
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Ostrava 5. srpna 2018 

ŽIVOTNÍ POUŤ LEOŠE JANÁČKA aneb OD LIŠKY K LIŠCE V JEDNOM ZÁBAVNÉM CYKLODNI 

Doslova poslední cestu Leoše Janáčka z rodných Hukvald do Ostravy může absolvovat v neděli 12. 
srpna také nejširší veřejnost. Bude to cesta nikoli v sanitce, ale na kole. Bude zábavná, hravá a 
veselá. Akce s názvem Životní pouť Leoše Janáčka aneb Od lišky k Lišce začne v hukvaldské oboře  
v 10:00 hodin a odpoledne od 13:00 hodin bude pokračovat cyklojízdou do Ostravy s hudebními a 
zábavnými zastávkami. 
Zápalem plic vyčerpaný Leoš Janáček zemřel v ostravském sanatoriu přesně 12. srpna 1928 (bylo mu 74 
let), nachladil se pár dnů předtím na svém prázdninovém pobytu v rodných Hukvaldech.  

V hukvaldské oboře bude v tento (letos) nedělní den od 10:00 hodin připraven program pro rodiny: 
prvorepublikově laděný piknik nebo  soutěže v režii Klubu českých velocipedistů Hrabová. V kostele se 
odehraje první koncert už v 11:00 hodin. Prohlídky budou možné v rodném domě skladatele. Program 
v oboře pobaví celé rodiny a lze se zúčastnit i bez bicyklu. A přijde i Leoš Janáček osobně! 
Ve 13:00 hodin vyrazí cyklisté na společnou jízdu do Ostravy přesně po trase, kterou vezla sanitka slavného 
skladatele poté, co se nachladil při svém letním pobytu. Pro necyklisty bude připraven autobus. Účastníky 
čeká pět hudebních zastávek (koncertů) na Hukvaldech, poté na trase v Rychalticích, Brušperku, 
Proskovicích a v Ostravě. V ostravském Bělském lese bude program cílený hlavně na děti. Finále obstará 
koncert na ostravském Jiráskově náměstí, konec akce je naplánován na osmou hodinu večerní. Účastníci 
mohou přijet na svých bicyklech, ale zdarma budou od Hukvald po Ostravu průběžně k dispozici také stylová 
ostravská růžová rekola, potřebná je pouze aplikace v mobilu. 

Národní divadlo moravskoslezské spolu s projektem Janáček Ostrava 2018 (Janáčkovou filharmonií) 
připravili program a cyklovyjížďku z Hukvald do Ostravy za skladatelem a jeho slavnou liškou 
(Liškou) Bystrouškou.  

Akci podpořilo finančně statutární město Ostrava, spolupracovali Klub českých velocipedistů 
Hrabová, Ostravská univerzita, Janáčkova filharmonie Ostrava, Římskokatolická farnost Hukvaldy, 
Nadace Leoše Janáčka, města a obce v Moravskoslezském kraji. 

Program podrobněji: 
V hukvaldském kostele sv. Maxmiliána bude už od 9:30 hodin celebrována mše, po ní (v 11:00) zahraje 
smyčcový Benda Quartet. V hukvaldské  oboře bude na návštěvníky od 10:00 do 13:00 hodin čekat dobový 
piknik  s velocipedisty. Budou si moci prohlédnout výstavu historických kol, ale také si v jízdě na nich 
zasoutěžit. Chybět nebudou ani známá vysoká kola. Program připravil Klub českých velocipedistů Hrabová a 
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zapadnou do něj i růžová ostravská rekola, která jsou k dispozici zdarma na vybraných místech po celé trase 
(a bude je možné také kdekoli po trase vrátit). Prohlídky jsou připraveny také v rodném domě Leoše 
Janáčka. Programem bude provázet slavný skladatel osobně! 

Po 13. hodině se bude moci veřejnost vydat na jízdu do centra Ostravy – povede přes Dolní Sklenov, 
Rychaltice, Fryčovice, Brušperk, Starou Ves nad Ondřejnicí, Proskovice a ostravský Bělský Les, finále jízdy 
bude na Jiráskově náměstí v centru Ostravy. Celá trasa bude hlídána a bude bezpečná i pro děti, v plánu 
jsou zastávky s občerstvením a programem, hudebních zastávek bude po trase pět. Hlavně děti si pak 
budou moci v ostravském Bělském lese vyzkoušet hravou cestu po stopách lišky Bystroušky.  
Na pěti zastaveních zazní pochopitelně výlučně Janáčkova hudba. Nebudou chybět slavné operní skladby 
v podání sólistů opery Národního divadla moravskoslezského a úpravy instrumentálních děl Janáčkových 
pro varhany, smyčce nebo žestě. Zpívat bude mj. Eva Dřízgová-Jirušová árie z oper Leoše Janáčka 
v rychaltickém kostele sv. Mikuláše od 13:30. Závěr bude patřit v Ostravě večernímu koncertu na Jiráskově 
náměstí u sochy Leoše Janáčka a lišky Bystroušky. Zahrají členové smyčcového Benda Quartetu (složeného 
z hráčů Janáčkovy filharmonie Ostrava), zazpívají mj. členové mužského pěveckého sboru Láska opravdivá 
z Brna (pozn.). 

Pozn.2: mužský sbor Láska opravdivá sestává vesměs ze současných či bývalých studentů Masarykovy 
univerzity v Brně a pravidelně vystupuje na festivalech, koncertech, vernisážích a dalších akcích v Brně, jinde 
v Česku i v cizině. Byl založen roku 2009 a aktuálně má okolo 20 členů. Zaměřuje se na zřídka provozovanou 
českou mužskou sborovou tvorbu (zejména Leoše Janáčka) a na pravoslavnou duchovní hudbu. 
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