
Tisková zpráva z  I. oblastního kola Moravského vrabce – Zábřeh -  8.5.2015  

První oblastní kolo 20. ročníku postupové hudební soutěže Moravský vrabec se skutečnilo 
v pátek 8. května 2015 v prostoru zahrady Katolického domu Zábřeh. 
Z původně 15 přihlášených kapel nakonec přijelo a na podiu soutěžilo 13 kapel v tomto 
pořadí: 
ZAHRÁDKÁŘI Šternberk, MOTÝLÍ)D(EFEKT Kuřim, HUBERTUS Uničov, 
NOACO Litovel, DOJEM Prostějov, STOPTIME Vysočina, DIVOUSY Kroměříž, 
RENDEZ - FOU Jihlava, DUNIBUCH Dlouhá Loučka, KUPODIVU Brno, ŠPUNT  
Přerov, VĚNEBAND Litomyšl a B.P.T. Zlín. 
 

Celou soutěž tradičně moderoval Josef MLOK Grim z Karviné - držitel Zlaté Porty 
(současně i jeden ze dvou „otců zakladatelů“ tohoto festivalu). 
O výborný zvuk se postarala agentura „Dragon Agency“ (Kamil Grygar, Ondřej Klemš a 
Petr Sany Saňák). 
 

Odborná porota ve složení: 
PhDr. Petr Čechák (předseda poroty), Aleš Quack Kubis a Josef Sandy Nosek soutěž 

vyhodnotila takto:   

1. RENDEZ – FOU Jihlava 
2. KUPODIVU Brno 
3.  VĚNEBAND Litomyšl 
Další postupující bez udání pořadí:  
ZAHRÁDKÁŘI Šternberk a STOPTIME Vysočina 

 

Z letošního kola severomoravské Porty v Bludově  (7.3.2015) byla Aligátorem do finále 
Moravského vrabce v Karviné ještě vybrána kapela  
DUNIBUCH z Dlouhé Loučky.   
 

Cena diváků: 
1. B.P.T. Zlín 
2. DOJEM Prostějov 
3. STOPTIME Vysočina 
4. DIVOUSY Kroměříž 
5. DUNIBUCH Dlouhá Loučka a RENDEZ – FOU Jihlava  
6. VĚNEBAND Litomyšl 
 

Zábřežské oblastní kolo se uskutečnilo za velice příznivého slunného počasí v příjemném 
prostředí zahrady Katolického domu. Za značného zájmu diváků jsme zde všichni 
společně prožili krásné sváteční odpoledne (Den vítězství – státní svátek). O diváky i 
muzikanty bylo tradičně řádně postaráno. Byly zde připraveny makrely, grilované 
speciality, tradiční moravský vrabec a další bohaté občerstvení všeho druhu. Nejmenší 
návštěvníci dokonale využili příležitosti zaskotačit si na skákacím hradu nebo si zahrát 
v různých soutěžích o různé sladkosti. Byla zde i docela bohatá tombola. Milým 
zpestřením programu bylo vystoupení taneční skupiny Old country dance ze Šumperka. I 
letos vyrobil opravdu nádhernou vyřezávanou dřevěnou cenu muzikant a řezbář v jedné 
osobě Jirka Krbi Krbeček ze skupiny Alibaba.  
Oblastní kolo se uskutečnilo za podpory Města Zábřeh a Olomouckého kraje. 
Mediálním partnerem byl Český rozhlas Olomouc a měsíčník Objektiv Mohelnice. 
Pořadatelem byl „SPOLEK METODĚJ“ Zábřeh v čele s vedoucím zábřežského „kaťáku“ 
Pepou Klimkem a jeho týmem. 
 

Garant: Pavel Aligátor Nenkovský                                        V Zábřehu, 8.5.2015 



Jeden z prvních došlých ohlasů: 
„Byla to moc fajn akce, setkání s výbornou muzikou, super lidmi, možnost si zahrát na aparaturu, 
kterou ovládají profesionálové a zahrát divákům, kteří mají rádi hudbu, co hrajeme. Divousy jsou 
kapela, která dobře ví, že SOUTĚŽIT v konkurencí skupin, které hrají dvacet, třicet či více let, nebo 
s muzikanty kteří prošli konzervatořemi, či liduškami by bylo víceméně naivní, ale možnost si 
zahrát na podiu s těmi nejlepšími, a případně sklidit potlesk publika, kteří nejsou všichni absolutní 
sluchaři a rádi "odpustí" nějakou tu chybku, pokud se jim písnička líbí, to je to, proč na soutěže tipu 
Moravský vrabec přijede i kapela z "okresního přeboru". Díky všem, díky kapele, co se 
vycajchnovala, díky pořadatelům, díky kamarádům muzikantům a díky publiku které bylo 
fantastické a do lahve od okurek s nápisem DIVOUSY také hodilo pár hlasů.“                                                                                  

DIVOUSY Kroměříž 


