
Soutěžní přehlídka folkové, country a trampské hudby 

MORAVSKÝ VRABEC 2020 

 

 

 

 PROPOZICE XXV. ročníku soutěžní přehlídky s mezinárodní účastí 

                                                

                                           "MORAVSKÝ VRABEC 2020" 

 

ZAMĚŘENÍ:            folková, country a trampská hudba (a vše, co vychází z kořenů  

                                   těchto hudebních žánrů). 

 

 

ORGANIZACE PŘEHLÍDKY:                     dvě postupová kola a finále soutěže 

 

TERMÍNY KONÁNÍ: 

 

 

 I. POSTUPOVÉ KOLO:                            pátek 8.května 2020  

                                                                           Katolický dům, Zábřeh na Moravě 

 

 II. POSTUPOVÉ KOLO:                          sobota 30.května 2020  

                                                                           Žiar nad Hronom (SK) 

                                                                           „Žiarsky zob“ 

 

 FINÁLOVÝ KONCERT:                              sobota 13. června 2020 

                                                                           Park B. Němcové – Restaurace Oáza  

                                                                           Karviná-Fryštát 

 

ROZDĚLENÍ:  

 

I. postupové kolo Zábřeh na Moravě            určeno kapelám z České republiky                                                                                                                                                     

 

II. postupové kolo „Turzovský vrabčiak“    určeno kapelám ze Slovenské republiky 

                                                                                                                                                                                                                                  

Soutěžící jsou povinni dodržovat "spádovost" do jednotlivých postupových kol dle místa svého 

působení. V případě, že z vážných důvodů bude zájemcům o účast v soutěži vyhovovat termín 

jiného postupového kola, bude jim - po vzájemné dohodě garantů jednotlivých kol - vyhověno. 

Pravidla soutěže však nepřipouštějí účast v obou kolech. 

MORAVSKÉHO VRABCE se mohou zúčastnit skupiny ze všech krajů ČR, SR a PL, splňující 

podmínku hudebního zaměření soutěže a souhlasící s jejími soutěžními propozicemi. 

 

PŘIHLÁŠKY:                       rozesílá pořadatel daného postupového kola a tento si rovněž      

                                                stanoví termín uzávěrky jejich přijímání. 

 

PRŮBĚH SOUTĚŽE:          předpokládaný počet soutěžních písní (skladeb) v postupových  

                                                kolech je 3, avšak dramaturgie jednotlivých kol si vyhrazuje 

                                                právo tento počet upřesnit na základě počtu přijatých přihlášek. 

                                                Toto opatření se týká pouze postupových kol, ve finálovém kole 

                                                bude počet tří soutěžních skladeb jednoznačně zachován. 



 

HODNOCENÍ SOUTĚŽÍCÍCH:  

                                               o postupu soutěžících do finálového kola v Karviné rozho- 

                                               duje odborná porota, kterou si v daném postupovém kole ustaví 

                                               pořádající organizační štáb. 

                                               Zástupci porot jednotlivých postupových kol budou pro změnu  

                                               zasedat v porotě finálového koncertu. 

                                               Soutěžící postupující do finále Moravského vrabce 2020 budou 

                                               vybíráni bez ohledu na hudební žánr, který produkují. 

                                               O udělování "Ceny diváka," jakož i dalších cen, rozhoduje 

                                               pořadatel daného kola zcela samostatně dle vlastních  

                                               možností a podmínek. 

 

VÍTĚZOVÉ:                        Moravský vrabec je soutěžní přehlídkou, která končí na 

                                              úrovni karvinského finálového kola. Jeho vítězové (nebo 

                                              finalisté) mohou být pozváni na některý z velkých letních festi- 

                                              valů např. Mohelnický dostavník, Festival na pomezí v  

                                              Dolní Lomné, festival Bruntálské indiánské léto, Muzikantské  

                                              žně, festival Beskidzki Piknik Country v polské Wisle atd.                                 

                                              O pozvání vítězů či dalších účastníků MV 2020) si rozhodnou 

                                              dramaturgové těchto a dalších festivalů a přehlídek, kteří se   

                                              finále akce zúčastní, a to dle vlastního zvážení ( bez  

                                              ohledu na případné umístění skupiny ve finálové soutěži). 

 

DŮLEŽITÉ INFO:             Soutěž je určena pouze pro hudební skupiny – tedy nejméně  

                                              tříčlenné obsazení. Jednotlivým písničkářům a dvojicím proto 

                                              doporučujeme účast v některém ze dvou postupových oblastních  

                                              kol festivalu Porta, pořádaných v našem kraji. 

                                              V rámci spolupráce s organizátory Severomoravského a      

                                              Moravskoslezského oblastního kola festivalu Porta postoupí                                         

                                              do finále MV 2020 z každého kola jedna až dvě kapely.    

                                              Tyto kapely postoupí bez ohledu na své umístění v soutěži 

                                              Porta, kdy o jejich postupu rozhodnou přítomní  

                                              zástupci organizačního štábu finále Moravského vrabce. 

                                              Stejně, jako v letech minulých, se Moravského vrabce mohou  

                                              zúčastnit hudební skupiny z Polské republiky, splňující kritéria 

                                              soutěžních propozic této přehlídky. 

                                             „Žiarsky vrabčiak“ rovněž slouží jako celoslovenské výběrové  

                                               kolo pro postup do finále festivalu Interporta v Ústí nad Labem 

                                               

 

 

NÁKLADY:                         Všichni soutěžící se zúčastňují postupových i finálového kola 

                                               soutěže na své vlastní cestovní a jiné nezbytně nutné náklady.    

                                               Pořadatelé jednotlivých kol, bohužel, nejsou schopni tyto  

                                               náklady účastníkům hradit. 

 

 

 

 



 

SPOJENÍ NA GARANTY JEDNOTLIVÝCH KOL PŘEHLÍDKY: 

 

 

ZÁBŘEH NA MORAVĚ                  Pavel Aligátor Nenkovský 

                                                             Pionýrů 1159/19 

                                                             789 85 Mohelnice 

                                                             mobil:  602 503 430 

                                                             email:  aligator@mohelnickydostavnik.cz  

 

                                                              

                                                             Katolický dům: Sušilova 1285/38, 789 01 Zábřeh 

                                                             Ředitel:    Josef Klimek, telefon:        583 412 108 

                                                             e-mail:     spolek.metodej@tiscali.cz  

 

 

 

 „ŽIARSKY ZOB“                            Janko Kulich  

                                                             Mestské kultúrne centrum 

                                                             965 01 Žiar nad Hronom ( SK) 

                                                             mobil:  00421 915 727 241 

                                                             e-mail:  jankoku@gmail.com  

                                                                           dramaturg@mskcentrum.sk  

  

                                                           

 

FINÁLE KARVINÁ                          Jana Kiedroňová                                                                             

                                                             Městský dům kultury Karviná 

                                                             Tř. Osvobození 1639/43 

                                                             735 06 Karviná-Nové Město 

                                                             telefon: 596 309 009 

                                                             mobil:  724 450 935               

                                                             e-mail: j.kiedronova@medk.cz  

                                                                            

                                                              Josef Mlok Grim - dramaturg 

                                                              mobil:   733 798 429   

                                                              e-mail:  grim@mlok.info  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na setkání s Vámi na některém z postupových kol Moravského vrabce 

se těší organizační štáb Moravského vrabce 2020 
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