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pod zá�titou Petra Dvorského,
senátora Parlamentu ÈR Adolfa Jílka

a hejtmana Olomouckého kraje Ivana Kosatíka

Folklorní sdru�ení Èeské republiky, Obec Velké Losiny,
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Slovo poøadatele

 Vítáme vás, 

milí soutì�ící, i vás, vá�ení rodièe a dal�í hosty ve Velkých 
Losinách. Vítáme vás v�echny, nejlep�í z nejlep�ích leto�ního 
soutì�ního roèníku, a  Vám i va�im rodièùm, uèitelùm nebo 
vedoucím pøejeme krásný a bezproblémový pobyt v lázních 
Velké Losiny. Vìøíme, �e na tøi kamarádsky strávené dny  
budete rádi a dlouho vzpomínat.  
Spoleènì se v�emi, kteøí soutì�ní pøehlídku pøipravili a také 
s  Petrem Dvorským, senátorem Parlamentu ÈR Adolfem 

Jílkem, hejtmanem Olomouckého kraje Ivanem Kosatíkem, novým øeditelem lázní 
Pavlem �tìpánkem a starostou  obce Velké Losiny Miroslavem Kopøivou, vám 
pøejeme dobré, jisté a èisté hlasy a samozøejmì co nejvìt�í úspìch. Vyhrát v�ak 
mù�e jen jeden a nejlep�í zpìváèek. Dal�ích devìt soutì�ících bude vyhlá�eno 
v desítce nejúspì�nìj�ích. Vìøte, �e úèastí ve finále ve Velkých Losinách jste dnes 
vítìzi bez rozdílu v�ichni. 
Blahopøejeme Vám k tomu. Svými krásnými hlasy dovedete o�ivit staré klenoty na�í 
tradièní kultury,  na�e v�ude ve svìtì i doma obdivované èeské, moravské a slezské 
lidové písnì. I pøes svùj nevelký vìk, jste se stali výraznými nositeli na�ich národních 
a lidových tradic, a ani� si to uvìdomujete, pøedstavujete ná� poklad, který pomù�e 
v sjednocené Evropì uchovat a dále rozvíjet  èeskou, moravskou a slezskou kulturu, 
jazyk, svébytnost. 
Leto�ní soutì� se podruhé koná také v rámci Svátku folkloru 2007 a letos je souèástí 
nedìlního programu také slavnost zahájení lázeòské sezóny 2007 a svìcení 
pramenù.

Zdenìk P�enica, pøedseda Folklorního sdru�ení ÈR
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Zdravice patronù a poøadatelù

Milí zpìváèci, milí priatelia 3⁄4udovej piesne.

Chcem Vás v�etkých úprimne pozdravi� pøi príle�itosti 
krásneho 13. výroèia zalo�enia speváckej sú�a�e Zpìváèek, 
v interpretácii 3⁄4udových piesní najmlad�ej generácie.
Je rados� kon�tatova�, �e láska a vz�ah k 3⁄4udovej piesni 
neutícha, �e z roka na rok sa te�íme jej ve3⁄4kej priazni.
Jako spoluzakladate3⁄4 a garant sú�a�e, spolu s pánom 
Petrom �tilichom, Slávik Slovenska, ma ve3⁄4mi te�í a ctí, �e 
aj ja mô�em by� vo va�ej vzácnej spoloènosti prítomný u� po 
nieko3⁄4ko rokov vo Velkých Losinách a obdivova� skvelé výkony mladých spevákov      
a te�i� sa z ich úspechu.
Zároveò som poctený, �e som stále súèas�ou vás v�etkých a naïalej mó�em zotrváva� 
v úlohe èestného èlena a patrona va�ej a na�ej spoloènej sú�a�e Zpìváèek, a �e 
sa mô�em spolu s vami podeli� o krásu 3⁄4udovej piesne znejúcej zo v�etkých kútov            
a regiónov v Èeskej republike.
�elám v�etkým tým, ktorí sa na zrode, príprave a priebehu sú�a�e Zpìváèci podie3⁄4ali 
a usilovne pracovali, aby sa te�ili úprimne z 3⁄4udovej piesne tak, jako sa z nej te�ia jej 
interpréti a my v�etci, ktorí nemô�eme bez nej �i�.
V�etkým mladým a nádejným spevákom v jubilejnom 13. roèníku sú�a�e Zpìváèek 

�elám èistý, zvonivý hlas a ve3⁄4a krásnych zá�itkov.  Z úctou

Peter Dvorský
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Zdravím v�echny úèastníky, rodièe, patrony, hosty i náv�tìv-
níky nejvìt�í celostátní soutì�e dìtských zpìváèkù lidových 
písní. 
Zpìváèek 2007 se koná ji�  potøinácté v krásném prostøedí 
lázeòského parku ve Velkých Losinách pod Jeseníky. Roz-
kvetlá jarní pøíroda podtrhuje nádherný projev na�ich malých 

umìlcù. 
Pøeji zpìváèkùm, aby se jim ve Velkých Losinách, ale nejen 
tady, dobøe zpívalo; vítìzem jsou v�ichni kteøí pøijeli, kdy� 
cenu získá jen jeden. Rodièùm, hostùm a náv�tìvníkùm pak 

pøeji krásný pobyt a zá�itek. A proto�e jsem místní patriot dodávám: Nezapomeòte 
se k nám vracet. U nás pod Jeseníky i na horách je velice krásnì. Nejen na jaøe, ale 
po celý rok.

Adolf Jílek, senátor Parlamentu ÈR

Vá�ení hosté, milí úèinkující. Jsem rád, �e vás mohu pozdravit 
u pøíle�itosti ji� 13. roèníku celostátní soutì�e Zpìváèek. Tato 
soutì�ní pøehlídka dìtských zpìvákù patøí bezesporu mezi 
významné, ka�doroènì se opakující kulturní akce v na�em 
kraji.
Mohl bych uvést øadu dùvodù, proè tomu tak je. Uvedu jedi-
ný, mo�ná nejdùle�itìj�í. Soutì� pøiná�í svìdectví, �e lidová 
tvorba není mrtvým kulturním jevem. Lidové písnì, kulturní 
odkaz pøede�lých generací, jsou zde znovu a znovu zpívány 
dìtskými zpìváky, tedy souèasnou nejmlad�í generací. Lep�í 

dùkaz o �ivotaschopnosti lidové písnì si snad ani nelze pøát. 
Olomoucký kraj takovou soutì� vítá a podporuje také proto, �e svým zpùsobem po-
máhá prezentovat ná� region jako území s bohatou kulturní tradicí. To je dùvodem 
proè ne poprvé pøispívá na její uspoøádání, a to v rámci jednoho se svých programù 
podpory veøejnì prospì�ných èinností.
Nepochybuji, �e leto�ní Zpìváèek pøinese úèinkujícím i posluchaèùm krásné zá�itky, 
obdobné jako v roènících minulých. Pøeji v�em hezký pobyt u nás v Olomouckém 
kraji.

