HLEDÁ SE

NOVÁ MISS BABČA
A ŠTRAMÁK ROKU 2022
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Vyhlašujeme již VI. ročník soutěže o nejsympatičtější seniorku
a seniora z našeho kraje.

PRŮVODCE SOUTĚŽÍ
HLEDÁ SE NOVÁ MISS BABČA A ŠTRAMÁK ROKU 2022
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Již v roce 2015 jsme se pustili do netradiční soutěže krásy pod názvem MISS BABČA, v roce
2019 jsme volili i prvního ŠTRAMÁKA. Po dvouleté covidové přestávce navazujeme dalšími
ročníky, kde mohou dámy a pánové předvést svůj šarm, talent a postavit se na pódium, aby
ukázali, co v nich skutečně je. Přejeme si zapojit energické seniory s aktivním přístupem k životu
a bohatými zkušenostmi, kteří mohou být inspirací pro své vrstevníky.
Navazující VI. ročník soutěže MISS BABČA má nově působnost celého Moravskoslezského kraje,
a to díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje. Vítězka bude reprezentovat náš kraj v
celostátním finále Babička roku 2022. Společně s MISS BABČOU probíhá také II. ročník soutěže
ŠTRAMÁK ROKU.
Obě soutěže probíhají současně, hodnoceny jsou však samostatně. Neváhejte se přihlásit, rádi
vás uvidíme. Nebo pokud znáte ve svém okolí někoho, kdo by byl vhodnou kandidátkou či
kandidátem, neváhejte mu o soutěži říci a nominovat jej.
zúčastnit se mohou ženy a muži starší 65 let (v době konání okresního kola)
s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji

JEDNOTLIVÉ KROKY SOUTĚŽÍ
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PŘIHLÁŠKA

OSOBNÍ
KONZULTACE

OKRESNÍ
KOLO

2DENNÍ
SOUSTŘEDĚNÍ

1DENNÍ
SETKÁNÍ

FINÁLE
KRAJSKÉ KOLO

do 2. 5.

17.-26. 5.

21.-23. 6.

22.-23. 8.

27. 9.

6. 10.

CO VÁS ČEKÁ V OKRESNÍM A KRAJSKÉM KOLE
1

2

3

PŘEDSTAVENÍ

VOLNÁ DISCIPLÍNA

MÓDNÍ PROMENÁDA

(zájmy, záliby,
povídání o sobě)

(zpěv, tanec, recitace, hra
na hudební nástroj...)

(ve společenských šatech)

časový limit
1,5 minuty

časový limit
3 minuty

1

PŘIHLÁŠKA
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE
vyplněním přihlášky online na webu: babca-stramak.cz
osobně, telefonicky u našich koordinátorů
poštou (přihláška je ke stažení na webu: babca-stramak.cz)
Mgr. Zdeněk Kačor I z.kacor@akord-poklad.cz I +420 725 059 550
Michaela Strakošová I m.strakosova@akord-poklad.cz I +420 724 044 277

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 2. 5. 2022

2

OSOBNÍ KONZULTACE I 17.-26. 5. 2022
podle počtu přihlášených z jednotlivých okresů proběhnou osobní konzultace
ve vybraných místech - bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
na konzultacích bude představena celá soutěž, poskytnuty rady soutěžícím pro
přípravu okresního kola a naši koordinátoři vám zodpoví veškeré dotazy
konzultace nejsou povinné (účast však doporučujeme)
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OKRESNÍ KOLA I 21.-23. 6. 2022
okresní kola proběhnou v AKORDU Ostrava-Zábřeh
21. 6. 2022 pro okres Bruntál + Opava
22. 6. 2022 pro okres Nový Jičín + Frýdek-Místek
23. 6. 2022 pro okres Ostrava + Karviná
do krajského kola postupují z každého okresního kola:
3 kandidátky na Miss Babču + 1 náhradnice
2 kandidáti na Štramáka roku + 1 náhradník
jsou přístupná i divákům
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DVOUDENNÍ SOUSTŘEDĚNÍ I 22.-23. 8. 2022
postupující a náhradníci budou pozváni na dvoudenní soustředění do AKORDU
Ostrava-Zábřeh
termín 22.-23. 8. 2022
ubytování bude pro mimoostravské zajištěno
příprava na krajské kolo, nácvik společné choreografie a jednotlivých disciplín,
focení pro webové stránky a mediální propagaci, měření dam pro zapůjčení šatů
z módního salonu MOLET

5

JEDNODENNÍ SETKÁNÍ I 27. 9. 2022
postupující a náhradníci budou pozváni na jednodenní setkání do AKORDU
zopakování společné choreografie, zkouška šatů a obleků
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KRAJSKÉ KOLO I FINÁLE I 6. 10. 2022
finále proběhne v Ostravě v AKORDU
bude zvolen ŠTRAMÁK ROKU 2022
bude zvolena MISS BABČA 2022
vítězka bude reprezentovat náš kraj v celostátním finále Babička roku 2022

VÍTĚZOVÉ V. ročníku 2019
Dagmar Samsonová
slova vítězky 2019
Do soutěže mne přihlásili senioři od nás z Bruntálu. Zpočátku
jsem se zdráhala, ale pak jsem si řekla: "A vlastně proč ne." Dnes
jsem jim vděčná. Nejsilnějším zážitkem pro mne samozřejmě
bylo vyhlášení, nejdříve jsem byla diváky zvolena jako Miss
sympatie a následně porotou jako Miss Babča 2019. Všem bych
to přála zažít.
Děvčata, jestli jen trochu přemýšlíte, zda byste se této soutěže
měly zúčastnit, neváhejte. Věřte, že to, co se vám dneska zdá
jako něco nepředstavitelného, obohatí váš život. Získáte nové
zkušenosti, poznáte mnoho zajímavých lidí. A já už se těším, až
jedné z vás předám korunku pro Miss Babča 2022.

Vojtěch Mader
slova vítěze 2019
Ostravský Štramák byla první soutěž tohoto typu, které jsem se
s potěšením zúčastnil. Konečně vznikla i nějaká soutěž pro nás
zralé muže, a tak jsem to bral jako výzvu. Už od počátku
přípravy na finále jsem ocenil profesionální přístup organizátorů
soutěže a hlavně trpělivost, jakou s námi měli.
To, že jsem nakonec vyhrál, mne příjemně překvapilo a měl jsem
z toho dobrý pocit. Nepovažoval jsem se za favorita, a když
odborná porota vyslovila moje jméno coby vítěze, byl jsem
doslova v šoku. S odstupem času na ty chvíle rád vzpomínám.
Byl to neskutečný zážitek, který se hluboce vryl do paměti všech
zúčastněných.

Neváhejte se přihlásit
Těšíme se na vás
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 2. 5. 2022

babca-stramak.cz

