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Pranostika je slovo řeckého původu a značí předpověď. Předpovídání můžeme 
považovati za jakousi vrozenou vlastnost nebo touhu všech kulturních národů. 
Bývá založeno na styku s přírodou a na pozorování určitých astronomických 
zjevů, majících vztahy nejen k lidem a zvířatům, ale i k hospodářským plodinám. 
Pranostika jest součástí národopisu a projevem duševní kultury. 



Pozvánky na významné akce v našem regionu: 
 
  
 
13. února 2010   Národní krojovaný bál FOS ČR 
     Praha 
 
13.února 2010                                   Valašský  bál   FS Ševčík  
                                                            19.00 KD Akord Ostrava-Zábřeh  
 
13. února 2010   Valašský bál souboru Morava 
     K-Trio Ostrava 
 
19.března 2010 1. kolo soutěže Zpěváček 2010  
 Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava-Přívoz 
 
21.března 2010  Vynášení Mařeny SSHS, Ostrava – Pustkovec 

      
10.dubna 2010   2. kolo soutěže Zpěváček 2010  
     ZUŠ Ostrava - Pustkovec 
 
14. května 2010   Koncert cimbálových muzik 
     a křest nového CD SLPT Ostravica 
 
květen 2010  Nesoutěžní přehlídka DFS „Děti tančí a 

zpívají“ 
 
17. – 19. září 2010  Podzimní slavnost Třebovický koláč, Ostrava –

Třebovice 
www.trebovickykolac.com, info@trebovickykolac.com 
 

říjen 2010 Regiony jak je neznáme – koncert muzik 
 
listopad 2010 INSPIRACE – nesoutěžní přehlídka 

choreografií dospělých souborů 
 
6.listopadu 2010 25.výročí Dětského souboru Heleny Salichové, DK 

Poklad Ostrava – Poruba 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  



ÚNOR 
 

Sněhový únor, sílí úhor 
 
Když v únoru mušky litajú, to v marcu robky v ruce chuchajú.  
Když v únoře mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží. 
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. 
Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá. 
Když na Hromnice taje, hotuj sedláče saně. 
Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče. 
Na svatého Blažeje (3.2.) sluníčko ohřeje. 
O světici Věří (7.2.) dodírá se peří. 
Na svatú Dorotu (26.2.) rádo teče do bot, po svaté Dorotě, uschne prádlo na plotě. 
Svatého Matěje (24.2.) Vesny naděje. 
Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, to ju obohatí… 
 
Ať koukám jak koukám, jaro ještě nebude – ale snad….jednou…už  aby!!! 
 
 
 
 
 

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

 

Slezským králem pro rok 2010 je Ondřej I. Herdegen 
 
Slezský soubor Heleny Salichové již po patnácté uspořádal pro zájemce folkloru 
a lidové zábavy Slezský bál. Konal se v sobotu 16.ledna 2010 v Domě farnosti 
v Ostravě – Porubě. 
Humor a vtip opět znovu nechyběl. V programu večera vystoupila taneční 
skupina „V prostoru“ a také salichovci se svým tradičně netradičním tanečním a 
pěveckým uměním. Pro návštěvníky bálu hrála k tanci a poslechu cimbálová 
muzika Lipka a muzikanti Slezského souboru Heleny Salichové.  
Slezský král Lubor I. bohužel neobhájil svůj trůn a byl poražen ve finálovém 
klání  
Ondřejem I. Herdegenem, který obdržel 5litrový demižón slivovice a titul 
Slezský král pro rok 2010.  
Již nyní se těšíme na další zájemce o trůn a titul Slezského krále pro rok 2011, a 
to v sobotu 15.ledna 2011 v Domě farnosti v Ostravě – Porubě.  
Fotografie na www stránkách SSHS 
 
 
 
 



  

RUBRIKA 
pozvánky – pozvánky – pozvánky – pozvánky-pozvánky 

 
ZPĚVÁČEK 2010 

PROPOZICE SOUTĚŽE 
 

Folklorní sdružení České republiky vyhlašuje další ročník Celostátní soutěže dětských 
interpretů lidových písní Zpěváček 2010.  
 
      Vstupní soutěžní kola (např. školní, městská apod.) se mohou uskutečnit  v  režii 
místních  pořadatelů nejpozději do 28.  února  2010. 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.  
 

