
Hodnocení okresního kola Trnečka 2014 
 
Dne 25. února 2014 se uskutečnilo v komorním sále ZUŠ ve Zlíně 

okresní kolo soutěže lidových písní Trnečka 2014. Letos se konal její 

jubilejní 20. ročník, kterého se zúčastnila asi šedesátka dětí ze zhruba 

dvaceti škol. 

 

 

Děti soutěžily ve dvou kategoriích:  I.  6 - 9 let  

                                                     II. 10-15 let 

 

Každý zpěvák si měl připravit 2 lidové písně buď z oblasti Valašska nebo Slovácka. Jedna píseň 

byla bez doprovodu, druhá s doprovodem cimbálu. 

 

Pěvecké výkony hodnotila tříčlenná komise - zkušení odborníci na sólový zpěv a tříčlenná porota 

"mladých", která byla sestavena z bývalých zpěváků Trnečky - tuto porotu zastupovala i naše 

bývalá žačka Martina Minaříková z Kelníků. 

 

Hodnocení probíhalo podle těchto kritérií:  

- výběr lidové písně, dodržení dialektu, hlasová připravenost - čistá intonace, hlasový rozsah, 

schopnost spolupráce s doprovodnou hudbou, výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, lidový 

oděv. 

 

V I. kategorii soutěžilo 28 zpěváků, do které patřila i naše Kristýnka Zlámalíková ze 3. třídy, 

která za oblast Valašsko obsadila výborné 4. místo s možností postupu jako náhradník do 

regionálního kola do Valašských Klobouk dne 27. dubna 2014. V téže kategorii soutěžila 

i Nikolka Čagánková ze 3. třídy, rovněž za oblast Valašsko, které se podařilo své písničky 

zazpívat velmi procítěně a druhá píseň s doprovodem cimbálu vyzněla velmi krásně. 

 

II. kategorii v oblasti Valašsko (18 soutěžících) reprezentovala Veronika Minaříková ze 6. třídy, 

která obdržela od poroty "mladých" diplom za odvahu za intonačně náročné písně. V této oblasti 

soutěžil i Martin Prokop ze 6. třídy, který svým zpěvem a pěknými písničkami potěšil všechny 

přítomné v sále.  

 

II. kategorii za oblast Slovácko ve II. kategorii (18 soutěžících) reprezentovala Karolínka Krátká 

ze 7. třídy, která získala zaslouženě 1. místo s postupem do regionálního kola! 

 

Všem zpěvákům děkuji za vzornou reprezentaci a skvělou spolupráci při nácviku písní. 

Vyučujícím děkuji za vstřícnost a pochopení při uvolňování zpěváků z vyučování! Poděkování 

za  spolupráci patří i paní učitelce Lence Boďové a paní učitelce výuky houslí Bílkové. 

  

Za zapůjčení krojů děkuji paní Daně Minaříkové z Doubrav a paní Aleně Minaříkové z Kelníků 

také za dovoz a oblečení dětí do nádherných krojů.  

 

Děkuji také folklórním souborům Fěrtůšek a Doubravjánek. Velké poděkování patří rodičům 

a prarodičům, kteří byli skvělým obecenstvem, velkou psychickou podporou soutěžících a 

pomohli také s dopravou na tuto okresní soutěž! 



 

 

Zleva: Martin Prokop, Karolína Krátká, Veronika Minaříková, Nikola Čagánková, Kristýna Zlámalíková 

 

 

             Zpracovala: Mgr. Martina Gregorová 


