
                                                                                                                          V Krnově 26. května 2022 

 

Vážení soutěžící, rodiče a pedagogové, 

dovolte mi pár slov k V. ročníku pěvecké soutěže Hlas Česka, Moravy a Slezska 2022. 

Především bych chtěla poděkovat všem zpěvákům, za jejich důvěru v naši pěveckou soutěž, 
rovněž pedagogům za trpělivost a přípravu, rodičům za podporu a jejich čas. Tento ročník byl 
velmi náročný, protože doba covidová nám moc práci neulehčila. Snažili jsme se vše připravit 
tak, abychom předčili vaše očekávání. Bylo pro nás velmi důležité, abyste se cítili komfortně. 
Troufám si říci, že se mi to s celým týmem, až na pár malých drobností, podařilo. Ze srdce vám 
všem děkuji za důvěru. Chtěla bych také vyjádřit vděk oběma porotám za profesionalitu a 
poctivou práci. Velké díky patří i celému týmu, že pracuje s obrovským nasazením a radostí. 
Když se spojí příjemné s užitečným a k tomu se přidají skvělí lidé, dílo se vždy podaří. 

Dále mi dovolte, abych se vyjádřila k V. kategorii (amatéři, které zpěv neživí, nevystudovaní 
zpěváci). Pokud se zpěvák vyloženě neživí zpěvem a není zaměstnán v žádném oficiálním, 
profesionálním souboru, pak v naší soutěži patří k amatérským zpěvákům. Každý amatér může 
mít mnoho honorovaných koncertů. A nejvíce podstatné je na této kategorii fakt, že soutěžící 
nemá zpěv vystudovaný na žádné umělecké škole. Naším cílem je zpěvákům z této kategorie 
pomoci k růstu, k vyššímu pěveckému sebevědomí, popřípadě pomoci vyletět ještě výše. 

Název pěvecké soutěže Hlas Česka, Moravy a Slezska. Potýkáme se s lidmi, kteří neustále řeší 
název naší soutěže. Velmi nás tento zájem těší, ale místo jednotlivého odpovídání na vaše 
připomínky ohledně tohoto tématu, pokusím se ve zkratce, tento češtinářsky   „hloupý" název 
vysvětlit zde. Soutěž byla prvotně nazvána Hlas Slezska, k tomuto názvu jsem měla své důvody. 
Jelikož se soutěž během krátké doby rozrostla a lidé z celé republiky nevěděli, zda se mohou 
do naší soutěže přihlásit, upgradovala jsem název na Hlas Česka, Moravy a Slezska. A proč 
takto? Byla to schválnost a účel, protože jsem chtěla, aby si lidé uvědomili, že Česko má i 
Moravu a Slezsko a samozřejmě Hanou apod..., ale vtip je v rýmu. Věřím, že už se k této 
záležitosti nebudu muset víckrát vyjadřovat. Uznejte sami, že název Hlas Čech, Moravy a 
Slezska není tak poutavý a zajímavý…. 

 

Slovo producenta a ředitele umělecké agentury Nemoros, 1. místopředsedy Hlasu Česka, z. s. 
Romana Rossi. Vážení přátelé, skončil 5. ročník soutěže Hlas Česka, Moravy a Slezska a já bych 
rád za pořadatele - neziskovou organizaci Hlas Česka, z. s. i za hudební agenturu Nemoros 
vyjádřil svoje emoce, které ve mě po soutěži zůstaly. Když Ilona Redlová, dipl. um. zakládala 
tuto soutěž, měli jsme všichni jednu společnou myšlenku. Vytvořit smysluplné a spravedlivé 
prostředí pro všechny talentované lidi bez rozdílu věku a podpořit tak zdravý rozvoj kultury v 
naší zemi. Přiznávám, že mi během letošního ročníku nejednou ukápnula slza radosti nad tím, 
jak daleko jsme dokázali dojít a jak hlubokou myšlenku s sebou tato soutěž nese. Je tak skvělé 
vidět, jak všechna ta obrovská práce i oběti, které jsme této soutěži nejednou přinesli, nesou 
svoje ovoce, jak nám před očima rostou noví umělci, jak jsme dokázali být jednotní i v těžkém 
Covidu. Jsem velice pyšný na všechny přátele, kteří nám pomáhají soutěž pořádat a na všechny 



profesionální umělce, kteří se k nám stále více přidávají a pomáhají nám nezištně předávat 
svoje zkušenosti těm, kteří to potřebují i dalším hudebním generacím. Je to velice vzácné a 
všem za to patří obrovský dík. Věřím, že společně dokážeme ještě mnohem více, než jsme si kdy 
sami dokázali představit a jsem rád, že mohu být u toho. 

 

Slovo produkčního soutěže a 2. místopředsedy Hlasu Česka, z. s. Jaroslava Boudy. Musím všem 
poděkovat za účast v naší soutěži. Máme za sebou nelehké 2 roky a možná nás složitá doba 
ještě čeká, ale Hlas Česka, z. s. pro vás, již teď po ukončení V. ročníku, chystá plno dalších akcí, 
koncertů a možností, kde vás nechat zazpívat. Musím poděkovat úplně všem a věřím, že 
poletíte s námi dál s novými lidmi, umělci, osobnostmi, kteří se stanou také našimi patrony. 
Děkuji všem a sledujte nás, protože máme pro vás mnoho překvapení. 

 
Věřím, že se vám u nás líbilo a uvidíme vás s porotou i v příštím roce. Je totiž neskutečné vás 
vidět růst…a mne nejvíce hřeje u srdce, když někteří z vás, po pěti letech, odchází s 1. místem. 
Příští rok se k vám přiblížíme ještě blíže a výběrová kola face to face budou i pro zpěv klasický. 
Těšíme se na vás a sledujte naše webové stránky www.hlasceska.cz, protože brzy vyhlásíme 
ročník šestý i s termíny. 

S úctou 

Ilona Rédlová, dipl. um  
ředitelka soutěže  
předseda Hlas Česka, z. s. 

 

  