       Vyvrcholení (semifinále i finále) XVI. ročníku přehlídky a XI. ročníku Celostátní 
soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2010  se uskuteční v lázních Velké 
Losiny 14. až 16. května 2010.  Pro celostátní finále a regionální soutěžní přehlídková 
kola hlavní pořadatel, Folklorní sdružení ČR, vyhlašuje následující propozice:  
      1) Regionální kola, semifinále a finále celostátní soutěže zpěváčků je určena dětem 
narozeným v letech 1995 – 2000 (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, které jsou soutěžní s postupem na celostátní semifinále, 
budou uspořádány regionálními folklorními sdruženími během měsíce března (příp. do 
poloviny dubna) a uskuteční se v regionech Slovácko, hanácké Slovácko, Valašsko, Slezsko, 
Lašsko, Haná, Brněnsko, Horácko, střední Čechy, západní Čechy, Karlovarsko, jižní Čechy, 
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 semifinále 
postupovým klíčem stanovený počet dětí (sólových interpretů příslušného věku) a jednoho 
náhradníka. 

      4) Postupový početní  klíč z  regionálních soutěžních kol: 
Slovácko (6 dětí + 1 náhradník), Slezsko (6 + 1),  Valašsko (6 
+ 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), Karlovarsko (2 + 1) a Brněnsko (2 + 1). 
      5) Pořadatelé regionálních kol ohlásí termín své soutěže vyhlašovateli celostátní soutěže 
(kontaktní e-mailová adresa: synek.fotofolklor@seznam.cz, v kopii na foscr@adam.cz ) 
nejpozději do 10. února 2010. Doporučujeme regionální přehlídky uspořádat do konce měsíce 
března, nejpozději do poloviny měsíce dubna!  



      6) Na regionálních soutěžích, v celostátním semifinále i ve finále zazpívají děti dvě písně 
odlišného charakteru (táhlá, rytmická) o nejméně dvou slokách. Dle výběru interpreta bude 
jedna ze soutěžních písní zpívána bez hudebního doprovodu.  
      7) Pořadatelé regionálních soutěžních přehlídek zašlou na ředitelem soutěže dodaném 
tiskopise výsledky své přehlídky se jmény postupujících zpěváčků ihned po uspořádání 
přehlídky, nejpozději však do 15. dubna 2010. 
      8) Výsledkovou listinu postupujících zpěváčků doplní pořadatelé regionální soutěže 
notovými zápisy obou písní s uvedením tóniny u písně zpívané s doprovodem, mohou přiložit 
příp. také demonahrávku jejich zpěvu. 
      9) Celostátní semifinále a soutěžní finále hodnotí nejméně pětičlenná odborná porota, 
která může ocenit nejvýše celkem deset dětí. Vždy však  vyhlásí Zpěváčka České republiky 
roku 2010 - Zlatý zpěváček 2010 (1. místo), Stříbrného zpěváčka 2010 (2. místo) a 
Bronzového zpěváčka 2010 (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 
2009) se v dalším roce nemůže jako soutěžící zúčastnit  regionální ani celostátní soutěžní 
přehlídky. Pořadatelé je 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 semifinále a finále ve Velkých Losinách rozhodne také o 
udělení putovní Ceny Jaroslava Juráška za výjimečný interpretační výkon. 
      13) S  vítězi  celostátní soutěže, držitelem Ceny J. Juráška a příp. také s oceněnými 
finalisty bude Folklorní sdružení  ČR dál v  kontaktu a děti budou v  nadcházejících letech 
pozvány k účasti na některých z připravovaných koncertů, přehlídek a festivalů. 
      14) Folklorní sdružení ČR organizačně a finančně zajišťuje celostátní soutěžní semifinále 
i finále ve Velkých Losinách, regionální a nižší postupová kola jsou v organizační a finanční 
režii místních pořadatelů. 
     15) Pořadatelé regionálních kol soutěže zašlou podklady pro propagaci regionálního kola 
v informačních materiálech Folklorního sdružení ČR (pozvánka, informace o uskutečnění 
včetně výsledkové listiny a fotodokumentace) na foscr@adam.cz  .  
 

* 
 

Při hodnocení budou odbornou porotou sledována především následující kritéria: 
1) Výběr soutěžních  písní vzhledem k věku interpreta. 
2) Hlasové a intonační schopnosti. 
3) Zvládnutí regionálního stylu a dodržení dialektu. 
4) Hlasová a intonační přesnost a připravenost. 
5) Výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového oděvu. 
6) Schopnost spolupráce a kontakt s doprovodnou hudbou. 
 
