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Velikonočním Zeleným čtvrtkem si připome-
neme příchod nejkrásnějších svátků jara. Dne 
14. 4. 2022 v 15 hodin se již tradičně setkáme 
s folklórními soubory Slezan, Slezanek a cimbá-
lovou muzikou, které nás budou celé odpoled-
ne provázet v Pink aréně SVČ Amos. Jako host 
vystoupí kapela nebo folklórní soubor z regionu 
Těšínského Slezska. Akce je zaměřena pro rodi-
če s dětmi a budou pro ně připraveny rukodělné 
workshopy (zdobení perníčků, výroba veliko-
nočních ozdob, kraslic a pomlázek aj.) V rámci 
programu proběhne tradiční Velikonoční jar-
máreček, který nabídne zajímavý sortiment 
pro každého z návštěvníků. Velikonoční zvyky 
zazní v podání přípravky a souboru Slezanek: 
obchůzky školáků, Šmiergust, Gojiček, na závěr 
vynášení Mořany průvodem a upálení na zahra-
dě SVČ Amos. Občerstvení pro návštěvníky za-
jištěno. Akce je pořádána v rámci projektu „Kaj 
indži inači-u nas po našymu“ Lidová kultura Tě-
šínského Slezska. Srdečně zveme širokou veřej-
nost! Vstup zdarma.

Šárka Klimoszová, SVČ Amos
Foto: Archiv SVČ Amos

Umístění: 

I. kategorie: žáci 1. - 3. tříd 
1. místo: Viktorie Biedravová ZŠ Pod Zvonek postup do okresního kola
2. místo: Martin Jakus ZŠ Slezská postup do okresního kola
3. místo: Adéla Jarošová ZŠ Kontešinec bez postupu 

 II. kategorie: žáci 4. - 5. tříd 
1. místo: David Vician ZŠ Slezská postup do okresního kola
2. místo: Marie Walková ZŠ Pod Zvonek postup do okresního kola
3. místo: Eliška Žylková ZUŠ Český Těšín bez postupu 

III. kategorie: žáci 6. – 7. tříd
1. místo: Jiří Kabát Gymnázium J. Božka postup do okresního kola
2. místo: Julie Pavlíková Gymnázium J. Božka postup do okresního kola 
3. místo: Leontýna Lebedová ZUŠ Český Těšín bez postupu 

 IV. kategorie: žáci 8. – 9. tříd
1. místo: Alžběta Kaletová ZŠ Pod Zvonek postup do okresního kola
2. místo: Dita Vicanová Gymnázium J. Božka postup do okresního kola
3. místo: Filip Erlebach ZUŠ Český Těšín bez postupu 

Děkujeme všem pedagogům za pomoc při přípravě žáků do soutěže a postupujícím držíme palce 
v okresním kole. Ještě jednou všem blahopřejeme! 

Zdeňka Burda, SVČ Amos / Foto: Archiv SVČ Amos 

Zelený čtvrtek 
v SVČ Amos

Městská soutěžní přehlídka v recitaci zná své vítěze

Soutěž sólových recitátorů, které vyhlašuje 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
měla i v Českém Těšíně své městské kolo. 
V pondělí 14. 2. 2022 se v kinosále ZŠ pod Zvo-
nek-Svibice sešlo 24 sólových recitátorů základ-
ních škol a víceletého gymnázia v Českém Těší-
ně. Soutěžilo se ve 4 kategoriích. 
Tříčlenná odborná porota hodnotila přiroze-
nost dětského projevu, vybavenost recitátora, 
uměleckou hodnotu textu a celkovou úroveň 
projevu. V porotě zasedli Bára Vidomská, Petr 
Sutorý a Denis Kuboň, herci Těšínského divadla.
Do okresního kola byli porotou vybráni vždy 
2 nejlepší žáci z každé kategorie. 

SVČ Amos ve spolupráci s Folklórním sdružením 
Těšínského Slezska pořádal dne 3. 2. 2022 sou-
těžní přehlídku lidových zpěváčků pod názvem 
„ZPĚVÁČEK 2022“, která se uskutečnila v hu-
debním salónku KaSS Střelnice. Děti základních 
škol a gymnázií v Českém Těšíně soutěžily v só-
lovém zpěvu a v kategoriích dua, tria. Zpívaly 
dvě lidové písně z regionu Těšínského Slezska, 
jednu z nich pak i s hudebním doprovodem. V le-
tošním roce většinu dětí doprovázela muzika 
Slezanek pod vedením primáše Martina Sikory. 
Rovněž je třeba vyzdvihnout práci pedagogů, 
kteří své svěřence po dvou letech odmlky při-
pravili do této soutěže a podpořili tím udržování 
tradic lidového zpěvu na Těšínsku. I když ter-
mínově nás opět zasáhla vlna nemocí, nakonec 
z 32 přihlášených se soutěže zúčastnilo celkem 
v pěti kategoriích 26 sólistů, 2 tria. 
Porota hodnotila ve složení: Olga Krzyžanko-
vá – zástupce Folklórního sdružení Těšínského 
Slezska a bývalá vedoucí DFS Slezanek, Kristi-
na Mruzková – dlouholetá učitelka hudby ZUŠ 
Jablunkov a bývalá vedoucí souborů Lipka, No-
wina, Mgr. Lucie Kaminská – etnografka Muzea 
Těšínska, bývala členka souboru Slezan, Ondráš 
a současná zpěvačka souboru Blaženky. Porota 
při výběru těch nejlepších soutěžících přihlížela 

Děti zpívaly slezské písně
zejména k výběru písní vzhledem k věku inter-
preta, jeho hlasovým a intonačním schopnos-
tem, zvládnutí a dodržení dialektu, schopnost 
spolupráce s doprovodnou muzikou, přirozený 
projev a výraz, radost ze zpěvu. 
Vyhodnocení v jednotlivých kategoriích:
I. kategorie
1. místo: Barbora Kaminská ZŠ Hrabina
2. místo: Dorota Kolková ZŠ Hrabina
3. místo: neuděleno
II. kategorie
1. místo: Jan Bezecný PZŠ Havlíčkova
2. místo: Tamara Pailová ZŠ Hrabina
3. místo: Heidi Biolková ZUŠ P. Kalety
III. kategorie
1. místo: Lucie Kulová ZŠ Hrabina
2. místo: Marie Hráčová Masarykova ZŠ
3. místo: Eliška Hlaváčová ZŠ Hrabina
3. místo: Teresa Richter PZŠ Havlíčkova
IV. kategorie
1. místo: Jakub Sikora PZŠ Havlíčkova
2. místo: Krystian Stonawski PZŠ Havlíčkova
3. místo:  Barbora Samiecová ZŠ Hrabina
V. kategorie/tria
1.místo: Alžběta Kaletová ZUŠ P. Kalety
 Agáta Tomiczková
 Oliwia Wantulok
2. místo: Agnieszka Benek PZŠ Havlíčkova
 Ester Moli
 Agnieszka Sikora
Viděli jsme pěkné výkony. Těm nejlepším, kte-
ří se umístili na 1.- 2. místě, byl zajištěn postup 
do regionálního kola „Zpěváček ve Slezsku“, 
které se uskuteční 6. 4. 2022 v MDK Karviná. 
Všem oceněným ještě jednou blahopřejeme 
a postupujícím zpěváčkům držíme palce v regi-
onální soutěži! 

Šárka Klimoszová, SVČ Amos Český Těšín


