
ŽIVOTNÍ POUŤ  
LEOŠE JANÁČKA  
ANEB OD LIŠKY K LIŠCE

Životní pouť světoznámého hudebního 
skladatele Leoše Janáčka trvala 74 let. Začala 
nedaleko hukvaldského kostelíka sv. Maxmiliána 
a mířila především přes Brno a Luhačovice zpět 
do Moravskoslezského kraje. Jeho úplně poslední 
cesta pak vedla z rodných Hukvald do Ostravy 
sanitkou, která převážela nemocného skladatele 
do plicního sanatoria na Fifejdách, kde následně 
12. srpna 1928 zemřel. 90 let poté si připomínáme 
nejen jeho úmrtí, ale především jeho věčně mladý 
život a geniální dílo právě na této trase vedoucí 
z Hukvald do Ostravy – téměř 40 km od lišky 
k Lišce. Symbolicky totiž naše pouť začne v blízkosti 
oblíbené sochy lišky (skladatelovy inspirace) 
v hukvaldské oboře a povede k nové soše Leoše 
Janáčka s liškou Bystrouškou (nesmrtelné opeře 
i odkazu skladatele) na Kuřím rynku / Jiráskově 
náměstí v centru Ostravy.

V Janáčkově životní pouti, na níž získával tvůrčí 
inspirace, by se stejně jako na této cestě dala najít 
podstatná zastavení, která budou účastníkům 
představena jak v jednotlivých půlhodinových 
hudebních produkcích, tak v rámci doprovodných 
akcí na zastávkách trasy. 

Akcí provází sám Leoš Janáček, jehož myšlenky 
nyní zazní ústy herce činohry Národního divadla 
moravskoslezského Tomáše Jirmana.

HUKVALDY ZRODILY  
JANÁČKA

HUKVALDY – OBORA 
■  dobový piknik česko-slovenských  

velocipedistů v hukvaldské oboře 
■  výstava historických kol
■  soutěže na historických kolech: pomalá jízda,  

jízda do vrchu, jízda na vysokém kole

10 – 13 
hodin

■  prvorepublikový hudební program a akce 
Českého rozhlasu Ostrava

■  Rekola – stojany pro půjčení či vrácení kol

HUKVALDY  
– KOSTEL SV. MAXMILIÁNA
■  v 9.30 hodin nedělní bohoslužba  

(farář Dariusz Adam Jędrzejski)

■  v 11 hodin koncert prestižního ostravského tělesa 
Benda Quartet:  
Jakub Černohorský – 1. housle,  
Petr Grabovský – 2. housle,  
Petr Benda – viola,  
Tomáš Svozil – violoncello 
program:  
Leoš Janáček – Po zarostlém chodníčku 
(úprava původně klavírního cyklu pro smyčcový 
kvartet od Jarmila Burghausera; výběr: Naše 
večery, Lístek odvanutý, Pojďte s námi!, Frýdecká 
panna Maria, Štěbetaly jak laštovičky, Dobrou 
noc!, V pláči)

HUKVALDY  
–  PAMÁTNÍK A RODNÝ DŮM LEOŠE JANÁČKA
■  pro návštěvníky akce jsou přichystány 

komentované prohlídky

ZAHÁJENÍ VYJÍŽĎKY  
Z HUKVALD DO OSTRAVY 
■  START u vstupní brány do obory 
Vydejte se společně s velocipedisty malebnou 
krajinou Moravskoslezského kraje přes Hukvaldy  
– Dolní Sklenov – Rychaltice – Fryčovice – Brušperk 
– Starou Ves nad Ondřejnicí – Proskovice – ostravský 
Bělský les až na Jiráskovo náměstí v Ostravě!

Návštěvníci akce si mohou bezplatně zapůjčit 
populární růžová Rekola, pomocí nichž se 
mohou vydat na cestu společně s velocipedisty!
KÓD K ZAPŮJČENÍ KOL: odliskynarekole

9.30 a 11 
hodin

13 
hodin 

NEDĚLE 12. 8. 2018
10.00 – 13.00 hodin 

HUKVALDSKÁ OBORA

13.00 – 20.00 hodin 
NEDĚLNÍ VYJÍŽĎKA Z HUKVALD  

DO OSTRAVY ZA LEOŠEM JANÁČKEM  
A LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ŽIVOTNÍ POUŤ  
LEOŠE JANÁČKA 

ANEB  
OD LIŠKY K LIŠCE

Akce k 90. výročí úmrtí skladatele



Partneři projektu: 

Český rozhlas Ostrava 
Biskupství ostravsko-opavské, Biskupské lesy, 
Římskokatolická farnost Rychaltice,  
Římskokatolická farnost Hukvaldy
Města a obce Moravskoslezského kraje:  
Hukvaldy, Brušperk, Proskovice, statutární město Ostrava
Café 10 

