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Vážení soutěžící, milí pedagogové a rodiče, 
 
Dovolte mi, abych vám oznámila, že III. ročník pěvecké soutěže Hlas Slezska 
2020 se neuskuteční fyzickým způsobem, ale on-line. 
 
Věnujte prosím pozornost informacím, které vám zde napíši. 
 
Dnes už všichni víme, že je zákaz zpěvu v celé ČR. Nedá se nic dělat.  
 
Věřím, že vás potěší následující slova. Registrační poplatky všem vracíme na 
účet, z kterého byly poslány. Neustále jste součástí III. ročníku soutěže, a proto 
vám ZDARMA nabízíme tuto možnost. Pojďme soutěžit on-line. Co to znamená? 
Natočte váš výkon na video nahrávku a pošlete nám ji. Umístíme vás na náš 
kanál YT a odborná porota si poslechne vaše výkony, vyhodnotí vás  jednotlivě, 
takže budete mít zpětnou vazbu. Široká veřejnost bude moct hlasovat na YT 
kanálu a ten kdo bude mít u svého videa největší počet lajků, vyhrává cenu 
veřejnosti. 
Porota vyhlásí vítěze v každé kategorii, tak jak to bylo doposud!!! Všichni od nás 
poštou dostanou účastnické listy a diplomy, abyste měli památku. 
 

A teď vše v bodech, pokud se zúčastníte on-line: 
 
 
  

KLASICKÝ ZPĚV 
 

• Natoč video nahrávku.  
 

• Před zpěvem se představ, 
ukaž své registrační číslo          
a představ skladby které 
budeš zpívat. Musí to být          
1 lidová píseň a 1 píseň dle 
vlastního výběru.  

 
• Pokud tě doprovází klavírista, 

představ ho. 
 

• Nahrávka může být i z mobilu, 
ale na šířku telefonu nahraná.  

 
• Svou nahrávku nám pošli 

nejpozději do 30. října 2020.  
 

• Porota bude vyhodnocovat 
výkony do 17. listopadu 2020. 

 

POPULÁRNÍ ZPĚV 
 

• Natoč video nahrávku.  
 

• Před zpěvem se představ, 
ukaž své registrační číslo          
a představ píseň kterou budeš 
zpívat. Stačí nám jen jedna 
píseň, kterou si vybereš.  

 
• Pokud tě bude doprovázet 

instrumentalista,                   
nebo vokalista – představ ho.  

 
• Nahrávka může být i z mobilu, 

ale na šířku telefonu nahraná.  
 

• Svou nahrávku nám pošli 
nejpozději do 30. října 2020. 
 

• Porota bude vyhodnocovat 
výkony do 17. listopadu 2020. 
To stejné platí pro komorní 
zpěvy!!! 
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Porota: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vše o porotě najdete na našich webových stránkách soutěže: 
www.hlasslezska.cz  
 
Vše se hodnotí dle kategorií na 1., 2., 3. místa. Ten kdo se umístí na 1. místě, 
bude mít, v následujícím ročníku možnost, soutěžit zcela zdarma. Nejde o to 
vyhrát, ale zúčastnit se!!! Zpívejte tak, jakoby to bylo před publikem. Klidně nám 
ve videu i něco řekněte, věřte, že nás to potěší. J Nechceme letos žádné peníze, 
aby se soutěž mohla uskutečnit. Děláme to pro vás s radostí a s pocitem 
naplnění, že můžete, alespoň touto formou dostat zpětnou vazbu, která je velmi 
důležitá pro váš další rozvoj a práci. Teď nebudete mít delší možnost zpívat 
veřejně a nebo soutěžit. Proto věřím, že tuto možnost přijmete s grácií a s plným 
nasazením. Byli jsme a jsme férová soutěž, která dělá vše s láskou a nedělá tuto 
věc pro peníze. Proto jsme se spojili, abychom vás podpořili!!! Budeme zpívat 
s vámi a podporovat. Těšíme se na vaše výkony a vaše vzkazy. 
 
 
 
 
Nezapomeňte: Jsme soutěž, která letí! 
 
Se srdečným pozdravem Ilona Rédlová – ředitelka soutěže. 
 

KLASICKÝ ZPĚV 
 

• Jana Šrejma Kačírková 
• Eva Dřízgová 
• Stanislava Šinkovská 
• Ilona Rédlová 
• Michal Pavel Vojta 
• Juraj Nociar 

 

POPULÁRNÍ ZPĚV 
 

• Markéta Poulíčková – MAKY 
• Ilona Rédlová 
• Jana Štromská 
• Jára Bouda 
• Roman Rossi 
• Petr Bende 

 


