
postupový klíč z regionálních dětských pěveckých soutěží 
na Slovácku směrem na soutěž Zpěváček Slovácka 2016

a návaznost na vyšší kola

PODLUŽÍ
z přehlídek O MALOVANÝ TULIPÁN 

BOŽENY ŠEBETOVSKÉ
a ZPĚVÁČEK PODLUŽÍ

postoupí 6 dětí

HANÁCKÉ 
SLOVÁCKO

z přehlídky 
ZPĚVÁČEK ŽDÁNICE
postoupí 2-3 děti

KYJOVSKO
z přehlídek 

VYLETĚLA HOLUBIČKA a
DĚTSKÁ PĚVECKÁ SOUTĚŽ 

JAROMÍRA MĚCHURY
postoupí 6 dětí

HORŇÁCKO
z přehlídky 

HORŇÁCKÝ ZPĚVÁČEK
postoupí 4 děti

VESELSKO
z přehlídky SLOVÁCKÁ STUHA

postoupí 2 děti

KOPANICE
UHERSKOHRADIŠŤSKO

UHERSKOBRODSKO
z přehlídky ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU

postoupí 10 dětí

 ZPĚVÁČEK SLOVÁCKA
8. 5. 2016 ve Strážnici

z této soutěže postoupí dále 12 dětí

ZPĚVÁČEK MORAVY A SLEZSKA
letos bude 15. 5. 2016 ve Znojmě

CELOSTÁTNÍ KOLO
letos bude součástí programu MFF STRÁŽNICE 2016

35 dětíSTRÁŽNICKO
z přehlídky 

ZPĚVÁČCI STRÁŽNICKA
postoupí 2 dětI

MIKULOVSKO
z přehlídky 

MIKULOVSKÝ ZPĚVÁČEK
postoupí 2 dětI



v Nivnici 1. března 2016

Organizace dětských pěveckých přehlídek 
na Slovácku se dočkala vyjasnění

V neděli 28. února 2016 se ve Strážnici sešli organizátoři těch velkých regionálních pěveckých přehlí-
dek zpěváčků lidových písní z Uherskohradišťska, Podluží, Kyjovska, Hanáckého Slovácka, Strážnicka, 
Veselska, Horňácka, Mikulovska, Uherskobrodska a Kopanic, aby vytvořili jednotnou koncepci a or-
ganizaci přehlídek dětských zpěváků lidových písní na Slovácku.

Tuto schůzku iniciovali po několika letech nejasností a nepřehledností Magdalena Múčková, Anto-
nín Vrba a Vlastimil Ondra. Na schůzce se domluvil postupový klíč i počty postupujících z pěveckých 
slováckých regionů do oblastní soutěže Zpěváček Slovácka 2016, která bude 8. 5. 2016 ve Strážnici. 
Odtud postoupí 12 dětí na přehlídku Zpěváček Moravy a Slezska do Znojma 15. 5. 2016. Nejvyšší ce-
lostátní kolo soutěže Zpěváček pak proběhne jako jeden z pořadů MFF Strážnice 2016.

Vytvořil se tedy jasný postupový klíč, který je součástí tohoto článku a měl by vejít ve všeobecnou 
známost především mezi rodiči zpěváčků a dětmi. Na setkání se ladily i stávající propozice Zpěváčka. 
Tato postupová přehlídka je v celé ČR určená pro děti ve věku 10-16 let. Ovšem na Slovácku nemusí 
být smutné ani mladší děti. Pro ně už připravujeme na červen 2016 Zpěváčka Slovácka mladších dětí, 
abychom co nejvíce podpořili zpívání našich dětí. Bližší informace budou brzy zveřejněny.

V neděli ve Strážnici se dále debatovalo o stavu dětského zpívání v jednotlivých částech Slovácka. 
Dále se přemýšlelo o tom, jak udělat pěvecké přehlídky pro děti přitažlivější, jak děti ke zpívání lido-
vých písní motivovat, jak děti v pěveckých soutěžích odměňovat.

Všichni, kteří se ve svém nedělním volnu onu neděli ve Strážnici sešli a domluvili, udělali první a 
jistě velký krok k tomu, aby bylo Slovácko stále nejzpěvnější oblastí České republiky. Největší práci ale 
stejně musí odvést ve své výchově rodiče a prarodiče.

Magdalena Múčková
Antonín Vrba

Vlastimil Ondra


