
CHCI TĚ SLYŠET! 
 
Soutěž pro všechny hudebně nadané žáky základních škol a nižších stupňů 
víceletých gymnázií ve věku ZŠ startuje již 1. 5.  2021. Skvělí profesionální 
umělci různých hudebních oborů vyzývají všechny děti ve věku ZŠ z celé ČR, 
které se věnují zpěvu nebo hře na hudební nástroj, aby si s nimi zahráli a 
zazpívali. Do soutěže se až do 31. 5.  2021 mohou přihlásit žáci ZUŠ, 
soukromých hudebních kroužků, ale i talentovaní samouci. 
 
„Vím, že děti, které milují hudbu jako já a moji kolegové, nyní nemají možnost 
předvést, na čem pilně pracují, nemají možnost koncertovat, rozdávat radost a 
možná i trochu pochybují, zda jejich talent, um a snaha někoho zajímá. Velmi 
nám všem záleží na tom, aby vyrostla nová silná generace skvělých zpěváků a 
hudebníků. Zapojte se a soutěžte s námi!“, říká autorka soutěže, zpěvačka a 
pedagožka Radka Fišarová.  
Soutěžící budou moci posílat své videonahrávky k posouzení odborné porotě. 
Výherci soutěže budou vybráni z osmi kategorií: zpěv (žáci 1. stupně), hra na 
nástroj (žáci 1. stupně), zpěv (žáci 2.stupně), hra na nástroj (žáci 2. stupně), 
volba Pigyho, volba Patronů a volba diváků (výherce bude vybrán na základě 
SMS soutěže).  
 
Patrony soutěže budou zpěvačka a herečka Monika Absolonová, klavírista a 
hudební skladatel Petr Malásek, houslový virtuos Pavel Šporcl a herec Jan Cina. 
Předsedou osmičlenné poroty bude klarinetista a pedagog Jiří Javůrek, dále v 
porotě zasednou violoncellistka a pedagožka Terezie Vodička Kovalová, 
klavírní virtuos, dirigent a pedagog Lukáš Klánský, zpěvák Josef Vágner, 
jazzový a klasický kytarista a pedagog Miroslav Linka, pedagog a bicista Junko 
Honda, operní zpěvačka a pedagožka Soňa Godarská a v neposlední řadě i 
samotná autorka soutěže, zpěvačka Radka Fišarová. 
 
Výherci se mohou těšit na hodnotné ceny – např. nahrání společné rádiové 
písně, angažmá v Pigy stáji s možností vystupovat na akcích, sólo píseň s 
možností nasazení do Pigy rádia, předplatné časopisu ABC, nebo dárkový 
balíček od Pigyho. 
 
Živý přenos finále soutěže proběhne 21. 6. 2021, v jehož rámci budou 
vyhlášeni i vítězové všech soutěžních kategorií. 
 
 
 
 


