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Čtvrtletník členů folklorních souborů a jejich příznivců 
VIII. ro čník 
únor 2007  

 
 
 
 

Pře…skok, pře…met, pře…lézat, pře… hlížet, pře…dnost, pře…prava,…? 
 

Hlídka  – něco hlídá, ale co??? 
 

Přehlídka?  - Co budou přehlížet? A kdo? A odkud? A proč? A koho?… 
 

JO!!! PŘEHLÍDKA ZP ĚVÁČKŮ A DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH 
SOUBORŮ! UŽ VÍM!!! A PRO Č TO NEŘEKNEŠ HNED?!? TO JE PŘECE 
JASNÉ NE?!? 

 
 
 
 
 
 



Pozvánky na významné akce v našem regionu: 
 
• 3.2.2007    19. LAŠSKÝ BÁL SLPT Ostravica 
 
• 17.2.2007    VALAŠSKÝ BÁL souboru Morava  
 
• 16.3.2007    1. kolo soutěže Zpěváček 2007 

Lidová konzervatoř Ostrava Přívoz 
• 24.3.2007    koncert k 30. výročí Ondřejnice 

Brušperk 
• 30.3.2007    2. kolo soutěže Zpěváček 2007 

Janáčkova konzervatoř Ostrava 
• 1.4.2007    Přehlídka dětských souborů FOSO  

Janáčkova konzervatoř Ostrava 
• 14.4.2007    Seminář „Jak zpívat lidové písně“  

ZUŠ V.Petrželky, O-Hrabůvka 
• 20.4.2007    koncert k „Letem světem s Ostravičkou“  

k 25. výročí Ostravičky – kino P.Bezruče, FM 
• 20.4.2007    koncert k 30. výročí SHS 

DK Poklad, Ostrava - Poruba 
• 21.4.2007    posezení s přáteli a bývalými členy Ostravičky 

Národní dům FM 
• 20.-21.4.07   Festival Poodří F.Lýska – Proskovice 
 
• 25.-26.5.07   Festival Poodří F.Lýska – Stará ves n.O. 
 
• 15.6.2007    Galakoncert k 25.výročí Ostravičky 

v rámci MFF FM 
• 15.6.2007    Festival Poodří F.Lýska – Stará ves n.O. 
 
• 16.6.2007    Festival Poodří F.Lýska – Jistebník 
 
• 12.-18.6.07   MFF FM 
 
• 13.-17.8.07   Folklor bez hranic Ostrava 
 
• 20.10.2007   koncert k 30. výročí Ondřejnice 

Stará Ves n.O. 
• 27.10.2007   koncert k 60. výročí Hlubiny  

Janáčkova konzervatoř Ostrava 
• 23.11.2007   koncert k 25.výročí Ostravičky 

 kino P.Bezruče, FM 
• podzim 2007   PRAMENY – přehlídka dospělých souborů  
 
 Kromě toho spousta vystoupení přehlídek i festivalů na kterých se účastní soubory z našeho regionu – 
tak všem držíme palce, ať se vše podaří a ať se všem divákům „náš“ folklór líbí tak, jako doposud ba i 
více. 
 
Srdečně Vás na všechny akce zveme a pozvěte co nejvíce diváků, ať nadšenců posedlých krásou lidové kultury, písně 
tance a všeho přibývá!! 



 
 

RUBRIKA 
- postřehy – náměty – kritika – postřehy – náměty – kritika -  

 
Ještě jednou k Inspiracím:  
 
Já špión se chci touto cestou omluvit některým souborům, které se zúčastnily Inspirací – jak je 
mým zvykem, psala jsem zápisky špióna z rozborového semináře – neboli co si stihnu 
poznamenat v průběhu semináře, kdy ale taky ještě musím otvírat a zavírat dveře, rozdávat 
svačiny, řešit problémy s úklidem a dopravou… A tak se stalo – nemaje diktafon a přesný 
záznam ze semináře, že u některých souborů vyznělo hodnocení jakoby negativně – i když 
jestli se nepletu, na začátku jsem pečlivě zapsala slova Laďky Košíkové, že všechna 
vystoupení vlastně byla bezva, super… a pak jenom hledala maličkosti, protože proč vlastně 
jenom chválit – tím se člověk nic nenaučí. Takže to vlastně nebyly výtky, ale rady. Přesto jsem 
zjistila, že někteří souboráci byli dotčeni, že tak to nebylo. Omlouvám se tedy všem a 
pokusím se špióna vylepšit nebo vynechat. 