Ivan Kosatík, hejtman Olomouckého kraje
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Soutì�ní pøehlídka  Zpìváèek 2007 v leto�ním roce ji� pot-
øinácté pøivítá jaro v na�í obci. V�echny regiony  vlasti vy�lou 
opìt do Velkých Losin své nejlep�í reprezentanty, aby z nich 
ve finálové soutì�i vy�el absolutní vítìz � mladý interpret lido-
vé písnièky. 
Rostoucí úroveò festivalu klade sice stále vy��í nároky na 
jeho organizátory. Leto�ní pøehlídka bude opìt tøídenní a 
mladí interpreti se poprvé pøedstaví veøejnosti i v sousedních 
obcích.
Finále soutì�e Zpìváèek 2007  bude stejnì jako v pøedcho-
zích letech významnou kulturní událostí, na kterou se nezapomíná a vìøím, �e i letos 
z ní vyjdou významné osobnosti, které v pøí�tích letech budou na televizních obrazov-
kách a nejen na nich rozdávat potì�ení z lidové písnièky nej�ir�í veøejnosti a �e se 
finále stane novým dùkazem pokraèující  úspì�né spolupráce obce Velké Losiny  s 
Folklorním sdru�ením ÈR.
Na leto�ní finále se losin�tí obèané velmi tì�í. Tì�íme se na setkání nejen se soutì�í-
cími, ale i s desítkami døívìj�ích i nových pøátel, které tuto kulturní událost pravidelnì 

doprovází. Vìøím, �e se dvanáctý roèník soutì�e zapí�e do dìjin na�í obce jako 
jeden z nejúspì�nìj�ích.

Miroslav Kopøiva, starosta obce Velké Losiny

Milé dìti a rodièe, na�i milí hosté! Je tu jaro, a samozøejmì 
s ním rádi pøivítáme v na�í obci i dìtské zpìváèky lidových 
písní. Ji� potøinácté se v mìsíci kvìtnu setkáme se v�emi, 
které spojuje láska k lidové písni a folkloru. V�em dìtem, kte-
øí se probojovaly a� k nám do Velkých Losin, budeme dr�et 
palce, aby jejich finálové umístìní bylo vyvrcholením  jejich 
poctivé práce a pøípravy. Rodièùm, prarodièùm, doprovodu a 
v�em milým a vzácným hostùm pøeji krásné zá�itky, umocnì-

né pøíjemným prostøedím lázeòského parku.
  

Ivana Bla�ková, místostarostka obce Velké Losiny
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V leto�ním roce probìhne v Lázních Velké Losiny ji� tøináctý roè-
ník celostátního finále soutì�e Zpìváèek.
Pro nás, jako spoluorganizátora, je to otázka presti�e poskytnout 
zázemí nejen nejlep�ím dìtským zpìváèkùm lidových písní z jed-
notlivých regionù, ale také milým náv�tìvníkùm, rodièùm dìtí, pøí-
chozím a pozvaným vzácným hostùm a organizátorùm Zpìváèka.
Úspì�nost této pøehlídky dìtských pìveckých talentù je také letos 
garantována pøedev�ím díky skvìlé organizaci tradièního hlavního 
poøadatele, kterým je Folklorní sdru�ení Èeské republiky. 
Ani tøináctý roèník Zpìváèka nebude ochuzen o úèast vzácných 

hostù. Ty se samotnými dìtskými aktéry soutì�e spojí jednak citové pouto k lidové písni, 
ale také chu� pokraèovat v udr�ování tradic lidového zpìvu a kultury. Proto se i letos  mù�e-
me ve Velkých Losinách setkat pøi krásné lidové písnièce nejen s mladými zpìváèky, ale i 
významnými osobnostmi, mezi nimi� pøivítáme ji� tradièní patrony celé pøehlídky a to Petra 
Dvorského, senátora Adolfa Jílka a hejtmana Olomouckého kraje Ivana Kosatíka.
Pøátelskou atmosféru leto�ní celostátní pøehlídky dìtských pìveckých talentù jistì obohatí 
i Slavnostní zahájení mezinárodní lázeòské sezóny, které jsme zaøadili do bohatého víken-
dového programu na nedìlní dopoledne.
Dovolte, abych Vás je�tì jednou v�echny co nejsrdeènìji pozdravil a pøivítal Vás na této 
akci jménem Lázní Velké Losiny. Pøeji úspìch nejen celé akci, poøadatelùm, ale hlavnì 
v�em úèinkujícím. Tì�ím se na jejich vystoupení, která nás urèitì naplní pocitem sounále-
�itosti, krásy a lásky k lidové hudbì.
Vìøím, �e na vás letos èekají v Lázních Velké Losiny jen samé pøíjemné zá�itky.

Pavel �tìpánek, øeditel Lázní Velké Losiny

Vá�ení pøátelé. Pøíchod jara symbolizuje ka�doroènì i pøílet okøí-
dlených zpìváèkù z teplých krajù. Ji� tradiènì se ov�em slétají i 
malí zpìváèci lid�tí. Ti nejlep�í z nich se ji� potøinácté setkají v lá-
zeòských Velkých Losinách. Zde toti� opìt probìhne celostátní 
soutì� dìtských zpìvákù lidových písní Zpìváèek 2007.
Jsem velmi rád, �e ani letos nebude u tohoto setkání chybìt 
Èeský rozhlas, který je dlouholetým mediálním partnerem v�ech 
aktivit Folklorního sdru�ení Èeské republiky. Pomocí pøenosové 
techniky se pokusí, stejnì jako v uplynulých letech, zachytit origi-
nální dìtské interpretace èeských, moravských i slezských písní. 

Pevnì vìøím, �e se tak posluchaèùm, kteøí se na místo nedostanou, podaøí zprostøedkovat 
jedineènou atmosféru tohoto folklorního festivalu. Soutì�ícím i úèastníkùm festivalu pøeji 
v�e dobré.

Václav Kasík, generální øeditel Èeského rozhlasu
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Slovo øeditele soutì�ního roèníku

