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          Zahájení festivalu „ Poodří Františka Lýska“  v Proskovicích 
 
Je pátek 25. 4. 2014,  9 hodin dopoledne, jasná obloha,  slavnostně naladění občané přicházejí 

ke školní budově. Dechová hudba si připravuje nástroje, všude je cítit napětí a nervozitu, jen 

aby vše dobře dopadlo. Přijíždějí pozvaní zpěváci. Domácí  hosté se zdraví a vítají se s 

vzácnou návštěvou. Do zahrady vchází ředitelka festivalu, paní Eliška Krejčíčková,  s dětmi 

Františka Lýska, docentkou Květuší Lepilovou a architektem Lumírem Lýskem. Přivítání 

zvládá Marie Matějová, starostka Proskovic, úvodní slova o festivalu a 110. výročí narození 

Františka Lýska v Proskovicích přiblížila ředitelka festivalu. Lidovými písněmi zdraví žáci 

školy J.Valčíka  z Ostravy – Poruby Je to soubor Muzika, který se předvede i v hlavním 

programu. Vše probíhá ve vestibulu školy u busty F.Lýska. 

Hosté procházejí čistou, prosluněnou a upravenou školní budovou do tělocvičny podél panelů, 

které se věnují 620. výročí obce s medailony významných občanů, včetně F.Lýska.   

Když jsou všechna místa na sezení obsazena diváky, začínají zpívat děti ze souboru 

Proskovjáček z místní školy. Společné i sólové písně děti zvládly. Na pomyslné pódium 

přicházejí  mladí z  Dětského pěveckého sboru Muzika, zpívají převážně náročný repertoár 

v angličtině. Průvodní slovo obou dirigentek a vtáhnutí přítomných dětí do programu udělalo 

své. Nadšení, stoprocentní soustředění. Program sledovali dospělí i nejmenší děti z MŠ 

naprosto oddaně, zapomněli zlobit. 

Z blízké obce  Staré Vsi nad Ondřejnicí přijel soubor  Malá Ondřejnica. Jsou posledním 

číslem dnešního dopoledne. I tento soubor dokázal s dětmi tvořivou dílnou zpestřit program. 

Naučili je taneček Pilky a Kalamajka. Lidové písničky, tanečky, jeden pár dospělých 

tanečníků, to vše je milé. Po programu, ač neradi, se loučíme a rozcházíme se do svých 

domovů plni pěkných zážitků.  

Ještě zbývá zhodnotit akci, totiž setkání s organizátory a vzácnými hosty. Dozvídáme se, že  

2. 5. 2014 na počest Roku hudby 2014, který je věnován Leoši Janáčkovi a Františku Lýskovi, 

bude koncert v Besedním domě v Brně. Stačí se jen zmínit a vše se domlouvá a organizuje. 

Zájezd na tuto akci podpoří hned několik členů správní rady festivalu. 

 

 

                            Druhý  festivalový den v Proskovicích 

 
Sobota 26. 5. 2014, je 14 hodin odpoledne, sál restaurace U Psoty. Vše vzorně připravené. 

Hosté, jubilanti obce, babičky a dědečkové sedmdesátníci a starší, nejstarší 92-letá se svým 

doprovodem, čekají na program. Je plno. Jeviště zdobí transparent Festival Poodří Františka 

Lýska a výzdobu doplňují loga sponzorů festivalové akce. Folklorní soubor Pilky ze Lhotky 

pod Ondřejníkem a Pustkova cimbálová muzika z Kozlovic s primášem Janem Pustkou. 

Organizační vedoucí Pilek Libuše Zlá a umělecká vedoucí Jana Foldynová se souborem 



předvedli pásmo lašských písní a tanců. Ač byli tanečníci ve zralém věku, jejich měkký 

taneční krok, správný rytmus v těle, krásné výšivky krojů a slova písní pracovních, škádlivých 

i slavnostních. A co víc, z očí koukalo zaujetí a radost. Naplňovali sál optimismem a 

zlepšovali náladu přítomným. 

Dalším číslem programu Cimbálová muzika Pramínky z Kopřivnice. Všichni mladí. Jak jim 

to hrálo a zpívalo! Stále udržují a rozvíjejí kulturní dědictví lašského kraje za vedení Mgr. 

Vladana Jílka. Děkujeme jim za bohulibou činnost, i oni se líbili. 

Jen rozdat kytičky a dárečky jubilantům a  může nastat volná zábava přítomných při skleničce 

dobrého vína. Spokojenost na straně jubilantů i organizátorů. Zahájení 11. ročníku festivalu 

Poodří Františka Lýska se vydařilo. Festivalová štafeta pokračuje v Jistebníku 24. 5. 2014. 

Zveme Vás. 

V Jistebníku 5. 5. 2014, JM 