   Helena S. 
 
 
 

 
RUBRIKA 

pozvánky – pozvánky – pozvánky – pozvánky-pozvánky 

 
DŮLEŽITÉ:  
 
• Jak jste si již určitě všimli,  jsou již dány termíny 1. a 2. kola Zpěváčka a taky 

přehlídky dětských souborů. Přikládám propozice i přihlášky na obě tyto akce. Prosím 
všechny informace pečlivě pročtěte a raději se ptejte – nejlépe mailem nebo mobilem a 
přihlášky zašlete nejpozději do uvedených termínů, protože na nich pak závisí i další 
postup a program přehlídek… 

 
 
 
• Mimořádná nabídka: V rámci Festivalu Poodří F.Lýska, ve spolupráci s FOSO a LK 

Ostrava se bude konat seminář „Jak zpívat lidové písně“ v sobotu 14. dubna 2007 
v ZUŠ V.Petržalky v Ostravě – Hrabůvce. Lektoři: Marie Mat ějová a Jan Rokyta! 
Účastnický poplatek jen 50,- Kč/osoba! To určitě bude stát za to, proto se zavčasu 
přihlaste- nejpozději do 30.3.2007 na adresu Eliška Krejčíčková, Proskovická 197, 
724 00, Ostrava – Stará Bělá 

 



 
 

ZÁVAZNÁ P ŘIHLÁŠKA NA SEMINÁ Ř 14.4.2007  
 
 

Jméno a příjmení:…………………………………………………………… 
 
Adresa:………………………………………………………………………. 
 
Soubor:………………………………………………………………………. 
 
Telefon, mail:………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

I N F O R M A C E: 
 

• Nezapomeňte, že v sobotu 3. února 2007 se bude konat 10. ro čník 
Národního krojovaného plesu FOS ČR ve Žďáru nad Sázavou 
Součástí tohoto ročníku bude i ukázka souborů, které budou mít hlavní program 
v příštím roce a na příští rok bylo určeno Opavské a Těšínské Slezsko, takže letos se 
předvedou soubory z těchto regionů (nám sousedících), ale také by se mohly 
zúčastnit některé naše soubory, které oblast Slezska zpracovávají – bližší informace 
Anna Buroňová,  
608 853 901 
 

 
 

FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY  
 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZPĚVÁČEK  2007 
 

Folklorní sdružení České republiky vyhlašuje další ročník Celostátní soutěže dětských 

interpretů lidových písní ZPĚVÁČEK 2007.  

Vstupní soutěžní kola (např. školní, městská apod.) se mohou uskutečnit  v  režii místních  
pořadatelů nejpozději do 28.  února  2007. V těchto nižších kolech je možno organizovat soutěž 
dle místních zvyklostí, tedy i pro další věkové kategorie (mladší i starší interprety, nebo též pro 
dua a tria). V případě pořádání těchto nižších kol se doporučuje spolupráce s pořadateli kol 
regionálních. 

V jednotlivých soutěžních přehlídkách doporučujeme vést dětské interprety ke zpěvu dvou 
lidových písní příslušného regionu (jednu s doprovodem a druhou bez doprovodu) a  s textem i 
melodickou náročností věku dětí přiměřenými.  