Ahoj, dìvèata a kluci. Vítám vás i va�e rodièe nebo babièky a dì-
deèky na dal�ím roèníku Celostátní pøehlídky dìtských zpìvákù 
lidových písní, která s názvem Zpìváèek je poøádána v lázních 
Velké Losiny ji� po tøinácté. Tì�ím se spoleènì s vámi se v�emi 
z krásy va�eho pøirozeného zpívání, z va�eho umìní rozdávat ji� 
v tomto vìku radost nejen svým vrstevníkùm a kamarádùm, ale 
pøedev�ím v�em lidem kolem vás. 
V na�em sdru�ení je mìsíc kvìten ji� nìkolik let ve znamení nejen 
prvních folklorních slavností nového festivalového roku, ale pøede-
v�ím ve znamení semifinále a finále Celostátní soutì�e dìtských 

interpretù lidových písní Zpìváèek. Tato akce, která se koná pravidelnì v lázních Velké 
Losiny na �umpersku, má rok od roku vìt�í vìhlas a výraznìj�í význam. Starala se o to 
obìtavì nìkolik pøedcházejících let také bývalá øeditelka lázní Alena Ïuri�ová, které i touto 
cestou velmi upøímnì dìkuji.
Podìkování za vìhlas Zpìváèka není ani tak pro Folklorní sdru�ení, které ka�dý soutì�ní 
roèník peèlivì pøipravuje, ale pøedev�ím pro ty z Vás, kteøí na�e dìti od jejich nejútlej�ího 
vìku k dùvìrné znalosti  na�ich lidových písní starostlivì a trpìlivì vedete, dìtem ji pøibli�u-
jete a jako jeden z významných koøenù jejich bytí jim v�tìpujete do jejich dìtských srdíèek 
a mysli. Nenapodobitelnou melodiènost, poetiènost i nebývalou krásu na�ich lidových písní 
dìtem objevují nejen jejich babièky a maminky, ale v pozdìj�ím �kolním vìku také uèitelé a 
pøedev�ím vedoucí dìtských folklorních krou�kù a souborù.  Jejich péèí mohou dnes znít 
z dìtských úst na�imi mìsty i vesnicemi mnohé lidové písnì èeské, moravské i slezské. 
Jejich péèí i na poèátku 21. století lidová píseò opìt pro�ívá jarní období svého znovuzro-
zení a  znovunalezení. 
Pøi pøípravì tohoto textu jsem se probíral Barto�ovými publikacemi. Tento vynikající znalec 
pøedev�ím moravských lidových písní, zvykù a obøadù v prosinci roku 1881 zakonèuje svoji 
Pøedmluvu k publikaci Nové národní písnì moravské posteskem: Písnì národní s touto 
nebo nejdéle s pøí�tí generací vymizejí na èisto z lidu. Mlad�í generace na�eho lidu �tìch 
starosvìtských pìsnièek� vùbec ji� nezná, a i staré �eny, je� mi z mého mládí jako�to vý-
borné zpìvaèky známy byly, od nìkolika let u� nezpívajíce, �ty hlouposti� z pamìti vypustily. 
V celé na�í dìdinì ji� jenom  jedna staøena málem sedmdesátnice, která je�tì umìla �po 
starosvìtsku� zazpívati. Nyní ji� mrtva, a s ní  vymøely v na�í dìdinì staré písnì národní. 
(Konec citace).
Mýlil nebo nemýlil se ve svém úsudku sbìratel lidových písní Franti�ek Barto�? Dozajista 
ne! Ale právì proto, �e jeho úsudek byl zdravý a správný, dovedl on sám, stejnì jako pøed 

ním Franti�ek Su�il,  a po nich obou  je�tì mnozí dal�í mizející poklady lidové hudební a 
slovesné poezie témìø od posledních do�ívajících pamìtníkù perem zachytit, do archivù 
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ulo�it, tisíce skvostù také kni�nì vydat a tím (nic netu�íc) umo�nit jejich znovuzrození o 
století pozdìji v srdcích i ústech nových generací.
Milé dìti, na�i zpìváèci. Ani� si to uvìdomujete, patøíte dnes k významným nositelùm od-
kazu a my�lenek Franti�ka Barto�e, svých rodièù a pøedkù i va�ich pøedchùdcù - star�ích 
známých zpìvákù lidových písní èeských, moravských i slezských.  
Díky babièkám, maminkám, uèitelùm i vedoucím, díky i sbìratelùm na�ich lidových písní 
mohou také letos v kvìtnu dìti ve Velkých Losinách rozezpívat své velké finále. 
Vá�ím si va�eho zájmu o pøednes na�ich lidových písní a upøímnì vìøím, �e své vzácné a 
pøirozené umìní budete dále ve svém  �ivotì rozvíjet ku prospìchu svému, svých rodièù, 
své domoviny i na�í krásné zemì. 
Pøeji jim, aby bylo zdaøilé a pro ka�dého z úèinkujících nadosmrti památeèní.

Franti�ek Synek, øeditel soutì�ního roèníku
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Seznam dosavadních vítìzù soutì�e Zpìváèek:

 1999 Miklo�ková Jiøina, Hrubá Vrbka
 2000 Kosík Milan, Moravská Nová Ves
 2001 Pla�irybová Klára, Veselí nad Moravou
 2002 Koziel Filip, Èeský Tì�ín
 2003 Otáhalová Jana, Starý Poddvorov
 2004 Beníèek Tomá�, Bánov
 2005 Libor Macháèek, �eletice u Kyjova

   2006  Hrubo�ová Petra, Veletiny
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Dr�itelé dal�ích ocenìní roku 2006:

Mrlinová Lenka, Liptál 
- Putovní cena 

J. Jurá�ka

Dole�elová Michaela, 
Sazovice 

- Cena øeditelky lázní

�tefan Josef, 
Pobì�ovice - Cena 

starosty Velkých Losin

Koèár Radim, Valtice 
- Cena øeditelky 
agentury ACR Alfa

Kukal Jan, Praha 
� Cena senátora 

Adolfa Jílka



PROGRAM
XII I .  ROÈNÍKU ZPÌVÁÈEK 2007

LÁZNÌ VELKÉ LOSINY
SOUTÌ�NÍ PØEHLÍDKA

12. kvìtna 2007 / 10:00 a 14:00 hodin

POHÁDKOVÝ LES
12. kvìtna 2007 / 17:00 hodin

LÁZNÌ VELKÉ LOSINY
ZAHÁJENÍ SEZÓNY A SVÌCENÍ PRAMENÙ

13. kvìtna 2007 / 10:00 hodin

FINÁLE SOUTÌ�E
13. kvìtna 2007 / 14:00 hodin

Postupující z regionálních pøehlídek dìtských zpìvákù lidových písní 
z celé Èeské republiky doprovází èeská lidová hudba z Tøemo�né 

vedená Zdeòkem Vejvodou a Brnìnský rozhlasový orchestr lidových 
nástrojù s primá�em Franti�kem Èerným.
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Seznam úèastníkù soutì�e:
Balounová Barbora, Kdynì
Berná Vladimíra, È. Krumlov
Brzóska Katarzyna, Èeský Tì�ín
Cieplý Petr, �títina 
Èech Vladislav, Vlachovice 
Daòhelová Kristýna, Uh. Hradi�tì
Dole�elová Barbora, Sazovice 
Ferencová Eva, Frýdek � Místek
Fialová Eli�ka, Kyjov
Grufíková Zdenka, Milotice
Grùzová Barbora, Velké Bílovice 
Hamplová Kateøina, Chrudim
Haschová  Klára, ��áhlavice 
Havlíková Sabina, Jablonec nad Nisou
Heømanová Barbora, Mariánské Láznì
Hofmanová Al�bìta, Pardubice
Hoza Tadeá�, Hulín
Janou�ová Radka, Ro�ná 
Juøièková Aneta, Lideèko 
Kaukièová Kateøina, Tinec
Kavanová Natálie, Nové Sedlice
Kiliánová �aneta, Brno
Kukal Jan, Praha 
Kurcová Jana, �akvice
Ludva Jan, Vsetín

