
 
 
 
 
           

 
 
 
Vážení přátelé, 
 
zveme Vás na 31. ročník Soutěže ve zpěvu lidových písní „ROKYCANY 2023“, 
který se koná v sobotu 25. března 2023 v prostorách Základní umělecké školy 
v Rokycanech. 
Soutěž je zároveň regionální postupovou přehlídkou Plzeňského kraje do zemského 
a národního finále soutěže Zpěváček – Děti a píseň (Domažlice – 27. 5., Brno – 
červen). 
 
 
Poslání soutěže 

 
Podpořit vztah dětí a mladých lidí k české lidové písni a umožnit jim setkání a 
porovnání s našimi předními lidovými zpěváky, muzikanty a soubory. 
 
 
Podmínky soutěže 

 
Každý účastník si připraví: 

• 1 libovolnou lidovou píseň bez doprovodu nebo s doprovodem hudebního 
nástroje, skupiny nástrojů, či lidové muziky 

• 1 povinnou píseň bez doprovodu (!) předepsanou dle věkové kategorie (viz 
příloha) v jakékoliv vhodné tónině 

 
 

Soutěžit se bude v těchto kategoriích: 

 
1. kat. narození v roce  2015 a později 
2. kat. narození v letech  2013 až 2014 

3. kat. narození v letech  2010 až 2012 

4. kat. narození v roce     2009 a dříve 

 
 
 Soutěžící oznámí svoji účast přihláškou, kterou zašlou poštou či emailem 
nejpozději do 17. března 2023 na adresu: 
 
       

                                    Klub tanečních souborů Rokytka  
                                   DDM, Čechova 1155 / II 
                    337 01  Rokycany 

     Email: rokytkarokycany@seznam.cz 

 



  

 
 
Organizace a průběh soutěže 

 
Vyhlašovatelem a organizátorem je Klub tanečních souborů Rokytka, z. s., ve 
spolupráci se Základní uměleckou školou a Domem dětí a mládeže v Rokycanech, 
s podporou Ministerstva kultury ČR a Města Rokycany. 
Soutěž proběhne v prostorách Základní umělecké školy v Rokycanech (budova 
naproti nádraží ČD). Při vlastní soutěži z prostorových důvodů upřednostňujeme 
jeden doprovod každého soutěžícího (učitel, rodič). Další diváky rádi přivítáme na 
podvečerním koncertu vítězů a jejich hostů od 17 hodin ve velkém sále ZUŠ.  
O případných protiepidemických opatřeních Vás budeme s předstihem informovat. 

 
Předpokládaný časový rozvrh  

 
12.00 – 13.00 hodin  zápis soutěžících 

13.00 – 15.00 hodin  vlastní soutěž 

15.30 – 16.00 hodin  vyhlášení výsledků v jednotlivých kategoriích 

17.00 – 18.00 hodin  koncert vítězů a hostů 

 
Koncert vítězů a jejich hostů se uskuteční od 17 hodin v sále ZUŠ v Rokycanech. 
Všichni soutěžící společně přednesou povinnou píseň podle kategorií. Účast všech 
zpěváků je žádoucí a rodičů a přátel vítaná. 
 
V soutěži se hodnotí   
 

• vhodný výběr písní, odpovídající věku a technickým možnostem soutěžícího 

• kvalita provedení a přirozenost projevu 

• při postupu soutěžících do zemského a národního kola je kladen důraz na 
stylovou interpretaci lidové písně z plzeňského regionu 

 
Všichni účastníci soutěže obdrží pamětní list. Na návrh odborných porot budou navíc 
uděleny diplomy a věcné ceny. Podle doporučení kolegia poroty budou za Plzeňský 
kraj delegováni finalisté do zemské soutěžní přehlídky, která proběhne 27. května 
2023 v Domažlicích. Postoupit mohou zpěváci narození v letech 2013–2008.  
 
 
 
Další informace 

 
Jana Frühaufová, tel.: 732 919 244, email: jana.fruhaufova@post.cz   
(organizace soutěže) 
Zdeněk Vejvoda, tel.: 604 862 090, email: vejvoda.z@tiscali.cz 

(dramaturgie soutěže a koncertu) 
 
 
 



Závazná přihláška – soutěž Lidová píseň Rokycany 2023 

Jméno a příjmení: 
 

 

Bydliště: 
 

 

E-mail: 
(zákonný zástupce) 

 

Škola, soubor: 
(tel. nebo e-mail pedagoga) 

 

Datum narození a 
kategorie: 

 

Hudební doprovod 
(název kapely, popř. jméno 
učitele+nástroj) 

 

Podpis: 
 

 

 
Vyplněnou přihlášku zašlete nejdéle do 17. března 2023 na adresu:  
Klub tanečních souborů Rokytka, DDM Čechova 1155/II, 337 01 Rokycany nebo emailem  
na rokytkarokycany@seznam.cz. 
 
Na tel. 732 919 244 nebo email rokytkarokycany@seznam.cz nám prosím oznamte 
případnou neúčast z důvodu nemoci. 
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