 
 

Finále třináctého ročníku přehlídky a osmý ročník celostátní soutěže dětských zpěváků 
lidových písní Zpěváček 2007  se uskuteční v Loučné nad Desnou (semifinále) a ve Velkých 
Losinách (finále a galakoncert vítězů) 11. až 13. května 2007.  Pro celostátní finále a regionální 
soutěžní přehlídková kola hlavní pořadatel, Folklorní sdružení ČR, předkládá následující 
propozice:  
1) Regionální a celostátní soutěž zpěváčků je určena dětem narozeným v letech 1992 – 1997 

(tedy ve věku 10 – 15 let)  a zpívajícím sólově lidové písně slovácké,  valašské, slezské, 
lašské, hanácké, hanácko-slovácké, horácké, brněnské a české. 

2) Regionální  soutěžní přehlídky jsou soutěžní s postupem na celostátní finále, budou 
uspořádány regionálními folklorními sdruženími během měsíce března a uskuteční se 
v regionech Slovácko, hanácké Slovácko, Valašsko, Slezsko, Lašsko, Haná, Brněnsko, 
Horácko, střední Čechy, západní Čechy, jižní Čechy a severní a východní Čechy.  

3) Vystoupení  dětí  v regionálních soutěžních kolech hodnotí nejméně tříčlenná porota, která 
s jednoznačným určením pořadí  rozhodne o postupu do celostátního finále postupovým 
klíčem stanovený počet dětí (sólových interpretů příslušného věku) a jednoho náhradníka. 

4) Postupový početní  klíč z  regionálních soutěžních kol: Slovácko (7 dětí + 1 náhradník), 
Slezsko (obě části společně 7 + 1),  Valašsko (7 + 1), Lašsko (3 + 1), Haná (4 + 1), hanácké 
Slovácko (2 + 1), severní Čechy (2 + 1), východní Čechy (2 + 1), Horácko (4 + 1), jižní 
Čechy (3 + 1), západní Čechy (3 + 1), Střední Čechy (2 + 1) a Brněnsko (2 + 1). 

5) Pořadatelé regionálních kol ohlásí termín své soutěže vyhlašovateli celostátní soutěže 
nejpozději do 31. ledna 2007. 

6) Na regionálních soutěžích a při celostátním finále ve Velkých Losinách zazpívají děti dvě 
písně odlišného charakteru (táhlá, rytmická) nejméně o dvou slokách. Dle výběru interpreta 
bude jedna ze soutěžních písní zpívána bez hudebního doprovodu.  

7) Pořadatelé regionálních soutěžních přehlídek zašlou výsledkovou listinu své přehlídky se 
jmény postupujících zpěváčků na dodaném tiskopise ihned po uspořádání přehlídky, 
nejpozději však do 10. dubna 2007. 

8) Výsledkovou listinu postupujících zpěváčků doplní pořadatelé regionální soutěže notovými 
zápisy obou písní s uvedením tóniny, ve které na soutěži zaznějí, mohou přiložit příp. také 
jejich demonahrávku zpěvu. 

9) Celostátní soutěžní přehlídku hodnotí nejméně pětičlenná odborná porota, která může ocenit 
nejvýše celkem deset dětí. Vždy však  vyhlásí Zpěváčka České republiky roku 2007 - Zlatý 
zpěváček 2007 (1. místo), Stříbrného zpěváčka 2007 (2. místo) a Bronzového zpěváčka 
2007 (3. místo), přičemž první místo získá jeden soutěžící, další místa mohou být dělena pro 
více zpěváčků; maximálně je však možno na 2.  a  3. místě ocenit 5 dětí. 

10) Vítěz předcházejícího ročníku celostátní soutěže ve Velkých Losinách (Zlatý Zpěváček 
2006) se v dalším roce nemůže jako soutěžící zúčastnit  regionální a celostátní soutěžní 
přehlídky. Pořadatelé jej však mohou pozvat k  účasti  a  vystoupení jako hosta  těchto 
soutěžních přehlídek. 

11) Vystoupení na regionálních přehlídkách bude doprovázeno lidovou hudbou, soutěžní 
vystoupení při celostátní soutěžní přehlídce doprovází hudby česká, a BROLN. Soutěžící 
děti budou mít možnost s hudbami zkoušet. 