Malá Kristýna, Bánov
Matu�ková Michaela, Lipník nad Beèvou
Mazur Marian, Milíkov 
Naddeo Naomi, Jablonec nad Nisou
Pazdera Ondøej, Bukovec 
Polák Luká�, Opava 
Pøib Luká�, Písek
Ruèková Aneta, Hutisko � Solanec
Schejbalová Jana, Brno
�abr�ula Michal, Zlín
�edivá Barbora, Karlovy Vary
�iková Magdaléna, Ky�ice
�krabánková Kateøina, Jasenka 
�paèková Terezie, Praha 
�vábová Eli�ka, Nový Malín 
�vachová Lucie, Brumov
�vejda Ondøej, �evìtín
Tabachová Marta, Kozlovice 
Tere�ková Zuzana, Frýdek � Místek
Truneèka Zbynìk, Zábøeh na Moravì 
Vanìk Jiøí, Kamenice u Jihlavy
Vete�níková Monika, Krásná Lípa
Vodová Michaela, Jihlava
Volný Adam, Mysloèovice � Sazovice 
Vystrèilová �aneta, Bánov

Zahranièní úèastníci

Julia Verena Feimuth (Rakousko)
Andrey Merov (Rusko)
Michal Przybylski (Polsko)
Evelin Veselinova (Bulharsko)
Mirim Bystrièanová (Slovensko)
Denisa Kopaèková (Slovensko)
Simona Tomeková (Slovensko)
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Soutì�ní porota:
Baøinková Ludmila, Zlín

Buroòová Anna, Ostrava � Poruba
Caletková Pavla, Bystøice pod Hostýnem 

Èe�ková Olga, Praha
Grabcová Jana, Uherské Hradi�tì

Matìjová Marie, Proskovice
Mokren Ale�, Pardubice

Rokyta Jan, Ostrava

Tajemnice poroty:
Pejchalová Eva, Svìtlá nad Sázavou

Letos budou udìleny tituly�
 Zlatý zpìváèek 2007
 Støíbrný zpìváèek 2007
 Bronzový zpìváèek 2007

� a ocenìní:
 Cena Petra Dvorského
 Putovní cena Jaroslava Jurá�ka
 Cena øeditele Lázní Velké Losiny Pavla �tìpánka
 Cena starosty obce Velké Losiny Miroslava Kopøivy
 Cena Asociace prùvodcù ÈR
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Propozice Celostátní soutì�e Zpìváèek 2007:

Folklorní sdru�ení Èeské republiky vyhla�uje dal�í roèník Celostátní soutì�e 
dìtských interpretù lidových písní Zpìváèek 2007.
Vstupní soutì�ní kola (napø. �kolní, mìstská apod.) se mohou uskuteènit  v  re�ii 
místních  poøadatelù nejpozdìji do 28.  února  2007. V tìchto ni��ích kolech je 
mo�no organizovat soutì� dle místních zvyklostí, tedy i pro dal�í vìkové kategorie 
(mlad�í i star�í interprety, nebo té� pro dua a tria). V pøípadì poøádání tìchto ni��ích 
kol se doporuèuje spolupráce s poøadateli kol regionálních.
V jednotlivých soutì�ních pøehlídkách doporuèujeme vést dìtské interprety ke 
zpìvu dvou lidových písní pøíslu�ného regionu (jednu s doprovodem a druhou bez 
doprovodu) a  s textem i melodickou nároèností vìku dìtí pøimìøenými. 
Propozice  Celostátní soutì�e Zpìváèek 2007:
Vyvrcholení tøináctého roèníku pøehlídky a osmého roèníku celostátní soutì�e 
dìtských zpìvákù lidových písní Zpìváèek 2007  se uskuteèní v Louèné nad 
Desnou (semifinále) a ve Velkých Losinách (finále a galakoncert vítìzù) 11. a� 13. 
kvìtna 2007.  Pro celostátní finále a regionální soutì�ní pøehlídková kola hlavní 
poøadatel, Folklorní sdru�ení ÈR, pøedkládá následující propozice: 
 1) Regionální kola, semifinále a finále celostátní soutì�e zpìváèkù je 
urèena dìtem narozeným v letech 1992 � 1997 (tedy ve vìku 10 � 15 let)  a 
zpívajícím sólovì lidové písnì slovácké,  vala�ské, slezské, la�ské, hanácké, 
hanácko-slovácké, horácké, brnìnské a èeské.
 2) Regionální  soutì�ní pøehlídky, které jsou soutì�ní s postupem na 
celostátní semifinále, budou uspoøádány regionálními folklorními sdru�eními bìhem 
mìsíce bøezna a uskuteèní se v regionech Slovácko, hanácké Slovácko, Vala�sko, 
Slezsko, La�sko, Haná, Brnìnsko, Horácko, støední Èechy, západní Èechy, ji�ní 
Èechy a severní a východní Èechy. 
 3) Vystoupení  dìtí  v regionálních soutì�ních kolech hodnotí nejménì 
tøíèlenná porota, která s jednoznaèným urèením poøadí  rozhodne o postupu do 
celostátního semifinále postupovým klíèem stanovený poèet dìtí (sólových interpretù 
pøíslu�ného vìku) a jednoho náhradníka.
 4) Postupový poèetní  klíè z  regionálních soutì�ních kol: Slovácko (7 dìtí 
+ 1 náhradník), Slezsko (7 + 1),  Vala�sko (7 + 1), La�sko (3 + 1), Haná (4 + 1), 
hanácké Slovácko (2 + 1), severní Èechy ( 2 + 1), východní Èechy (2 + 1), Horácko 
(4 + 1), ji�ní Èechy (3 + 1), západní Èechy (3 + 1), Karlovarsko (2 + 1), støední 
Èechy (2 + 1) a Brnìnsko (2 + 1).
 5) Poøadatelé regionálních kol ohlásí termín své soutì�e vyhla�ovateli 
celostátní soutì�e nejpozdìji do 31. ledna 2007.
 6) Na regionálních soutì�ích, pøi celostátním semifinále i pøi finále zazpívají 
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dìti dvì písnì odli�ného charakteru (táhlá, rytmická) o nejménì dvou slokách. 
Dle výbìru interpreta bude jedna ze soutì�ních písní zpívána bez hudebního 
doprovodu. 
 7) Poøadatelé regionálních soutì�ních pøehlídek za�lou na øeditelem 
soutì�e dodaném tiskopise výsledky své pøehlídky se jmény postupujících zpìváèkù 
na dodaném ihned po uspoøádání pøehlídky, nejpozdìji v�ak do 10. dubna 2007.
 8) Výsledkovou listinu postupujících zpìváèkù doplní poøadatelé regionální 
soutì�e notovými zápisy obou písní s uvedením tóniny u písnì zpívané s doprovodem, 
mohou pøilo�it pøíp. také jejich demonahrávku zpìvu.
 9) Celostátní semifinále a soutì�ní finále hodnotí nejménì pìtièlenná 
odborná porota, která mù�e ocenit nejvý�e celkem deset dìtí. V�dy v�ak  vyhlásí 
Zpìváèka Èeské republiky roku 2007 - Zlatý zpìváèek 2007 (1. místo), Støíbrného 
zpìváèka 2007 (2. místo) a Bronzového zpìváèka 2007 (3. místo), pøièem� první 
místo získá jeden soutì�ící, dal�í místa mohou být dìlena pro více zpìváèkù; 
maximálnì je v�ak mo�no na 2.  a  3. místì ocenit 5 dìtí.
 10) Vítìz pøedcházejícího roèníku celostátní soutì�e ve Velkých Losinách 
(Zlatý zpìváèek 2006) se v dal�ím roce nemù�e jako soutì�ící zúèastnit  regionální 
ani celostátní soutì�ní pøehlídky. Poøadatelé je v�ak mohou pozvat k  úèasti  a  
vystoupení jako hosta  tìchto soutì�ních pøehlídek.
 11) Vystoupení na regionálních pøehlídkách bude doprovázeno lidovou 
hudbou, soutì�ní vystoupení pøi celostátní soutì�ní pøehlídce doprovází hudby 
èeská a BROLN. Soutì�ící dìti budou mít mo�nost s hudbami zkou�et.
 12) Soutì�ní porota celostátního semifinále a finále ve Velkých Losinách 
rozhodne také o udìlení putovní Ceny Jaroslava Jurá�ka za výjimeèný interpretaèní 
výkon.
 13) S   vítìzi  celostátní soutì�e a dr�itelem Ceny J. Jurá�ka bude Folklorní  
sdru�ení   ÈR dál v  kontaktu a dìti budou v  nadcházejících letech pozvány k 
úèasti na nìkterém z pøipravovaných koncertù (øíjen 2007 Bratislava a záøí 2008 
Luhaèovice), pøípadnì dal�ích pøipravovaných pøehlídek a festivalù.
 14) Folklorní sdru�ení ÈR organizaènì a finanènì zaji��uje celostátní 
soutì�ní semifinále v Louèné  nad Desnou i finále ve Velkých Losinách, regionální a 
ni��í postupová kola jsou v organizaèní a finanèní re�ii místních poøadatelù.
 15) Øeditelem soutì�ního roèníku 2007 je Franti�ek Synek.
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Pøi hodnocení budou odbornou porotou sledována 
pøedev�ím následující kritéria:
1) Výbìr soutì�ních  písní vzhledem k vìku interpreta
2) Hlasové a intonaèní schopnosti.
3) Zvládnutí regionálního stylu a dodr�ení dialektu
4) Hlasová a intonaèní pøesnost a pøipravenost.
5) Výraz, pøirozený projev a radost ze zpìvu, u�ití lidového odìvu.
6) Schopnost spolupráce a kontakt s doprovodnou hudbou.
Pøi hodnocení mù�e porota pøihlédnout k taneènímu nebo hudebnímu  doplnìní 
vlastního zpìvu. Tato taneèní nebo hudební prezentace není souèástí  hodnocení.

