
 
 

Základní škola Frýdek-Místek 

Československé armády 570, 738 01 Frýdek-Místek 

 

 

Nová Loutnička Osmičky 2023 
 

Vyhlašujeme obvodní kola soutěže v sólovém zpěvu lidových písní pro 

žáky ZŠ, studenty nižších ročníků víceletých gymnázií a předškoláky MŠ.  
 

 

Záměr soutěže 

 
Povzbudit zájem dětí o aktivní zpívání, zejména o lidovou píseň, vytvořit dětem 

příležitost pro získávání zkušeností a vzájemnou inspiraci. 

 

 

Podmínky účasti 

 
Soutěže se mohou zúčastnit zpěváci 1. – 9. tříd základních škol, studenti nižších ročníků víceletých 

gymnázií a předškoláci mateřských škol.  

Nově je zařazena kategorie zpěváka s vlastním nástrojovým souborem  

(doprovod mohou tvořit 2 a více nástrojů), 

 tato kategorie bude zařazena jako soutěžní pouze při přihlášení nejméně 5 souborů.  

 

Soutěžící zazpívají 2 lidové písně dle vlastního výběru (max. 2 sloky), 

 jednu píseň bez doprovodu s udáním tónu,  

druhou s doprovodem nástroje (možno i bez doprovodu).  

V VI. kategorii soutěžící zazpívá povinně jednu píseň s doprovodem nástrojového souboru, druhou 

možno i bez doprovodu. 

  

 

Věkové kategorie: I.  předškoláci MŠ a 1. třída 

II. 2. - 3. třída 

III. 4. - 5. třída 

   IV. 6. - 7. třída + odpovídající ročníky víceletých gymnázií 

V. 8. - 9. třída + odpovídající ročníky víceletých gymnázií 

VI. zpěváci s doprovodem nástroj. souboru – pilotní kategorie 

Z každé školy či školky mohou postoupit do obvodního kola nejvýše dva soutěžící z dané věkové 

kategorie. 

 

 

 



 
 

                                      
 

 

Obvodní kola proběhnou na ZŠ Československé armády 570, F-M ve dnech:  

 28. 3. 2023 od 14:00h obvod Místek I. - III. kat., 

 29. 3. 2023 od 14:00h obvod Frýdek I. - III. kat  

 30. 3. 2023 od 14:00h obvod Frýdek i Místek IV.  – V. kat., VI. kat 

 

 

Kritéria hodnocení: 

přirozenost projevu, technické provedení – intonace, rytmus, hlasová kultura, využití výrazových 

prostředků a celkový umělecký dojem, vhodný výběr písně, nástrojový doprovod (u VI. kategorie) 

 

 

Koncert vítězů 

 
Vítězové jednotlivých kategorií obvodních kol si zazpívají na Koncertu vítězů 

 dne 26. 4. 2023 od 17:00 v Rytířském sále frýdeckého zámku  

za doprovodu cimbálové muziky.  

Nutnou podmínkou účasti je dodání notového materiálu na obvodních kolech.  

Všichni účastníci obvodních kol jsou na Koncert vítězů srdečně zváni. 

 

 

 

 

Řádně vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději do 21. 3. 2023 do 16:00h 

na e-mail: jitka.mikolasova@osmicka.cz,  

popř. na adresu ZŠ Frýdek-Místek, Československé armády 570, Frýdek-Místek, 738 01. 

 

 

 

Bližší informace podá Mgr. Jitka Mikolášová, tel. č. 558 445 145. 

 

 

 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 6. ledna 2023. 

 

Mgr. Jitka Mikolášová        Mgr. Kateřina Kubíčková 

organizátorka soutěže        ředitelka školy 
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