12) Soutěžní porota celostátního finále ve Velkých Losinách rozhodne také o udělení putovní 
Ceny Jaroslava Juráška za výjimečný interpretační výkon. 

13) S   vítězi  celostátní soutěže a držitelem Ceny J. Juráška bude Folklorní  sdružení   ČR dál 
v  kontaktu a děti budou v  nadcházejících letech pozvány k účasti na některém z 
připravovaných koncertů (říjen 2007 Bratislava a září 2008 Luhačovice), případně dalších 
připravovaných přehlídek a festivalů. 



14) Folklorní sdružení ČR organizačně a finančně zajišťuje celostátní soutěžní semifinále 
v Loučné nad Desnou i finále ve Velkých Losinách, regionální a nižší postupová kola jsou 
v organizační a finanční režii místních pořadatelů. 

15) Ředitelem soutěžního ročníku 2007 je František Synek. 
 

REGIONÁLNÍ KOLO CELOSTÁTNÍ P ŘEHLÍDKY  
DĚTSKÝCH ZPĚVÁKŮ LIDOVÝCH PÍSNÍ 

OSTRAVA 2007 
 
 

P R O P O Z I C E 
 
Vyhlašovatel a po řadatel  
celostátní p řehlídky:    Folklorní sdružení ČR 
Pořadatel regionálního kola:       Folklorní sdružení Ostrava 
Spolupráce:      Lidová konzervato ř, p.o., Ostrava 

SVČ Korunka,p.o., Korunní 49, Ostrava Mar.Hory 
Zástupce po řadatelů:   Mgr. Helena Skálová, Kate řina Mace čková  
Termín 1. kola:      pátek 16. b řezna 2007,  

sál Lidové konzervato ře Ostrava - P řívoz 
Termín 2. kola:      pátek 30. b řezna 2007 
      Janáčkova konzervato ř Ostrava  
 
Podmínky ú časti :  
 

Přehlídka je určena členům dětských folklorních kolektivů Ostravy a Lašska. Účast je 
dobrovolná.  Děti se přehlídky zúčastní ve dvou věkových kategoriích: l. kat. do10 let a 2. kat. 
10 – 15 let (děti narozené v letech 1992 – 1997). Regionální přehlídky se mohou účastnit také 
dua a tria, případně i starší interpreti do 18 let. Každý z kolektivů může vyslat do soutěžní 
kategorie /10-15 let/, ze které děti postupují na celostátní přehlídku určený počet dětí dle klíče: 
kolektiv do  30 členů - 2 zástupce, do  60 členů - 4 zástupce, nad 60 členů - 6 zástupců. 
Děti si připraví 2 lidové písn ě regionu Lašska  odlišného charakteru (táhlá, rytmická) 
obsahově přiměřené jejich věku a hlasovým možnostem. V regionálním kole nelze soutěžit 
s písněmi jiného regionu. Jednu píseň zazpívají bez doprovodu , druhá může být doprovázena 
na jakýkoliv hudební nástroj (ale nemusí). 
V 1. kole budou mít děti vlastní doprovod (na místě je k dispozici klavír). Ve 2. kole regionální 
přehlídky bude 1 zvolená píseň doprovázena cimbálovou muzikou. Při přehlídce zazpívají děti 
alespo ň 2, max. 3 sloky písn ě. Lidový kroj je vítán, není podmínkou. Současně s přihláškou 
(nejpozději však při prezenci) je nutné zaslat notový zápis v p říslušné tónin ě dítěte a text 
písní!  
 