Franti�ek Synek, øeditel soutì�ního roèníku

Hlavní organizátoøi roèníku 2007:

øeditel soutì�ního roèníku Synek Franti�ek FoS ÈR
zástupce øeditele Bla�ková Ivana OÚ V. Losiny
technické zaji�tìní a pøíprava Bla�ková Ivana OÚ V. Losiny 
 �tìpánek Pavel  Láznì Velké Losiny
organizaèní pøíprava Pokorný Jiøí FoS ÈR
 Kopecká Stanislava Láznì Velké Losiny
 Pospí�ilíková Hana  Hanácké FoS
péèe o VIP hosty Zelinka Milan KK JMK FoS ÈR
programová èást: dramaturgie Synek Franti�ek  FoS ÈR
                           : realizace Navrátil Roman FoS ÈR
                           : zábava dìtí  �èerba Petr  FoS T. Slezska
                           : Pohádkový les Drtilová Libu�e Markovice Postøelmov
porota osmièlenná v èele s pøedsedou
konzultant soutì�ních podmínek Rokyta Jan ÈRo Ostrava
tajemnice poroty Pejchalová Eva FoS Horácka
asistent poroty Buroò Petr FoS T. Slezska
moderování Heøíková Marcela ÈRo  Ostrava
finanèní zaji�tìní a sponzoøi P�enica Zdenìk FoS ÈR
 Kopøiva Miroslav   OÚ V. Losiny
 Jílek Adolf senátor
hudební doprovody Vejvoda Zdenìk èeská muzika 
 Plocek Jiøí BROLN
zahranièní úèinkující Zorbièová Jarka FoS ÈR
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mediální propagace a tisky Slávek Hrzal DTA  
 Franti�ek Synek  FoS ÈR
 Jiøí Sloupenský TG TISK Lan�kroun
rozhlasový záznam Tofel Zdenìk  ÈRo Ostrava
videodokumentace Opletal Michal firma Vemori 
fotodokumentace Synek Franti�ek FoS ÈR
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Èeská lidová muzika

Tøetí hudba, která doprovodí 
pøi soutì�i dìti z èeských regi-
onù a Horácka, je neformálním 
uskupením vytvoøeným právì 
pro pøíle�itost celostátní soutì�e 
Zpìváèci. Sestavil ji ze svých 
kamarádù a muzikantù nìkolika 
známých èeských lidových hu-
deb Zdenìk Vejvoda. 
Poèátek spolupráce muzikantù 

ze souborù Gaudeamus (Praha) a Rokytka (Rokycany) byl jistì v pøíjemném a inspirativ-
ním setkání dvou kapelníkù ve Vojenském umìleckém souboru Ondrá� v letech 2000 
- 2001. Z pøátelství a lásky k lidové písnièce také vznikla Èeská muzika, která v loòském 
roce premiérovì doprovázela finalisty z èeských krajù na národním kole soutì�e Zpìváè-

ci ve Velkých Losinách. 
Dne�ní sestava vznikla tvùrèím setkáním muzikantù ze souborù z Prahy (Gaudeamus a 
Rosénka) a Rokycan (Rokytka). Tento tzv. pra�ský výbìr je vesmìs tvoøen èleny tìchto 
souborù, toho èasu pra�ských studentù èi absolventù: Milan Buòata, Filip Cíl, Alena 
Hirschová, Helena Machová (housle), Pøemysl Rube� a Zdenìk Vejvoda (kontrabas), 
�árka Sloupová (dudy), Marek Janata a Jaroslav Kanta (klarinet).

