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Okresní soutěž dětských zpěváků lidových písní 

 
Pořadatelé: 
Valašský soubor Kašava, z. s. 
Valašské folklorní sdružení 
Dům dětí a mládeže Astra Zlín 
Základní umělecká škola Zlín 
 
 
 

Určeno: 
Vedoucím dětských folklorních souborů, cimbálových 
muzik a pěveckých sborů v okrese Zlín 
Ředitelům základních škol, základních uměleckých škol 
v okrese Zlín 
 
 

Zlín 2. února 2018
 
Vážení přátelé, 
 
dovolujeme si Vás oslovit s informací o dalším ročníku soutěže dětských zpěváků lidových písní Trnečka, který se 
uskuteční 

v sobotu 24. března 2018 v komorním sále ZUŠ Zlín ve Zlíně, Štefánikova 2987. 

Harmonogram: Prezence a zkoušky 8.00–10.00 hodin 
 Zahájení soutěže 10.00 hodin 

Děti soutěží v kategoriích: I. 6–9 let   
 II. 10–15 let (děti narozené v letech 2003–2008) 

Vzhledem k předpokládanému množství zpěváků mohou být vysláni za jednotlivou školu, muziku nebo soubor 
v každé kategorii pouze 2 zpěváci/zpěvačky (je možno vyslat i duet, neznáme však zatím přesně postupový klíč do 
dalších kol soutěže).  

Každý zpěvák si připraví dvě lidové písně z Valašska. Jednu píseň zazpívá zpěvák bez doprovodu, druhou možno 
s doprovodem (táhlá píseň max. 2 sloky, rytmická píseň max. 3 sloky). 

K vystoupení možno využít hudebního doprovodu na cimbál, který bude zajištěn. Notový zápis písní je však nutno 
zaslat spolu s přihláškou. Při doprovodu může být využit i jiný hudební nástroj, který si však každý zajistí sám. 

 

Soutěž bude hodnotit tříčlenná odborná komise a tříčlenná „porota mladých“, která je sestavena z dřívějších 
úspěšných účastníků Trnečky. Hodnocení probíhá dle těchto kritérií: 

- výběr lidové písně (vzhledem k věku interpreta, k jeho regionální příslušnosti, hlasovým a intonačním 
schopnostem),  

- dodržení dialektu, hlasová a interpretační připravenost,  
- schopnost spolupráce s doprovodnou hudbou,  
- výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu,  
- lidový oděv (není podmínkou). 

 

Dopravu si zajišťuje a hradí každý účastník sám, občerstvení je možno zakoupit v přilehlé kavárně. Výsledky 
soutěže budou postoupeny do regionálního kola soutěže, které se koná 15. dubna 2018 ve Vsetíně. 
 

Přihlášku prosím pečlivě vyplňte a spolu s notovým zápisem písní zašlete do 10. března 2018 na email 
d.vecerkova@ddmastra.cz, případně na adresu: 

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín 
Drahomíra Večerková 
Tyršovo nábř. 801 
760 01 Zlín 

 
 

Těšíme se na spolupráci s Vámi a na vystoupení mladých zpěváků. 
 

 Kristýna Kubíčková Drahomíra Večerková 
 Valašský soubor Kašava DDM Astra 
 Tel. 739 500 738 Tel. 725 099 183  
 
 

Akci podpořilo statutární město Zlín.      

http://www.soubor-kasava.cz/
mailto:d.vecerkova@ddmastra.cz
mailto:d.vecerkova@ddmastra.cz

