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7.ročník  Festivalu Poodří Františka Lýska a 80. výročí založení 
Jistebnických zpěváčků 
 
 
Zahájení festivalu v Proskovicích  
 
     Pátek 23.dubna 2010 nás, hosty festivalu v Ostravě – Proskovicích, přivítal velmi 
příjemně. Malebná vesnička prosluněná jarním sluníčkem vzbuzovala kladnou energii 
každého, kdo přicházel na desátou dopoledne ke školní budově. 
    Sdružení hudebníků Proskovice ráznou dechovou hudbou vítalo příchozí. Děti 
z mateřských škol, děti 1.-5. ročníku ZŠ Ostrava - Proskovice,občany Proskovic a okolí, členy 
Správní rady FPFL s ředitelkou E.Krejčíčkovou a další hosty, mezi nimiž nechyběl dlouholetý 
příznivec této akce, ředitel ČT studia Ostrava Mgr. Ilja Racek, Ph.D. i zakládající člen FPFL,  
akademický sochař Miroslav Rybička. 
     Vestibul školy byl vyplněn výstavou věnovanou návratům do minulých ročníků festivalu a 
fotografickou soutěž dětí „Moje Poodří“. Poprvé byly zveřejněny práce dětí zdejší školy. 
Mohli jsme se pokochat záběry z okolí řeky Ondřejnice a luk v blízkosti obce a obdivovat 
postřehy dětí, kterým je sotva deset let. Největší zásluhu na úspěšnosti má pan Ladislav 
Švrček, který věnoval svůj volný čas a s dětmi procházel okolí obce. Fotografovali a pak 
společně vybírali nejhezčí záběry a ty vytiskli. Výstava byla zajímavá, konala se poprvé 
v rámci FPFL. Vyhodnocení této dětské fotosoutěže proběhne v Jistebníku 19.června 2010. 
Děkujeme dětem a jejich vedoucímu a přejeme mnoho úspěchů do dalšího ročníku. Díky patří 
i paní ředitelce školy Mgr. Evě Paličkové, která měla pochopení pro věc a podporovala ji. 
     Tělocvična byla slavnostně vyzdobena a ve vzduchu bylo cítit napětí mezi diváky a 
vystupujícími.Paní učitelka Majka Matějová svým klidným projevem nastolila příjemnou 
atmosféru. Přivítala všechny a zahájila program trojjediného festivalu, který probíhá v obcích 
Proskovice, Stará Ves nad Ondřejnicí a v Jistebníku. Letos slavnostní, protože je spojen s 80. 
výročím založení dětského pěveckého souboru Jistebničtí zpěváčci (1929- 1938). Proskovice, 
rodiště Františka Lýska, Stará Ves nad Ondřejnicí, místo folklorních slavností a Jistebník, 
působiště F. Lýska, kde založil a řídil Jistebnické zpěváčky. 
     A program zahájení festivalu? Jako první vystupuje Proskovjáček, dětský pěvecký sbor při 
ZŠ Ostrava – Proskovice. Malí zpěváčci do jedenácti let zpívali s chutí lidové písně 
z lašského kraje, repertoár, který by potěšil významného muzikologa a sbormistra F. Lýska. A 
nastupuje dětský pěvecký sbor Muzika z Ostravy – Poruby pod vedením sbormistryně, jež 
zavzpomínala na svou maminku, která studovala v Brně a byla studentkou F.Lýska. Ona sama 
jde v rodinných šlépějích a pracuje s pěveckým sborem Muzika již několik let. Tento smíšený 
sbor padesát dětí předvedl píseň z Afriky, americký spirituál  i lidové písně v úpravě F.Lýska. 
Krásné zážitky.  
     Moravský dětský folklorní soubor Holúbem z Ostravy – Zábřehu nás nenechal na 
pochybách, že lidové písně a tance jsou mezi dětmi oblíbené a že do svého projevu vkládají 
srdíčko. Velmi se líbili. 
     A komu můžeme poděkovat za skvělé zážitky? Vedoucí Proskovjáčku Mgr.Zdence 
Langové. Vedoucí sboru Muzika Mgr. Lence Roupové za průvodní slovo a Mgr. Pavle 
Dědicové za sbormistrovský výkon. Za soubor Holúbek vedoucím Zuzce Konigové a 
Kristýně Pavlíkové. 
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     Zahajovací program festivalu byl ukončen besedou , v níž zaznělo: jak to dětem sluší, když 
se věnují lidovým tradicím a zpěvu. Jak chvályhodnou činnost vyvíjejí soubory s folklorními 
prvky i pěvecké soubory a kolik dětí se v souborech prezentuje.  

Děkujeme organizátorům za velmi příjemné dopoledne a těšíme se na další program 
7.ročníku FPFL, který 21. - 22. května probíhá ve Staré Vsi n.O. a končí v Jistebníku 
19.června 2010.                         JM 