Brnìnský rozhlasový 
orchestr lidových 
nástrojù

Brnìnský rozhlasových orchestr 
lidových nástrojù (BROLN) byl 
zalo�en  v roce 1952 Jarosla-
vem Jurá�kem, který se stal 
také prvním umìleckým ve-
doucím a dramaturgem. Poèet 
spolupracovníkù � a� u� v roli 
upravovatelù èi hudebníkù � se 

postupnì rozrùstal a pøi pohledu zpìt �lo mnohdy o zvuèná jména: Josef Berg, Emanu-
el Kuksa, Jaromír Neèas, Jaroslav Jakubíèek, Franti�ek Dobrovolný, Vladimír Klusák, 
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Zdenìk Luká�, Jaroslav Krèek, Jan Rokyta, Bohdan Warchal, Bohumil Smejkal a mnozí 
dal�í.
BROLN po odmlce v devadesátých letech zaèal od dubna roku 2006 znovu vystupovat 
pod køídly Èeského rozhlasu jako malé, ale hráèsky kvalitní tìleso pod vedením èlovìka 
nad jiné povolaného - vynikajícího muzikanta Jindøicha Hovorky. Ten vedl jako umìlec-
ký vedoucí a koncertní mistr toto rozhlasové  tìleso v letech 1974 � 1993, stejnì jako 
v dal�ím období, kdy byl BROLN zøizován stejnojmennou nadací. BROLN natoèil a vydal  
øadu LP desek a CD, na nich� pøedstavil plejádu vynikajících zpìvákù a instrumentalistù 
z Èech, Moravy i Slovenska. Jména jako Jo�ka Severin, Bo�ena �ebetovská, Jarmila 
�uláková, Vlasta Grycová, Du�an a Lubo� Holí, Milan Kri�o a dal�í jistì patøí k tìm, na 
která se nezapomíná. Po Hovorkovì smrti pøevzal tìleso jeho zástupce, primá� a zpìvák 
Franti�ek Èerný, který dùstojnì navazuje na svého vìhlasného pøedchùdce. Stálá sólist-
ka, zpìvaèka  Ludmila Malhocká  patøí k souèasným stálicím moravské folklorní scény. 
Jednou z priorit nového tìlesa je podpora mladých interpretù lidové hudby � zpìváèkù i 
muzikantù. V loòském roce proto BROLN doprovázel vítìze soutì�e Zpìváèek 2006 na 
Mezinárodním dìtském folklorním festivalu v Luhaèovicích a zúèastnil se i galakoncertu 
na �ofínì. Letos roz�íøil spolupráci s Folklorním sdru�ením i na doprovod ve finálových 
kolech Zpìváèka 2007 ve Velkých Losinách. 

Velké Losiny 

Obec Velké Losiny le�í v pod-
hùøí Hrubého Jeseníku, v údolí 
øeky Desné, s datem vzniku 
1351, k nìmu� je zdej�í fara 
pøipsána litomy�lskému bis-
kupství. Její dìjiny jsou spjaty 
od druhé poloviny 15. století 
s rodem �erotínù, jim� obec 
patøila nejdøíve jako zástava a 
od roku 1507 jako pevná sou-

èást majetku. Obec je  neblaze proslulá èarodìjnickými procesy v 17. století a jsou zde 
soustøedìny nejvýznamnìj�í památky �umperského okresu � unikátní manufaktura na 
výrobu ruèního papíru ze 17. století, renesanèní zámek, døevìné kostelíky v Mar�íkovì a 
�árové. Okolní krásná pøíroda zaruèuje pacientùm i turistùm relaxaci v klidném a èistém 
prostøedí. Nabízí mnoho pøíle�itostí k turistice, cykloturistice a ly�ování.
Významnou dominantou obce Velké Losiny je bezesporu krásný renesanèní zámek 
s arkádami, freskami a sgrafity. Zámku dominuje osmiboká vì� pøipomínající mìstské 
strá�ní vì�e. Pùvodní èást zámku, dochovaná témìø v nezmìnìné podobì, je dokladem 
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Univerzální správa 
majetku a.s. Láznì 
Velké Losiny
Souèasný klasický lázeòský 
areál Lázní Velké Losiny tvoøí 
ètyøi léèebné pavilony z pøe-
lomu století a meziváleèného 
období, které upoutávají svým 
architektonickým øe�ením. 
Park i venkovní termální bazén 
je vhodný  a dostupný  i pro 
imobilní náv�tìvníky. Kapacitu 

ubytování  jsme roz�íøili v dostupných moderních objektech, externích ubytovacích ka-
pacitách,  které splòují po�adavky i pro nároèné klienty. V minulém roce jsme spolupra-
covali s hotelem  �erotín, Penzionem  Terasa, Penzionem U Lázní, Penzionem Vanìk, 
Hotelem Pradìd a Hotelem Diana. K na�im novým ubytovacím kapacitám patøí lázeòský 

�ivota starých �lechtických   rodin v 16. století. V následujícím století byl zámek roz�íøen 
a v souèasné dobì je obklopen krásným parkem. Klenotem zámku je Rytíøský sál s rene-
sanèním stropem, který je ozdoben renesanèními døevìnými kazetami. Za Va�i pozornost 
stojí tøímetrová majoliková kamna z roku 1589, renesanèní pøíborník z roku 1600, stropní 
a nástìnné fresky zámeckých kaplí. 
Velkolosinská ruèní papírna se poprvé pøipomíná svou nejstar�í známou prùsvitkou ji� 
v roce 1596. Papír se zde po celá ètyøi staletí nepøetr�itého provozu dodnes vyrábí tra-
dièním manufakturním postupem. V objektu této technické a kulturní památky je otevøeno 
Muzeum papíru, pøibli�ující vznik a vývoj papírenské výroby. V areálu papírny je umístìna 
prodejna, která nabízí �iroký sortiment výrobkù z ruèního papíru, grafické listy pøedních 
výtvarných umìlcù a øadu upomínkových pøedmìtù. V souèasné dobì majitelé papírny i 
obec  podniká kroky k tomu, aby se tato kulturní památka dostala na seznam kulturního 
dìdictví UNESCO.
K významným historickým objektùm patøí také døevìné kostelíky v místních èástech �áro-
vá a Mar�íkov, vybudované v 17. století, které nav�tíví ka�doroènì stovky náv�tìvníkù.
Centrální èásti obce dominují láznì s termálními sirnými prameny. Rozsáhlý lázeòský 
park nabízí v�dy v kvìtnu náv�tìvníkùm obce spoustu pøíjemných zá�itkù z kvetoucích 
rododendronù a azalek.
Obec Velké Losiny a její nejbli��í okolí nabízí svým náv�tìvníkùm mnoho zajímavých his-
torických a kulturních památek a mo�ností pøíjemného vy�ití v lázeòských i rekreaèních 
objektech.  Milí hosté a náv�tìvníci, pøejeme Vám v na�í obci pøíjemný a spokojený pobyt 
a doufáme, �e si ná� kraj oblíbíte a budete se k nám rádi vracet.
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dùm Horinka. Pøíjemnému pobytu v lázních pøispívá také rozsáhlý park s mnoha vzácnými 
døevinami, rododendrony a azalkami. Pro svoji krásu byl pova�ován v 50. letech za druhé 
Prùhonice.
Láznì Velké Losiny patøí mezi nejstar�í moravské láznì. První písemný doklad o léèivosti 
losinských vod podal ji� v 16. století  doktor Tomá� Jordan z Klausenberka. O zvelebení 
lázní se zaslou�il rod �erotínù, majitelù losinského panství.
Pøírodní sirná termální voda je hlavním léèebným prostøedkem (perlièkové koupele, pod-
vodní masá�e, Hubardova koupel�). Pramen �erotín (36,2o C pøi vývìru) napájí vnitøní 
i venkovní bazén.  Velkolosinské láznì jsou vyhledávány zejména pro léèebné úèinky 
termální vody a pro velmi dobrou úroveò rehabilitace (individuální cvièení s pou�itím spe-
cifických metod � Vojty, Kabata, Bobatha, Freemana, cviky dle Kenny). V rámci fyzikální 
léèby se pou�ívá �iroké spektrum procedur � elektroterapie, magnetoterapie, parafinové 
zábaly, ultrazvuk.
U dospìlých a dìtských pacientù se specializujeme na neurologická onemocnìní. 
Vzhledem k pøíznivým klimatickým podmínkám a èistotì ovzdu�í léèíme dìti s respiraè-
ním onemocnìním: alergie, bronchiální astma, zánìty horních a dolních cest dýchacích, 
rekonvalescence po opakovaném zánìtu plic.
Teplé sirné vody jsou také vhodné pøi léèení revmatismu, artróz, bolestí zad a kloubù, 
napomáhají pøi rekonvalescenci po zlomeninách  a operacích kloubních náhrad.

