Jak společně prozpívat celou sobotu …..
aneb finále soutěže Český Zpěváček poprvé v Chrudimi.
V sobotu 12.5.2018
rozezněly chrudimský Velký sál Muzea
dětské hlasy zpěvem lidových písní.
Mladí interpreti z celé republiky
přijeli soutěžit o titul Český Zpěváček 2018.

Každoroční vysoká účast dětských zpěváků lidové písně
v soutěži na celostátní úrovni motivuje učitele,
vedoucí pěveckých těles, rodiče, ale i organizátory soutěže
k uspořádání dalšího ročníku.
Akce se těší pozornosti po celé republice.
„Přihlásit se může každý Zpěváček ve věku 3 – 18 let.
Postupová kategorie probíhá na celostátní úrovni
pro děti 10-ti až 15-ti leté, účast je opravdu vysoká.
Z každého regionu přijedou minimálně 2 děti,“
říkají letošní organizátoři z Východních Čech.
Dále děti postupují do národního klání v Brně
a také mají pozvánku k účinkování
na největším festivalu v Čechách - ve Strážnici.
Soutěž probíhala pod záštitou Martina Netolického, hejtmana Pardubického kraje a starosty Města Chrudimě –
Petra Řezníčka, za podpory Pardubického kraje, Chrudimského deníku, Českého rozhlasu Pardubice, Stálé
komise Senátu pro obnovu venkova, Chrudimské besedy, městského kulturního střediska a Centra osobní
rovnováhy. Celou akci výrazně podpořil senátor Petr Šilar a kandidát do Senátu za chrudimský obvod, Daniel
Herman.

Porota, složená z odborníků specializujících
se na pěveckou a hlasovou kulturu, ocenila
především vysokou úroveň interpretace
všech soutěžících.
Předseda poroty – Zdeněk Vejvoda
Členové – Olga Češková, Jiří Hönh,
Hynek Hradecký, Zdeněk Kudrnka

Během odpoledne se v klání o příčky nejvyšší
utkalo celkem 17 dětí.
Hudební úpravy zpracoval Zdeněk Vejvoda, Josef
Kuneš, Marek Janata a Michal Doubek, ten také
sestavil a řídil doprovodnou muziku pro všechny
Zpěváčky. Úroveň jak úprav, tak muzikantského
doprovodu byla všemi přítomnými velmi vysoce
hodnocena.

Mezi účinkujícími získali ocenění:
Ondřej Tolar
– Cena starosty Města Chrudimě Petra Řezníčka
Žofie Pešková
– Cena senátora Parlamentu ČR Petra Šilara
Anna Vomelová
– Cena kandidáta do Senátu Parlamentu ČR
Daniela Hermana
Eileen Niederlová
– Cena předsedy Spolku Tradice Chrudimska a
Hlinecka, organizátora soutěže
Martin Janata
– Zvláštní ocenění poroty za muzikální projev
Kateřina Lodesová
– Ocenění poroty za výběr a interpretaci písně
Sedláček rozsívá
Do celostátního klání do Brna 2.6.2018 postupují:
Hrnčířová
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Viktorie

Horácko

Techlovský

Matěj

Střední Čechy
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Severní Čechy

Kovářová

Zuzana

Severní Čechy
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Jižní Čechy

Kozubíková
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Západní Čechy
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Západní Čechy

Rozhodnutím poroty vznikla následující výsledková
listina:
3.místo
Barbora Hrnčířová
Veronika Kozubíková

Horácko
Jižní Čechy

2.místo
Zuzana Kovářová
Viktorie Opatrná

Severní Čech
Horácko

1.místo – titul Český Zpěváček 2018
Sabina Pourová
Severní Čechy

Odpolední program zpestřil svým vystoupením soubor Mladina z Plzně.
Fotografie pořízené organizátory akce jsou ke shlédnutí na facebookovém profilu:
https://www.facebook.com/Spolek.chrudimska.a.hlinecka/
Sestřih video záznamů pořízených reportérem Chrudimského deníku:
https://www.youtube.com/watch?v=qPJkVWQXgOE&sns=fb 1.díl
https://www.youtube.com/watch?v=1eTZiEdDVNs
2.díl
Všichni účastníci soutěže obdrží po zpracování internetový odkaz na celý videozáznam a všechny pořízené
fotografie.
Za všechny organizátory v Chrudimi děkujeme kolegům z regionů za přípravu, partnerům a sponzorům za
podporu a především dětem za zpříjemnění druhé květnové soboty roku 2018. ☺

16.5.2018
Zpracovala: PhDr. Radka Ehrenbergerová, místopředsedkyně spolku