Postup:  
 

Regionální přehlídka je pořádána dvoukolově jako výběr na Celostátní soutěžní přehlídku 
dětských zpěváků lidových písní Zpěváčci 2007, která se uskuteční 11.- 13. května 2007 ve 
Velkých Losinách, případně další akce /festivaly, koncerty, atd./ . Celostátní soutěžní přehlídky 
se mohou zúčastnit jen sóloví interpreti ve věkové kategorii 10 – 15 let tj. ročníky 1992 - 1997 , 
jen s písněmi svého regionu. 
Vystoupení dětí zhodnotí 3-5ti členná lektorská skupina, která do 2. kola regionální přehlídky 
doporučí všechny interprety splňující první 3 body kritérií hodnocení. Ze 2. kola regionální 
přehlídky lektorská skupina doporučí k postupu na celostátní přehlídku 3 děti –  sólové 



zpěváčky v určeném pořadí a 1 náhradníka . 2. kolo regionální přehlídky se uskuteční jako 
koncert pro veřejnost. 
 
 
 
 

Hodnocení a jeho  kritéria:  
 

1. Výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta a  jeho hlasovým a intonačním 
schopnostem. 

2. Zvládnutí regionálního stylu, dodržení dialektu, hlasová a intonační přesnost a připravenost. 
3. Výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového oděvu. 
4. Schopnost spolupráce a kontakt  s doprovodnou hudbou. 
 

Při hodnocení porota m ůže přihlédnout (nepat ří mezi kriteria):  
 

K tanečnímu nebo hudebnímu doplnění vlastního zpěvu. 
Vzhledem k velkému počtu dětí přihlášených do 1. kola soutěže výbor FOSO rozhodl, že 1. kolo 
bude rozděleno takto: 
Dopolední část – soubory z Ostravy a okolí 
Odpolední část – soubory z FM a okolí 
 

Časový harmonogram 1. kola :           
 
9,00 -  10,00 hod.                          prezence, možnost rozezpívání (Ostrava + Skřivánek) 

   
10,00 -  12,00 hod. přehlídka – ostravské soubory + d ěti ze Sk řivánka 
12,30 – 13,30 hod. prezence, možnost rozezpívání – (FM a okolí) 
13,30 – 15,00 hod. přehlídka – soubory z FM a okolí 
16,00 hod.    vyhlášení výsledků 
 

Časový harmonogram je orientační, délka přehlídky je závislá na množství přihlášených 
interpretů.Všem souborům nebo interpretům bude zaslána výsledková listina dětí postupujících 
do 2. kola. 
 

Organiza ční pokyny  1. kola:  

- Soutěžícím a 1 doprovodu bude hrazeno jízdné veřejným dopravním prostředkem. Auto 
bude hrazeno jako jízda veřejným dopravním prostředkem. Jízdné bude hrazeno jen členům 
Folklorního sdružení Ostrava /nečlenové se přehlídky účastní na vlastní náklady/. 

- Občerstvení nelze zajistit, děti si přinesou vlastní svačinu i pití. 
- Všechny děti obdrží účastnický diplom. 
- Případné dotazy a další informace :  

K. Macečková  – tel.domů: 596 626 763; 728 103 742 
k.maceckova@atlas.cz 
H. Skálová  – tel.práce: 596 624 041, 605 756 025 
hlubina.ostrava@seznam.cz 

 
Organizační pokyny a časový harmonogram 2. kola přehlídky budou sděleny při vyhlášení 
výsledků 1. kola, rovněž termíny zkoušek s doprovodnou muzikou. 
 
Přihlášky zašlete nejpozd ěji do 9. b řezna  2007 na adresu:  

 
Kateřina Macečková,  ( nebo Helena Skálová) 

  Folklorní sdružení Ostrava 
  Wattova 5 



702 00  Ostrava – Přívoz 
 
Přihlášky je možno poslat i mailem na výše uvedené ad resy  
 

P Ř I H L Á Š K A  
 

REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH ZPĚVÁKŮ LIDOVÝCH PÍSNÍ – 
OSTRAVA 2007  

(členové dětských folklorních kolektivů Lašska a Ostravy) 
(vybraní účastníci soutěže Skřivánek 2007) 

 
Folklorní sdružení Ostrava, Wattova 5, 702 00  Ostrava – Přívoz 

Lidová konzervatoř, p.o., Ostrava, koncertní sál, pátek 16. března 2007 
 

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………………… 
 
Člen folklorního souboru :………………………………………………………………………………. 
 