Kontakty: 
Adresa: Lázeòská 240, 788 15 Velké Losiny
Telefon:
pøijímací kanceláø      583 394 200
vedoucí marketingu   583  394 307 
recepce                     583 394 111
e-mail: info@lvl.cz

Olomoucký kraj 
Ke spokojené  náv�tìvì Olomouckého kraje 
vám doporuèujeme  vyu�ít projekt Olomouc 
Region Card, který podporuje turistický ruch 
v celém Olomouckém kraji a je urèen nej�ir�í 
veøejnosti. 
Turistická karta Olomouc Region Card se sklá-
dá ze dvou základních èástí � vlastní karty a tzv. 
informaèní bro�ury, ve které turisté naleznou 
ve�keré potøebné informace (seznam zapoje-
ných subjektù s fotografiemi a kontakty, se-
znam provizních prodejcù a také tipy na výlety, 
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Markovice Postøelmov
Soubor Markovice byl zalo�en v 
roce 1953 , v roce 2003 dovr�il 
50 let své èinnosti. Pùvodní ko-
lektiv  byl zalo�en jako taneèní 
skupina souboru písní a tancù 
Mír, který pracoval od r. 1948 v 
Postøelmov. Z poèátku své èin-
nosti se taneèníci vìnovali zpra-
cováváním folklorního materiálu 
v�ech dostupných folklorních 
oblastí Èech, Moravy a Slo-

venska. Koncem 60. let 20. století se taneèní skupina odlouèila, pøijala na doporuèení 
starousedlíkù Postøelmova název podle nedalekého kopce Markovice.
Tím zaèala nová, obtí�nìj�í, ale krásná práce pøi hledání vlastní cesty a vyhledávání folk-
lorního materiálu oblasti severní Hané, oblasti, která je jejich domovem.
Pod dohledem odborných pracovníkù Okresního vlastivìdného muzea v �umperku, 
vyjí�dìli do obcí, hovoøili se spoluobèany a zapisovali nebo nahrávali v�echno, co si ba-
bièky a dìdové zapamatovali ze svého mládí, shroma�ïovali fotografie, souèásti odìvù, 
výsledky práce øemeslníkù.
Celé hodiny trávili  nad písemnými materiály, notovými záznamy, ulo�enými v Okresním 
archivu v �umperku. Tak spatøily svìtlo svìta sbírky prof. B. Indry, uèitele Josefa Klime-

které výraznì usnadní rozhodování co podniknout a kam se podívat).
V projektu je zapojeno více ne� 100 turisticky atraktivních subjektù z celého regionu. 
Olomouc Region Card je tím nejlep�ím prostøedkem, jak poznat Olomoucký kraj a pøitom 
výraznì u�etøit! Po zakoupení karty získáte zdarma vstupy do významných míst Olomouc-
kého kraje (hrady, zámky, muzea, zologická zahrada, botanická zahrada a dal�í), obdr�í-
te zajímavé slevy v restauracích, lázních, koupali�tích, sportovi�tích nebo pøi ubytování. 
Kartu si mù�ete zakoupit ve dvou variantách � 48 hod. nebo 5ti denní tak, aby pøesnì 
splnila Va�e po�adavky. 
Pro Va�e dìti je pøipravena dìtská varianta Olomouc Region Card. Kartu lze poøídit ve 
vybraných infocentrech v celém Olomouckém kraji a u dal�ích provizních prodejcù. Více 
informací na www.olomouc-tourism.cz nebo na tel.: 585 513 385.
Trasy a náv�tìvy vybraných objektù si mù�ete libovolnì kombinovat napø. podle poèasí 
tak, abyste získali co nejvíce zá�itkù za co nejménì penìz. Karta je vhodná nejen pro 
rodiny, ale pro kohokoliv, kdo chce u�etøit a poznat ná� kraj. Neváhejte a pøi náv�tìvì 
støední Moravy � krásné Hané a pùvabných Jeseníkù vyu�ijte této jedineèné pøíle�itosti!  
Ná� tip: Olomouc Region Card - turistická karta se kterou u�etøíte! 

http://www.olomouc-tourism.cz
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�e a  Ane�ky �ulové sesbírané v I. polovinì 20. století.Toto prací se èlenùm Markovice 
podaøilo zpracovat velké mno�ství pozùstatkù lidové tvorby, lidových písní, tancù, her, 
obnovit lidové zvyky a obyèeje severní Hané. Zpracovaný folklorní materiál se stal náplní 
èinnosti folklorního souboru Markovice.
Souèástí badatelské èinnosti souboru bylo provedení rekonstrukce odìvu vesnického 
obyvatelstva v pracovní a sváteèní formì v podobì  z konce 19. století. �umperské vlas-
tivìdné muzeum tak získalo krásnì vy�ívané souèástí �enských, mu�ských ale i dìtských 
odìvù, které pøi vlastním výzkumu obdr�eli darem od starých spoluobèanù. 
V tomto období soubor pøivítal pomoc zemìdìlských dru�stev okresu. Pomocí sdru�e-
ných finanèních prostøedkù øady tìchto organizací byl soubor Markovice dobøe vybaven a 
mohl svou oblast úspì�nì reprezentovat na významných akcích doma i v zahranièí. 
V období let 1973 - 1989 uspoøádal soubor Markovice roènì v prùmìru 75 - 80 akcí 
folklorního charakteru. V Postøelmovì o�ivil celou øadu zvykù a obyèejù.
Od roku 1990 je èinnost Markovice podstatnì ztí�ena zmìnou ekonomických podmínek 
pro práci nevýdìleèných kolektivù a organizací. Pøesto je velkou snahou souboru i nadále 
naplòovat své poslání - udr�ovat tradièní lidovou kulturu a chránit poklad, který nám pøe-
nechali na�i pøedkové i pro pøí�tí generace. 
Soubor Markovice je zakladatelem celostátní pøehlídky (nyní soutì�e) zpìváèkù lidových 
písní ve Velkých Losinách a poøadatelem Mezinárodního folklorního festivalu �umperk.



