
BABIČKA ROKU 2022 - PROPOZICE 

Cíl projektu: 

Projekt „Babička roku“ -základní myšlenkou tohoto projektu je důležitost a význam „aktivního 
stárnutí“ s utužováním mezigeneračních vztahů a důstojná oslava Dne seniorů. Cílem je ukázat 
lidskou hodnotu a pravou vnitřní krásu člověka v seniorském věku s ohledem na zachování a 
možností vytvoření zcela nových tradic napříč generacemi. Nejde o zkoušku z ručních prací nebo 
vědomostí, ale jde o aktivní přístup k životu a svému okolí. Ukázat, že pokud jste již nejstarší 
generací ve vaší rodině, nemusí to znamenat, že jste nějak odstrčeni. Naopak role prarodičů je v 
dnešní společnosti významná. Mezigeneračním propojením soutěžících s jejich vnoučaty je snahou 
zvýraznit důležitost mezigeneračního soužití v rodinách.  

Hlavní organizátor projektu: Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje 

Prezidentka projektu: Milena Hesová 

Podmínky nominace soutěže “Babička roku“ 

• soutěže se může zúčastnit babička s trvalým pobytem v daném kraji ve věku od 60+
• zasláním řádně vyplněné přihlášky označené heslem „Babička Olomouckého kraje“

Organizátoři: krajské Rady seniorů, městské Rady seniorů, spolky. 

Semifinále (krajské kolo)  

Krajská kola „Babička roku“ - v každém kraji proběhne nominace babiček roku. 

Nominace bude obsahovat sběr přihlášek. Přihlášení bude možné:  

• Elektronicky -přihláškový formulář na http://www.krsol.cz
• Písemnou formou přihlášek

Vyhodnocení nejlepších kandidátek. V každém ze 14 krajů proběhne výběr nejlepší „Babičky roku“. 

Hodnotící odborná porota: vybraná z lidí, kteří si váží seniorské populace, hosté, osobnost kraje, 
apod.  

Místo konání: kulturní dům, náměstí, společenský sál, výstaviště, konferenční centrum, divadlo, 
obchodní centrum. 

Partneři a sponzoři: RS ČR, kraje ČR, statutární města, SeniorPasy, krajské Rady seniorů, TV 
Šlágr, ČT3, obce, města dle nominací babiček, cestovní kanceláře apod.…  

V prvním kole proběhne výběr 6 - 12 krajských finalistek, které se zúčastní krajského finále.  

V druhém kole bude zvolena „Babička roku kraje“ vítězka postoupí do celorepublikového finále. 

http://www.krsol.cz/


Přihlášené semifinalistky budou soutěžit v disciplínách: 

1. představení - řízený rozhovor s moderátorem – představ sebe, svůj kraj, svůj domov v
rozsahu max. 2 minuty

2. volná disciplína - zpěv, tanec, recitace, ukázka vlastní tvorby, malování, háčkování, pletení,
vaření, hra na hudební nástroj, přednes, vlastní tvorba, ruční práce…apod.

Vystoupení max. 3 minuty 

3. Módní přehlídka - promenáda ve společenském oblečení dle vlastního výběru, popř. kroji.

Hodnocení: 

1. Babička roku – zlatá, stříbrná a bronzová – vybírá odborná porota
2. Babička sympatie – vybere obecenstvo připravenou anketou nebo hlasováním na

sociálních sítích (Facebook, YouTube)
3. Nejstarší babička – zde se nesoutěží, zařazeny jsou všechny nominace od 90+ ,všechny

přihlášené nominace získají ocenění za životní příběh, nejstarší nominace získává titul
„Nejstarší babička“

Všechny soutěžící babičky získávají květinové dary, pamětní listy, ceny od sponzorů. Vítězky pak 
dostanou korunky a šerpy.  

Nominace „Zlaté vnouče“: do této kategorie mohou přihlášené finalistky nominovat své vnouče. 

Podmínkou je písemná nominace, která musí obsahovat jméno, příjmení, věk (není omezen) a 
popis (dovednosti, důvody, zásluhy) proč si myslíte, že by vaše vnouče mělo získat titul „Zlaté 
vnouče“.  

Vítěze vybere odborná porota. 

Doprovodný program a aktivity: 

Zapojení místních amatérských folkových souborů, zpěváků, tanečníků - ukázka vlastních zvyků, 
tradic a kulturních hodnot v jednotlivých krajích, stánek s občerstvením - Seniorkavárna, stánky s 
lékařskou tématikou- měření tuku, tlaku, zraku, prodej biokosmetiky, přírodní produkty zdravé 
výživy, prodejní výstavy ručních prací, info stánky – seniorské cestování, ozdravné a wellness 
pobytové balíčky, kosmetická poradna apod.  

Fotokoutek: 

Možnost pořízení pamětní fotografie. 

Kvízová anketa 

S tematikou „Babička roku“ - vyhodnocení jednoduchých otázek, vylosovaní získají propagační 
dárky od sponzorů a roční předplatné časopisu Doba seniorů. 

Krajská kola musí proběhnout nejpozději do konce měsíce října, vítězky postupují do 
celorepublikového finále v listopadu téhož roku. 



Finále (celorepublikové)  

Do finále postupuje vítězka finále krajského kola. Všechny soutěžící ve velkém finále budou opět 
soutěži ve třech disciplínách:  

1. Představení - řízený rozhovor s moderátorem – představ sebe, svůj kraj, svůj domov
2. Volná disciplína - zpěv, tanec, recitace, ukázka vlastní tvorby, malování, háčkování, pletení,

vaření, hra na hudební nástroj, přednes, vlastní tvorba, ruční práce…apod.
3. Módní přehlídka - promenáda ve společenském oblečení dle vlastního výběru, popř. kroji

Hodnocení: 

1. Babička roku – zlatá, stříbrná a bronzová – vybírá odborná porota
2. Babička sympatie – hlasováním na sociálních sítích a TV Šlágr

Doprovodný program: 

Zapojení amatérských folkových souborů, zpěváků, tanečníků - ukázka vlastních zvyků, tradic a 
kulturních hodnot. 

Celorepublikové finále bude ve spolupráci s TV Šlágr a ČT. 

S ohledem na dosavadní úspěšnost tohoto výjimečného projektu možnost další nominace: 

• Višegradská babička roku – za účasti nominace ČR, Slovenska a Polska - v jednání

V případě omezení pořádání akce z důvodu Covid 19 – možnost online. 


