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AHOJ, přátelé a  kamarádi muzikanti ! 

 

Naše hudební soutěžní přehlídka Moravský vrabec letos vstoupila do jubilejního 25. ročníku 

své existence a před námi všemi je termín finálového koncertu.  

Chtěli bychom vám, kdož jste si účast do tohoto finále vybojovali, ještě jednou upřímně 

poblahopřát a zároveň vám zasíláme konkrétní informace o jeho organizačním zajištění. 

 

Termín konání finálového kola:                                                                   sobota  11.6.2022 

*************************** 

Místo konání:                                                                                                 Park B.Němcové 

                                                                                                Karviná-Fryštát, K.Śliwki 53/38 

Prostranství u Restaurace OÁZA  – www.oaza-karvina.cz  

 

Prezence :    

 

Začátek prezence v 10,00 hodin, při vstupu do areálu u restaurace. 

Zde obdržíte označení účastníků soutěže a ujme se vás náš inspicient Tom, který vás seznámí  

s časem vaší zvukové zkoušky a dalšími podstatnými záležitostmi. Možnost parkování vozů  

na malém parkovišti u restaurace, jinak je třeba zaparkovat všude tam, kde se v okolí zaparkovat dá 

- vcelku nikdy žádný větší problém nebyl. Velký parking u OD PRIOR tentokrát zdarma.      

                            

Zvukové  zkoušky:  

Začínají v 11,00 hodin a jednoznačně končí v 14:00 hodin. 

Po skončení zvukových zkoušek se v 14:15 hod. uskuteční tradiční přátelská porada účastníků 

finále 

 

Začátek soutěže:                                                                                                 v 15:00 hodin 

Počet skladeb:                                                                              4 skladby, z toho 3 soutěžní   

 

Je pochopitelně možné zcela změnit soutěžní repertoár, se kterým jste do finále postoupili 

nebo ho právě na základě minulého úspěchu zachovat. Toto záleží pouze a jen na vás. 

Soutěžní repertoár si dohodněte s moderátorem (Josef Mlok Grim – grim@mlok.info)   

 

Porota:                                                         pětičlenná, tvořena zkušenými porotci z ČR a SK 

Vyhodnocení:   

Proběhne před koncertním vystoupením hostů finále, kterými letos jsou vokální sextet 

Sluníčko, slovenská skupina Janko Kulich & Kolegium a polská formace Grupa Furmana  

 

Ocenění:  

Tradičně budou uděleny keramické trofeje pro tři vítězné skupiny, Cena diváka a také zvláštní 

keramické ceny pro nejlepšího vokalistu a nejlepší vokalistku finálového koncertu. 

Vaše případné pozvání na jiné, s námi spolupracující hudební festivaly, bude záležet na 

jednotlivých přítomných zástupcích a dramaturzích těchto hudebních akcí. 

 

Náklady: 

 

Veškeré náklady na cestovné, stravování či ubytování si hradí účastníci finále z vlastních 

prostředků, omezený rozpočet akce jakékoliv úhrady účastníkům, bohužel, neumožňuje.  

http://www.oaza-karvina.cz/
mailto:grim@mlok.info
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Dramaturgie soutěže: 

 

Současně s těmito informacemi vám zasíláme dramaturgii jednotlivých soutěžních bloků. 

Pořadí v soutěži bylo ochotným dramaturgem sestaveno na základě vašich požadavků, takže 

předpokládáme, že již žádné velké přesuny v pořadí nenastanou. V případě nějakých 

nečekaných komplikací, např. vzniklých na cestě k nám, pochopitelně ihned volejte. 

                                                                   

 

Důležitá spojení:    

                Jana Kiedroňová    -   garant za MěDK Karviná                          mobil:  724 450 935                                                             

                Josef Mlok Grim    -   dramaturg                                                  mobil:  733 798 429      

                Tomáš Podlucký    -  inspicient scény                                          mobil:  775 631 224    

 

                                                                  

Finále Moravského vrabce je tradičně i letos opět součástí bohatého programu oslav Dnů 

Karviné 2022. 

Při navštívení adresy: www.medk.cz  - DNY KARVINÉ 2022 - zjistíte, co vše na vás (před či 

po vašem soutěžním vystoupení) po hudební stránce u nás v Karviné ještě čeká a na co se 

případně ještě můžete těšit…                                                               

 

Důležité upozornění: 

 

V případě, že u vás došlo v obsazení skupiny ke změně a vaše sestava se v mezičase rozšířila 

o klasického bubeníka, počítejte s tím, že si vlastní bicí musíte dovézt sebou, stabilní bicí na 

scéně instalovány nebudou! 

    

V případě, že vám jakékoliv důvody znemožní se finálového kola zúčastnit, nám tuto 

skutečnost dejte urychleně vědět, abychom rychle mohli oslovit určené náhradní kapely.  

 

Vaší případné neúčasti zcela určitě budeme litovat, ale byla by škoda, kdyby nějaké soutěžní 

místo z důvodu Vaší neoznámené neúčasti zůstalo neobsazeno. 

Věříme ale, že se již nepřihodí nic, co by Vám snad účast ve finále soutěže znemožnilo a 

těšíme se tak na naše společné setkání, a především pak na muziku, kterou k nám do Karviné 

za několik málo dní přivezete 

 

Hodně muzikantského štěstí ve finálovém klání vám všem přeje 

                                                                                                              organizační štáb soutěže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

http://www.medk.cz/
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POŘADÍ V SOUTĚŽI – začátek v 15:00 hodin  

 

 

I. soutěžní blok: 

 

1) KORKI – Přerov 

 

2) eFeM GRASS Frýdek – Místek 

 

3) BRZDAŘI – Olomouc 

 

4) HUMÉNEČKO – Veselí nad Moravou  

 

5) BLUEGRASS NOVA – Šumperk  

 

 

Přestávka *************************************************************** 

 

1) WHISKEY RIVER (PL) - Chorzow 

 

2) DOMINIKA – Ostrava  

 

3) BB COUNTRY (SK)  

 

4) FEST! – Petrovice u Karviné 

 

5) RED & WHITE – Petrovice u Karviné 

 

 

* * * VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE * * * 

 

 

* VYSTOUPENÍ HOSTUJÍCÍCH SKUPIN 

 

- Vokální sextet SLUNÍČKO 

 

- JANKO KULICH & KOLEGIUM (SK) 

 

- GRUPA FURMANA (PL)  

 

 