ACR Alfa
ACR Alfa patøí k významným 
agenturám propagujícím Èes-
kou republiku, a to pøedev�ím 
v zahranièí. V souèasnosti 
naplòuje projekt Zachování 
kulturní hodnoty a národního 
dìdictví Èeské republiky v Ev-
ropské unii, který pøedstavuje 
ètenáøùm na�i vlast jako zemi 
s bohatou historií i �ivou sou-
èasností. Stì�ejním dílem 
projektu je kniha Praha a tu-
ristické perly Èeské republiky 

� IV. vydání, která pøiná�í informace slovem, obrazem i mapou o hlavním mìstì a 
nejvìt�ích zajímavostech v celé zemi. Nedílnou souèástí projektu je dal�ích 13 knih 
o jednotlivých krajích. Zatím vy�ly publikace o krajích Karlovarském, Olomouckém, 
Královéhradeckém, Plzeòském, Ústeckém, kraji Vysoèina, Pardubickém, Støedo-
èeském a Zlínském. 
S Folklorním sdru�ením Èeské republiky vydavatelství spolupracuje poslední dva 
roky. ACR Alfa pøiná�í ve svých trojjazyèných knihách prezentace nìkolika desítek 
folklorních akcí, aby propagovala to nejcennìj�í z lidové kultury. Kromì toho vìnuje 
na øadu festivalù své knihy a CD-ROMy jako odmìnu pro úèastníky.
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Folklorní sdru�ení 
Èeské republiky
Folklorní sdru�ení Èeské re-
publiky je obèanským sdru�e-
ním dìtí, mláde�e a dospìlých 
zamìøeným na uchovávání 
a rozvíjení lidových tradic a 
národních kulturních hodnot, 
zejména v oblastech lidové 
hudby, zpìvu a tance. 
Folklorní sdru�ení ÈR je nej-
poèetnìj�í dobrovolnou orga-

nizací  zájemcù o lidové umìní v ÈR. Sdru�uje 412 èlenských folklorních souborù, 
pùsobících v 17 autonomních regionálních folklorních  sdru�eních, pro které vytváøí 
také krajskou sí� svých kanceláøí. 
Kromì XIII. roèníku Celostátní soutì�e dìtských zpìvákù lidových písní (soutì� od 
roku 1999, døíve ètyøi roky pøehlídka) poøádá Folklorní sdru�ení ÈR v roce 2007 ji� 
XV. mezinárodní folklorní festival dìtských folklorních souborù Písní a tancem  (Lu-
haèovice, záøí), IV. mezinárodní folklorní festival Pra�ský jarmark (Praha, srpen/záøí), 
regionální pøehlídky dospìlých souborù cyklu Prameny (4 - 5x roènì), podílí se po-
øadatelsky a spolupoøadatelsky na  54 folklorních festivalech a slavnostech v celé 
ÈR a poøádá spoleèné koncerty nejúspì�nìj�ích dìtí projektu Zpìváèci a Slávik 
Slovenska støídavì v Praze a Bratislavì. Sdru�ení také pøipravuje vzdìlávací kurzy a 
semináøe pro vedoucí souborù, choreografy a taneèníky. Ji� XVIII. rok vydává èaso-
pis Folklor (novì vychází 12x roènì), dále podrobný Kalendáø folklorních akcí v ÈR 
(pravidelnì od roku 1992) a metodické, repertoárové i propagaèní publikace. 
Folklorní sdru�ení ÈR spolupracuje s kulturními institucemi a organizacemi. Mezi 
pøední partnery patøí Národní ústav lidové kultury ve Strá�nici, Vala�ské muzeum v 
pøírodì v Ro�novì pod Radho�tìm, Národní informaèní a poradenské støedisko a 
dal�í. Sdru�ení je èlenem mezinárodních organizací CIOFF, IOV, EFCO a IGF. 
Pøedstaviteli sdru�ení jsou Zdenìk P�enica, Ladislav Michálek a Franti�ek Synek. 
Poèet èlenù sdru�ení je 14.000.  

Kontakt:
Folklorní sdru�ení Èeské republiky (FoS ÈR)
Senová�né nám. 24, 116 47 Praha 1
tel. + 420 234 621 218, + 420 234 631 395
fax.+ 420 224 264 741, + 420 234 631 256
e-mail: foscr@adam.cz
http://www.fos.cz
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Regionální soutì�ní pøehlídky uspoøádaly:   
Dùm dìtí a mláde�e Rokycany, Pra�ská folklorní unie, Dùm dìtí a mláde�e Opava 
a Folklorní sdru�ení opavského Slezska, Folklorní sdru�ení Karlovarska, Folklorní 
sdru�ení severovýchodních Èech,  Folklorní sdru�ení Kyjovska, Folklorní sdru�ení 
Ostrava, Folklorní sdru�ení tì�ínského Slezska, Horácké folklorní sdru�ení, 
Jihoèeské folklorní sdru�ení, Kulturní klub Duha Prostìjov a Hanácké folklorní 
sdru�ení,  Sdru�ení pøátel folkloru v Brnì, Folklorní sdru�ení Moravia a Vala�ské 

folklorní sdru�ení 

Oblastní soutì�ní pøehlídky se uskuteènily:
ve Fren�tátì pod Radho�tìm, Hovìzí, Kyjovì, Krásné Lípì, Olomouci, Otrokovicích, 
Prostìjovì, Staré Bøeclavì, Svatoboøicích-Mistøínì, Teplé, Uherském Hradi�ti, 

Uherském Brodì, Vala�ských Kloboukách a Veselí nad Moravou a dal�í. 

Statistika soutì�ního roèníku  poèet akcí  poèet dìtí
�kolní a místní kola   neuvádìno  neuvádìno
oblastní soutì�ní kola   14               2.772
regionální soutì�ní kola   13   358
semifinále soutì�e   2   50
celostátní finále    1   20          
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Mediální partneøi: 
Èeský rozhlas Ostrava, Mediatel - Zlaté stránky, rádio Proglas, DTA, noviny Haló, 
ACR Alfa, Støedomoravské deníky Moravia, Informaèní centrum Borovice.

Celostátní soutì� Zpìváèek 2006 podpoøily: 
Ministerstvo �kolství, mláde�e a tìlovýchovy ÈR, Ministerstvo kultury ÈR, Nadaèní 
fond Milující oèi, Stavrel Hanu�ovice, Národní památkový ústav Olomouc, 
www.visegradfund.org, Sdru�ení Pionýr a dal�í
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