Rodné číslo a místo narození:……………………………………………………………………………. 
 
Adresa :……………………………………………………………………..PSČ:………………………. 
 
Škola:  …………………………………………………….třída:…………………věk:…………………. 
 
Kontaktní telefon na rodiče, e-mail………………………………………………………………………… 
 
Na vedoucího souboru, tel., e-mail:….……………………………………………………………………...
  
 
Písně  1. à capella          ___________________________________ 
 
  2.          ___________________________________ 
 
 
Hudební doprovod   _________________________________________________________ 
 
 
Poznámka, zajímavost o sobě (napište případně na druhou či další stranu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    _______________                                    ____________________         
datum a místo             podpis zástupce souboru, školy 
 
 



Termín odeslání p řihlášky: do 9.3.2007!!! 
 

UPOZORNĚNÍ: Na pozd ěji zaslané p řihlášky nebude brán z řetel a děti nebudou za řazeny 
do p řehlídky!!!  
 

REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH KOLEKTIV Ů – 
OSTRAVA 2007 

 
 

P R O P O Z I C E 
 
Pořadatelé regionální p řehlídky:  Folklorní sdružení Ostrava 

      Lidová konzervatoř,p.o.,  Ostrava 
      SVČ Korunkap.o. v Ostrav ě-Mariánských Horách 
Termín:      neděle 1. dubna  2007  
Místo konání :     Janáčkova konzervato ř, Ostrava 1 
Zástupci po řadatelů:   Mgr. Helena Skálová  
      Kateřina Mace čková  
 
 
Podmínky ú časti:   
Přehlídek DFS se mohou zúčastnit všechny dětské folklorní kolektivy , soubory a skupiny ČR, 
jejichž členové nepřesáhnou průměrný věk 15 let. Na přehlídkách se neurčují věkové kategorie. 
Soubory mohou přihlásit i více věkově rozlišených skupin svého kolektivu. 
Dětský hudební doprovod je vítán, při vystoupení je však možno použít i doprovod dospělých 
hudebníků, případně playback. 
Počet dětí a doprovodu z řad dospělých u souboru doporučeného na celostátní přehlídku nesmí 
přesáhnout 30 osob, doprovází –li kolektiv živá hudba, je možno po dohodě s pořadateli zvýšit 
počet na 35 osob. 
Časový limit  jednotlivých vystoupení je maximáln ě 10 minut , neměl by však být kratší  než 3 
minuty. 
 
Hodnocení a jeho kritéria:   

- výběr materiálu vzhledem ke zvolenému tématu, k věku dětí a k regionální příslušnosti 
v souvislosti s užitým materiálem, krojovému vybavení, nářečí apod. 

- pohybová připravenost dětí, držení těla, tanečnost, hudebnost, zpěvnost, taneční 
technika 

- provedení – estetický a přirozený projev dětí 
- zdůraznění pohybové složky vystoupení 
- scénické zpracování 
- pokud má soubor vlastní dětskou hudbu, je třeba ji hodnotit na základě těchto kritérií a 

zvlášť ji ocenit, obdobně i zpěváky. 
Poznámka: Soubor může vystupovat s programem s nímž se už v minulosti účastnil celostátní 
(národní) přehlídky po uplynutí 5 let!!!  
 
Organiza ční pokyny: 
- souborům budou hrazeny náklady spojené s účastí na regionální přehlídce (doprava 

autobusy), refakturaci zašlete na adresu: Folklorní sdružení Ostrava, Wattova 5, 702 00  
Ostrava – Přívoz 

- lektorskému sboru budou náklady a odměna za práci hrazeny dle  platných směrnic 
- děti – účastníci přehlídky – obdrží balíček s občerstvením 
- celá přehlídka bude natočena na videozáznam – možnost objednávky DVD nebo video 



- připravte si laskavě předem prezenční listiny 
- časový harmonogram je rámcový, upřesněn bude na základě závazných přihlášek souborů 

a celkové délce vystoupení 
Dodatek:  
Lektorský sbor vybere jeden soubor + 2 další soubory do širšího výběru k účasti na celostátní 
přehlídce DFS, která se bude konat  8. - 10.6.07 v Jihlav ě . 
Regionální přehlídka bude pořádána jako setkání dětských folklorních kolektivů a koncerty pro 
veřejnost. 
 
