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7. ročník FPFL a 80.výročí založení Jistebnických zpěváčků
Závěrečný koncert festivalu v Jistebníku 19. června 2010
Za krásného slunného počasí se scházejí občané Jistebníka a hosté o sobotním odpoledni
na Náves Jistebnických zpěváčků a vítá je dechová hudba Sdružení hudebníků Proskovice
pod taktovkou zkušeného dirigenta pana Richarda Řepky. Sjíždějí se i členové pozvaných
pěveckých sborů z obce a okolí. Prostor kulturního domu je vyzdoben a je možné si
prohlédnou i výstavy: je tu dětská fotosoutěž Moje Poodří očima školáků z Jistebníka a
Proskovic, která bude na začátku programu vyhodnocena. A výstava k 80. výročí založení
Jistebnických zpěváčků i historicky cenné zvětšeniny původních malých černobílých fotek z
třicátých let 20.století , věnované pamětníky.
Několikeré pozvání na koncert proběhlo v obci letáčky do schránek, osobním pozváním
pro šest desítek významných osobností obce a majitelů firem, které přispívaly sponzorskými
dary festivalu. Dokonce poslední pozvání na odpolední akci proběhlo v sobotu dopoledne v
obecním rozhlase. Obcí se rozléhaly tóny znělky festivalu, kterou nahráli jistebničtí hudebníci
v ostravském rozhlasovém studiu. Na dechové nástroje hráli Petr Habernal a bratři Mariašovi.
Úryvek z Lašských tanců Leoše Janáčka zněl po celé obci a připomínal Závěrečný koncert
trojjedinné akce Festivalu Poodří Františka Lýska 2010. Pomyslná pochodeň festivalu byla
zažehnuta 23.dubna 2010 v Proskovicích, rodišti F.Lýska, a pokračovala folklorními akcemi
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Dnes tedy, 19. června 2010 bude ukončena závěrečným
koncertem v Jistebníku, tam, kde slavný dětský pěvecký sbor Jistebničtí zpěváčci 1. září 1929
učitelem školy F.Lýskem vznikl. Úspěch sboru se stal příkladem pro vznik mnoha dalších
dětských sborů po celém tehdejším Československu. Jeho sláva překročila i hranice naší
země. Vždyť to byli právě Jistebničtí zpěváčci, kteří zpívali vícehlas. Pro Jistebnické
zpěváčky tvořili i tehdejší skladatelé..
Úderem 15. hodiny ukončili hudebníci externí vystoupení a pro čtyři z nich je ještě jeden
úkol, zahrát znělku festivalu v sále Kulturního domu a zahájit tak dnešní koncert.
Program může začít, všichni zástupci tří obcí, tři členky původního dětského sboru
Jistebničtí zpěváčci paní Marie Bergerová z Polanky, paní Marie Kučerová z Košatky, paní
Dagmar Foltová ze Staré Vsi n.O. i další hosté jsou přivítáni. Pan Josef Voral, starosta obce
Jistebník, má úvodní slovo.
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Vyhodnocujeme dětskou fotosoutěž Moje Poodří. Pro hodnotící komisi to nebyla práce
jednoduchá, ale závěr zní takto:
1. místo Michaela Zdražilová, žákyně 2. ročníku ZŠ TGM Jistebník
2. místo Tereza Bučková, žákyně 5. ročníku ZŠ Ostrava – Poruba
3. místo Jana Turčíková, žákyně 4. ročníku ZŠ Ostrava - Proskovice.
Zvláštní ocenění Hana Veselá, studentka 2.ročníku Janáčkovy konzervatoře Ostrava.
Tato soutěž se konala podruhé a máme radost, že má letos vyšší úroveň.
Na pódio vystupuje první Dětský pěvecký sbor Jistebníček. Malí zpěváčci svými písněmi
chtějí pozdravit dnešní koncert směsí veselých písní o zvířatech, tvorech, které mají rádi. Ale
znějí i lidové písně. Další sbor je Dětský pěvecký sbor při ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí a pod
sbormistrovským gestem a za doprovodu klavíru na jevišti paní učitelky Hany Klimešové se
předvádí sbor malých šikovných dětí. I oni mají v repertoáru lidové i umělé písně. Do
přestávky vystupuje Ženský pěvecký sbor Jistebník čítající deset zpěvaček i s klavíristkou a
sbormistryní, troufnou si zazpívat lidové písně v úpravě Františka Lýska: V tym proskovskym
černym lese, Už je jatelinka, Konopa, konopa i písně hudebních velikánů Bedřicha Smetany
Má hvězda nebo Eugena Suchoně Aká si mi krásna.
Přestávku si krátili hosté prohlídkou výstav. Naskytla se poprvé možnost sledovat v přísálí
kulturního domu promítání loňského 6. ročníku FPFL. Po přestávce netrpělivě čekají na své
vystoupení zpěváčci Dětského pěveckého sboru Skřivánek ze Suchdolu. Pod vedením
sbormistryně Zuzany Šimůnkové a za doprovodu klavíristky Věry Brázdové (dcery s matkou,
učitelkami). Jejich perfektní vystoupení se divákům velmi líbilo. Posledním vystupujícím byl
Akademický pěvecký sbor při Vysoké škole báňské Technické univerzity Ostrava. Krásní
mladí lidé předvedli souhru sopránu, altu i tenoru a barytonu pod vedením svého sbormistra
Mgr. Jana Mlčocha. Byl to skvělý závěr celého odpoledne.
Publikum si zazpívalo tak jako vloni píseň Ta naše písnička česká. A zbývalo jen
poděkování za přípravu celého maratónu vystoupení při letošním 7. ročníku FPFL, kterého se
zúčastnilo několik stovek vystupujících. Jako vždy má slovo paní docentka Květuše Lepilová
z Lýskova nadačního fondu v Brně a ředitelka festivalu Mgr. Eliška Krejčíčková. A ještě
jedna milá událost - gratulace ke kulatému životnímu výročí jedné ze zakladatelek festivalu ,
paní Mgr. Aleně Lipinové, která se svým manželem Janem Lipinou a akad.sochařem panem
Miroslavem Rybičkou, stáli u zrodu festivalu před sedmi lety. Najednou je docela škoda, že
již koncert skončil, nikomu se ještě nechce zvednout ze židle, ale víme, že se rok překulí
rychle a můžeme se těšit opět na další ročník festivalu.
Organizátoři mají ještě jednu povinnost: posedět a zhodnotit klady a zápory, jež by bylo
dobře odstranit napříště. Je chvályhodné, že se do akcí spojených s festivalem zapojilo tolik
organizátorů, že festival v Jistebníku má své nadšence, k nimž je třeba přičíst i tři desítky
účastníků dubnového pochodu Stopami Jistebnických zpěváčků jako doprovodné akce 7.
ročníku FPFL i 80. výročí Jistebnických zpěváčků.
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