více. 
Děti českých rodičů, kteří chtěli, aby jejich děti se učily v české škole v Jistebníku, sotva 
dostavěné v roce 1930. 
Mysleli jsme cestou na ty školáky, kteří ve třicátých letech minulého století pěšinkami, 
cestičkami se ubírali k jistebnické škole a mnohdy v pozdních hodinách se vraceli domů ze 
zájezdového vystoupení sboru Jistebničtí zpěváčci. Zpívali v Ostravě, Zlíně, Brně, Vídni  i 
v Praze, když byli pozváni k  panu presidentovi T.G.Masarykovi a přivítáni ve Španělském 
sále Pražského hradu. 
    Všem se dnešní den i pochod líbil a slíbili jsme si, že snad ve zdraví se sejdeme i  v příštím 
roce. A už víme termín, bude to 22. duben 2012. 
 
V Jistebníku 16. dubna 2011 