Při hodnocení může porota přihlédnout k tanečnímu nebo hudebnímu  doplnění vlastního 
zpěvu. Tato taneční nebo hudební prezentace není součástí  hodnocení. 
 
 
 
 



REGIONÁLNÍ KOLO CELOSTÁTNÍ P ŘEHLÍDKY  
DĚTSKÝCH ZPĚVÁKŮ LIDOVÝCH PÍSNÍ OSTRAVA 2010 

 
 

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 a Múzická škola, 

p.o., Ostrava 
SVČ Korunka,p.o., Korunní 49, Ostrava 
Mar.Hory 

Zástupce po řadatelů:   Mgr. Helena Skálová 
Termín 1. kola:      pátek 19.b řezna 2010  

sál Lidové konzervato ře Ostrava - P řívoz 
Termín 2. kola:      sobota 10. dubna 2010  
      ZUŠ Ostrava - Pustkovec  
 
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 1995 – 2000). 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 2010, která se uskuteční 14.- 
16. května 2010 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 1995 - 2000 , 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 zp ěváčky 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 

Skřivánka 
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 /ne členové 
se přehlídky ú častní na vlastní náklady/.  

- Občerstvení nelze zajistit, děti si přinesou vlastní svačinu- bude zajištěn pitný 
režim 

 
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 10. b řezna  2010  na adresu:  

 
Helena Skálová tel.práce: 596 624 041, 605 756 025, 

  Folklorní sdružení Ostrava 
  Wattova 5 

702 00  Ostrava – Přívoz 
Přihlášky je možno poslat i mailem na adresu skalovic@seznam.cz 
 
 



P Ř I H L Á Š K A  
 

REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA  
DĚTSKÝCH ZPĚVÁKŮ LIDOVÝCH PÍSNÍ – OSTRAVA 2010  

(členové dětských folklorních kolektivů Lašska a Ostravy) 
(vybraní účastníci soutěže Skřivánek 2010) 

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

Lidová konzervatoř, p.o., Ostrava, koncertní sál, pátek 19. března 2010 
 
 

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: nejpozd ěji do 10.3.2010!!! 
 



Pěkný den.  

4.2.2010 jsme s CM Kovaliček natočili v TV Noe na Telepace Ostrava hodinový pořad 
"U nás".  

Slovem provází Magda Múčková a Zdeněk Tofel. Měl by se TAM objevit i "klip" písně 
Halelujah ze Souznění 2009 i možná další záběry a fotky.  

Zdeněk Tofel 

Premiéra pořadu bude 18.2. ve 20.05 hodin, posílám i termíny repríz. Na web 
www.tvnoe.cz dám tak dva dny před vysíláním upoutávku na tento díl.  

DVD se záznamem pořadu bude k dispozici po odvysílání.  

Čtvrtek 18.2. (20:05)  
U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře (21. díl)  

Pátek 19.2. (12:30)  
U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře (21. díl)  

Neděle 21.2. (08:10)  
U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře (21. díl)  

Neděle 21.2. (13:35)  
U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře (21. díl)  

Čtvrtek 25.2. (20:05)  
U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře (21. díl)  

 





 



D Ů L E Ž I T É;     I N F O R M A C E:  

 
UŽ JE TO TADY, MÁME SVÉ WWW STRÁNKY!!! 
 
doufám, že budou funkční, že je budete používat a že 
díky nim se ještě více zlepší naše vzájemná 
komunikace a vztahy a … prostě budeme „spolu“ i na 
neviditelných vlnách  
 

Adresa je: www.foso.cz 
 
 

Připomínám, s novým rokem je třeba myslet i na poplatky –  
do FOS ČR i do FOSO – v loňském roce se nám podařilo pár 
grantů a dotací a tudíž i příspěvky souborům, ale to vše je 
odvislé i od členských příspěvků, tak se snažte zaplatit co 
nejdříve, pokud možno do 28.února 2010, tak jak by měly být 
zaplaceny i příspěvky do FOS ČR - poplatky i platby jsou 
stejné jako vloni! 

 

 

 

 

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: skalovic@seznam.cz  
tel.: 596 624 041 
mobil: +420 605 756 025 
nebo Kristýna Pavlíková: kecatp@seznam.cz 
Toto číslo ob časníku KACABAJKA pro vás napsala, vytiskla a rozesl ala: 
Neprošlo jazykovou úpravou. 


