
Pěvecká soutěž Trnečka 2017 
 

V pátek 24. února 2017 se konalo v odborné učebně školní kolo pěvecké soutěže lidových 
písní „Trnečka“. Celkem se zúčastnilo 37 zpěváků od 1. - 9. třídy. Celou soutěž slovem 
provázela paní učitelka Martina Gregorová. Porota rozhodovala ve složení paní učitelka 
Lenka Boďová, Petra Bednaříková, Martina Gregorová, Eva Mahdalová, Jitka Orlovská, 
Michaela Dudová, Jitka Lišková, a paní ředitelka Eliška Flekačová. Jako odborný host byla 
členkou poroty Ivana Šůstková.  

 

 



Úvod soutěže patřil krátkému kulturnímu programu, ve kterém Denisa Drábečková ze 7. 

třídy (altová flétna) a paní uč. Martina Gregorová (klávesy) společně zahrály lidovou píseň 

Idú už chlapci. 

 

 



V I. kategorii soutěžilo 17 žáků z 1. – 3. třídy.  
1. místo Lada Gregorová (3. třída) – Povídajú ludé 
2. místo Jindřiška Miklová (3. třída) – Okolo Hradišťa 
2. místo David Gregor (1. třída) – Když jsem byl malučký 
3. místo Anna Zábojníková (3. třída) – Dyž sa buček zeleňá  
Cena poroty Tomáš Páter (3. třída) – Až já pojedu přes ten les 
                        Sára Drábečková (3. třída) – Sedělo děvča 
Cena ředitelky školy Pavel Vrána (1. třída) – Šly panenky silnicí 
                                     Radim Polanský (2. třída) – A já mám koníčka vraného 
                                     Tadeáš Gajdošík (3. třída) – Já jsem z Kutný Hory 
 
 

 
 



Ve II. kategorii soutěžilo 20 žáků ze 4. – 9. třídy.  
1. místo Natálie Šebestová (9. třída) – Už je ráno 
2. místo Veronika Minaříková (9. třída) – Paste sa, kravěnky 
3. místo Zuzana Mastešová (4. třída) – Okolo Hradišťa 
3. místo Dominik Bednařík (4. třída) – A já mám koníčka vraného 
 
 

 
 
 
 
 
Nutno podotknout, že konkurence byla i letos velmi silná a pro porotu bylo velmi obtížné 
vybrat ty nejlepší.  
Vítězům blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů při reprezentaci naší školy v okresním 
kole, které se uskuteční v sobotu 25. března 2017 již tradičně v komorním sále ZUŠ 
Štefánikova ve Zlíně.  
Všem zpěvákům patří poděkování za jejich přípravu a účast v soutěži! Poděkování patří 
taktéž porotě a všem, kteří se svým dílem zasloužili o příjemnou atmosféru a bezproblémový 
průběh soutěže.  
Více: fotogalerie 
                                                                                                    Zpracovala: Mgr. Martina Gregorová 

 


