
 

Srdečne vás pozdravujem z nádherne priemyselného a priemyselne 

nádherného Žiaru nad Hronom, ktoré sa už o pár týždňov (v sobotu 

26.5.) stane dejiskom jubilejného prvého ročníku slovenského kola 

súťažnej prehliadky Moravský vrabec 2018 s príznačným názvom 

Žiarsky ZOB. 

 

Moje meno je Janko Kulich a spolu s mojim Kolegiom budem 

akýmsi garantom a spoluorganizátorom tejto pripravovanej súťaže. 

 

Súťaž sme spolu s mojou skupinou a miestnym Mestským kultúrnym centrom prebrali kamarátom z Turzovky, kde 

ste ju mnohí poznali ako Turzovský vrabčiak. Rozhodli sme sa tak urobiť preto, lebo sme už 2 roky mali pocit, že 

účasť skupín a teda i celková úroveň klesá a že to skrátka chce zmenu. Uvidíme čo všetko sa podarí zlepšiť nám, ale 

za pokus to stojí. 

Dovoľte mi preto pozvať vás k nám do Žiaru zasúťažiť si, zahrať, pokecať, niečo vypiť i zjesť a hlavne stretnúť sa. Náš 

ZOB sa uskutoční v sobotu 26. mája od 15.00 h v nádhernom prostredí Parku Š. Moysesa v Žiari nad Hronom na 

zastrešenom pódiu 8 x 6 m. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční v divadelnej sále MsKC. K dispozícii 

vám budú zariadené stany ako šatne, kvalitné ozvučenie, základná bicia sada (bez plechov), nejaká minerálka a 

navaríme vám aj dobrý gulášik. 

Dovoľte mi predstaviť vám porotu Žiarskeho ZOBu: 

- Aleš Quack Kubis - gitarista a mandolínista "ethno" folkovej skupiny Domino z Olomouca, organizátor festivalu 

Folk na letním v Hlubočkách.  

- Karel Carlos Soukup - dlhoročný muzikant viacerých formácií a organizátor festivalu Bruntálske indiánske léto. 

- Ota Šejk Maňák - gitarista a kapelník vokálnej skupiny Sluníčko z Karvinej. 

- Marián Vojtko - basgitarista skupiny Kolegium a organizátor podujatí v meste Kremnica. 

- Alan Mikušek - spevák, muzikant, autor a najvýraznejšia osobnosť slovenskej country hudby. 

Špeciálnymi porotcami budú organizátori súťažnej prehliadky festivalu InterPorta Jiří Šrejber a Zdeněk Stárek z Ústí 

nad Labem, ktorí si prídu vybrať to najlepšie z autorského pera súťažiacich pre svoju prehliadku 1.6.2018. 

Svoju účasť tiež prisľúbil jeden zo zakladateľov a najvyšších šéfov Vrabca a síce Josef MLOK Grim so svojim tímom. 

Súťažiť sa bude nielen o prvé miesta s postupom na Portu 1.6. v Ústí nad Labem a finále Vrabca 9.6. v Karvinej, ale 

tí naj z vás môžu byť vybratí na mnohé ďalšie akcie v Česku i Slovensku. Verím, že na úvod vám tieto informácie plne 

postačia. Budem sa tešiť na vaše emaily a hlavne na vás. So svojou skupinou som mal možnosť vystupovať ako na 

Turzovskom Vrabčiakovi, tak i na finálovom koncerte Moravského vrabca, či na autorskej, alebo medzinárodnej 

Porte a je to naozaj zážitok. 

Mimochodom ... aj taká Martausová, Miškechová, Klena, či Peter Janků si na Vrabčiakovi zasúťažili aj vyhrali tak 

prečo by ste to neskúsili aj vy u nás v Žiari:-) Sme presvedčení, že máme na Slovensku veľa kvalitného ZOBu pre 

Moravského vrabca a že sa nám podarí slušný prevrat aj na hudobnej scéne. V prípade záujmu vám zašlem 

propozície súťaže ako aj prihlášku, ktorú treba vyplnenú zaslať emailom do 1.5.2018 

 

Majte krásne dni a ešte jedna prosba ... 

Pošlite túto správu svojim známym z iných kapiel, ktoré by mohli mať záujem. 

 

S pozdravom Janko Kulich, organizátor Žiarskeho ZOBu 