Děkujeme jmenovitě organizátorům pikniku a vyjížďky 
Karin Raszkové (velocipedisté), Davidu Zahradníkovi 
(OU) a za velkou podporu ostravskému koordinátorovi 
společnosti Rekola Lubomíru Fridrichovi, dramaturgyni 
a organizátorce hudebních produkcí Evě Mikuláškové 
(NDM) za podpory Ondřeje Daňka (JFO), Lukáši 
Koutnému a Liboru Konvičnému (obora Hukvaldy – 
Biskupské lesy).Více informací na www.janacek2018.cz

Projekt finančně podpořili:

Organizátoři projektu:

PO STOPÁCH JANÁČKOVY 
BYSTROUŠKY

OSTRAVA – BĚLSKÝ LES
■  hravý program pro děti inspirovaný 

Janáčkovou operou Příhody lišky 
Bystroušky spolupořádaný studenty Katedry studií 
lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské 
univerzity

■  Rekola – stojany pro půjčení či vrácení kol

POZDNÍ DIVOCH JANÁČEK  
/ LÁSKA K OPEŘE

OSTRAVA – KUŘÍ RYNEK  
/ JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ
■  slavnostní ukončení vyjížďky u nové 

sochy Leoše Janáčka s liškou Bystrouškou 
mužským pěveckým sborem Láska opravdivá  
program: Leoš Janáček – mužský sbor na text 
Petra Bezruče Maryčka Magdónova 

■  výběr ukázek z rozsáhlého operního díla Leoše 
Janáčka v podání sólistů opery Národního divadla 
moravskoslezského Evy Dřízgové-Jirušové, Anny 
Nitrové, Martina Gurbaľa a Václava Moryse 
za klavírního doprovodu Jany Hajkové 
program:  
Leoš Janáček – Káťa Kabanová  
(duet Káti s Varvarou „Víš, co mě napadlo?“; 
píseň Kudrjáše „Po zahrádce děvucha již ráno se 
procházela“; duet Varvary s Kudrjášem „Za vodou, 
za vodičkou můj Váňa stojí“) 
Její pastorkyňa (duet Jenůfy se Števou „Števo, já 
vím, žes to urobil z té radosti dnes“) 
Příhody lišky Bystroušky (duet lišky Bystroušky 
a lišáka Zlatohřbítka „Ruku líbám“; árie Revírníka 
„Je to pohádka, či pravda?“)

■  Rekola – stojany pro vrácení kol

17.30 
hodin

18.30 
hodin

PŘIPRAVUJEME:JANÁČEK JAKO MODRÁČEK 
V BRNĚNSKÉM KLÁŠTERU  
/ DUCHOVNÍ HUDBA

RYCHALTICE – KOSTEL SV. MIKULÁŠE
■  varhanní recitál Pavla Rybky se sólistkou 

opery NDM Evou Dřízgovou-Jirušovou  
program: Leoš Janáček – Chorální fantasie 
(varhanní skladba z pražských studií),  
Adagio I, Glagolská mše – varhany sólo (VII.), 
Modlitba Jenůfy z opery Její pastorkyňa

JANÁČKOVO MLÁDÍ / FOLKLOR 

BRUŠPERK – HOSPODA U HYNEČKŮ
■  koncert mužského pěveckého sboru 

Láska opravdivá při Ústavu hudební vědy 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; 
umělecký vedoucí Jan Špaček 
program: Leoš Janáček – úpravy moravských 
lidových písní pro mužský sbor

■  Rekola – stojany pro půjčení či vrácení kol

PROSKOVICE – KOUPALIŠTĚ KUŇKALIŠTĚ
■  koncert Žesťového kvintetu opery 

Národního divadla moravskoslezského: 
Tomáš Buček, Zdeněk Halata – trubky, Ján 
Garláthy – lesní roh, umělecký vedoucí, Martin 
Cupal – trombon, Miroslav Pecháček – tuba 
program: (úpravy tanců a písní pro žesťový kvintet) 
Leoš Janáček – Moravské tance (Rožek, Kolo); 
Ukvalské písně (Ondraš, Ondraš!, Ty ukvalsky 
kosteličku!, Na tych fojtových lukach, Ty ukvalsky 
kosteličku, hej!, Pan Buh vam zaplať, Fojtova 
Hanka) 
Evžen Zámečník – Hukvaldská serenáda  
Zdeněk Fibich – Furiant 
lidový tanec z Moravy – Trnaveček 
Leoš Janáček – Moravské tance (Kožich, Silnice) 

■  Rekola – stojany pro půjčení či vrácení kol

13.30 
hodin 

15 
hodin 

16.30 
hodin 


