
P O Z O R  S O U T Ě Ž       P O Z O R  S O U T Ě Ž 
 

 

 

AKORD&POKLAD, s.r.o.  a Klub seniorů Ostrava Jih 

ve spolupráci s Krajskou radou seniorů MSK 

 

vyhlašuje 

 

VI. ročník  MISS BABČA  a  ŠTRAMÁK  

ROKU 
 

 

Termín konání : 30.10. 2020 od 16:00 hod. 

Místo : Kulturní dům AKORD Ostrava Zábřeh 

 

 

Kritéria soutěže:   

Do soutěže se může přihlásit každá žena a muž nad 65 let s bydlištěm v Moravskoslezském kraji 

 

       Na soutěžící čekají tři disciplíny: 

 

1. Představení kandidátky a kandidáta  

2. Volná disciplína  (zpěv, tanec, recitace, scénka atd.) 

3. Módní promenáda   

 

• Spuštění registrace – přihlášení do soutěže je od 20.6. 2020 

• Přihlášení je možné buď osobně nebo prostřednictvím známých či příbuzných nebo 

prostřednictvím online formuláře na webových stránkách soutěže babca-stramak.cz 

•  koordinátory projektu jsou Šárka Zubková (sarka.zubkova@ovajih.cz, tel. č. 604 658 732) 

nebo Zdeněk Kačor (z.kacor@dk-akord.cz, tel. č. 725 059 550) 

•  Uzávěrka přihlášek pro rok VI. ročníku soutěže  je 30.8. 2020 

 

Přihlášení soutěžící budou pozváni na neveřejné výběrové kolo, které se uskuteční 12.9.2020 

v AKORD Ostrava Jih  

 

• Do finále soutěže Miss Babča bude vybráno 8 soutěžících + 2 náhradnice, 

do soutěže  Štramák roku bude  vybráno  6  soutěžících  + 2 náhradníci 

• Na první schůzce budou sděleny konkrétní dny přípravy na soutěž (září – listopad 

2020)  

• Finále soutěže proběhne  30.10. 2020  v AKORDU  od  16:00 hodin  

• Vítězka soutěže MISS BABČA bude reprezentovat Moravskoslezský kraj 

v celostátním finále  MISS BABIČKA 2020  18. listopadu 2020 v Olomouci 

• Hodnotí porota i návštěvníci akce.  
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Porota volí: 

o MISS BABČA  

o l. VICEMISS BABČA  

o ll. VICEMISS BABČA  

o ŠTRAMÁK ROKU  

 

Diváci volí: 

o MISS SYMPATIE 

o SYMPATICKÉHO ŠTRAMÁKA 

Soutěžící obdrží na „finále“  4 volné vstupenky pro rodinné příslušníky. 

 

Vyzývám všechny zájemce kraje z řad seniorů, aby využili příležitost, kvalitně se pobavili 

a zasoutěžili v zajímavé oblasti činnosti seniorů! Odložte případný stud před veřejným 

vystoupením a uchopte svou příležitost se prosadit i na tomto zábavném poli činnosti! Čekají 

vás zajímavá setkání, zajímavé zkušenosti i zajímavá ocenění sponzorů! Pro vítěznou 

reprezentantku kraje pak vystoupení v rámci celostátního finále se Šlágr TV. 

 

předseda KRS MSK 

Ing. Pavel Gluc 

 