Přihlášky zašlete nejpozd ěji do 15. b řezna 2007 na adresu:    

 
Helena Skálová   
Folklorní sdružení Ostrava 
Wattova 5 
702 00  Ostrava - Přívoz  

 
nebo na adresu:  Helena Skálová 
   SVČ Korunka, p.o.,  Korunní 49 
   709 12, Ostrava – Mariánské Hory 
    
Přihlášky je možno poslat i mailovou poštou: hlubina.ostrava@seznam.cz 
 
1. UPOZORNĚNÍ: Přihlášky je NUTNÉ poslat do ur čeného termínu, na pozd ější p řihlášky 
nebude brán z řetel a kolektivy nebudou za řazeny do p řehlídky!!! 
 
2. UPOZORNĚNÍ:  Proti původnímu plánu jsme byli nuceni změnit termín přehlídky ze soboty 
31.března na neděli 1. dubna 2007.  Prozatím vycházíme z předpokladu, že přehlídky se 
zúčastní přibližně stejný počet souborů, jako v roce 2005 a tudíž i program – časový 
harmonogram bude přibližně stejný. Proto Vás žádám, abyste do přihlášky vyznačili čas, který 
budete na své vystoupení preferovat – pokusíme se Vám vyhovět, pokud to bude v našich 
možnostech. (Časy jsou orientační: 9.00, 11.00, 13.30 – předtím cca vždy 1 hodinu budou 
zkoušky). Vím, že některé soubory budou mít problém, aby vše stihly, proto dáváme tuto 
možnost a pokusíme se Vám vyjít vstříc. Vše záleží samozřejmě na počtu přihlášených souborů 
a tanečních vystoupení.  
 
3. UPOZORNĚNÍ:  Účastnický poplatek bude 15,- K č na osobu a bude ur čen na drobné 
občerstvení pro ú činkující d ěti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

P Ř I H L Á Š K A  
 

REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH KOLEKTIV Ů  - 2007 
 

Janáčkova konzervato ř v Ostrav ě 
 
 
 
Název kolektivu:…………………………………………………………………………………………. 
 

Název vystoupení:……………………………………………………………………………………… 
 

Vedoucí kolektivu :……………………………………………………………………………………… 
 

Adresa,PSČ:……………………………………………………………………………………………… 
 

Telefon:……………………………………………………………….E-mail:……………………………  
 

Vedoucí muziky :…………………………………… Hud. Úprava:…………………………………….. 
 

Choreografie:…………………………………………………….Délka:………………………………… 
 

Počet tanečníků:………………………………počet muzikantů:……………………………………… 
 
Věkový průměr kolektivu :…………………………………. 
 
Technické požadavky (světla, vybavení, zvuk):………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Preferovaný čas vystoupení: (9.00,11.00,13.30):…………………………………………………….. 
       

Krátká charakteristika kolektivu, vystoupení:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



____________________       ______________________ 
místo, datum        podpis vedoucího kolektivu



P R E Z E N Č N Í    L I S T I N A 
Regionální přehlídka dětských folklorních kolektiv ů - 2007 
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Pište, informujte, p řipomínejte – je to časopis nás 
všech!!! 
Dotazy, články, informace, nabídky, …. posílejte na adresu: 
Helena Skálová, SV Č Korunka,  Korunní 49, 709 12  Ostrava , 
 e-mail: hlubina.ostrava@seznam.cz; skalovic@seznam.cz  
tel.: 596 624 041; 599 526 706 
mobil: +420 605 756 025 
Toto číslo ob časníku KACABAJKA pro vás napsala, vytiskla a rozesl ala: 
Helena Skálová  
Neprošlo jazykovou úpravou. 


