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1) Zdůvodnění a popis realizace projektu 
 
Projekt volně navazuje na předchozí kulturní projekty z let 2009 a 2010 mezi Moravskou Veselkou a 

Gminnou Proszkow. Tento projekt je diametrálně odlišný od předchozích. Má oproti předchozím primárně 
výchovně-vzdělávací a prezentační charakter, postavený na seminárních (workshopových) aktivitách 
zaměřených na hudební provedení české a moravské hudební kultury v oblasti české-moravské dechovky, 
českého popu, českých-moravských vánočních koled. Výsledky workshopu budou prezentovány 2 základními 
způsoby: 

• společnými hudebními vystoupeními, 

• vytvořením studiových hudebních nahrávek obou výše uvedených hudebních žánrů - české a 
moravské dechovky Kaprysem a českého popu Moravskou Veselkou. 

 
Nositeli zrcadlového projektu je dechová hudba Moravská Veselka a OKIS (Ostrodek Kultury i Sportu) 

Proszkow a jeho mládežnický orchestr Kaprys. Moravská Veselka je hudebním (lektorským) garantem projektu - 
má ve svých řadách hudební pedagogy v jednotlivých hudebních sekcích (trubky, pozouny, tuby, bicí, klarinety, 
zpěvy, ozvučení). 

V projektu bude realizováno 6 workshopových kulturně-hudebních aktivit - 3 v ČR, 3 v PL. 
Projekt je postaven tak, aby přilákal a hlavně udržel u hudby mladé muzikanty v ČR i PL a přitom využil moderní 
interaktivní zvukové technologie a efekty (např. bezdrátové nástrojové sety). K tomuto je potřeba zajistit: 
vhodný dechovkový notový materiál, hudební aranže českých populárních písní a koled. Pro samotnou realizaci 
je potřeba také pořídit originální české hudební nástroje potřebné pro hudební realizaci české hudby - 
křídlovka, baryton. Pro interaktivní využití pro posluchače bezdrátové nástrojové mikrofonní sety. 
 
2) Cíle projektu 

 

Hlavní cíl projektu lze spatřit ve 2 rovinách: 
 

1) naučit a prezentovat formou workshopu polským mládežnickým hudebníkům tradiční českou a moravskou 
hudební kulturu ve formě české-moravské dechovky, českého popu a českých-moravských vánočních koled 
(zajišťuje Moravská Veselka lektorským způsobem), 
2) předání těchto poznatků posluchačům v ČR i PL na následných hudebních akcích (navazujících na workshopy) 
a vytvoření studiové nahrávky obou souborů - zvlášť dechovky a popu i koledy. 
 
3) Popis aktivit projektu 

 

1) Natočení studiové nahrávky českého popu (CZ) - 13.-15.4.2012 a případné dotáčky ve studiu Profon, Uhřice 
u Kyjova. Bude zhotovena hudební nahrávka 6 českých populárních skladeb (2 směsy českých velikánů - Gott, 
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Vondráčková, 3 skladby českých populární zpěváků 1 skladba vánoční popové koledy) pro workshopové využití 
(nejsnadnější hudební učení). Bude z tohoto možno vytvořit i CD-nosič-možná realizace OKIS Proszkow.  
 
2) Proszkowská paráda orchestrů (PL) - konaná v sobotu 23.6.2012 v OKIS Proszkow. V rámci této aktivity se 
představí Moravská Veselka posluchačům v Proszkowě s prezentací českého popu a dechovky. Bude také 
zajišťovat ozvučení hlavní hudební scény. 
 
3) Pravé sušické hody 2012 (CZ) - konané v sobotu 30.6. a neděli 1.7.2012 na návsi v Sušicích u Přerova. V 
rámci této aktivity se představuje mládežnický orchestr Kaprys posluchačům v domovské obci Moravské 
Veselky.  
 
4) 1.pavlovické odpoledne s... (CZ) - konaný v sobotu 20.10.2012 v KD Pavlovice u Přerova. 
Během dopoledne budou probíhat jednotlivé nástrojové workshopy (trubky, pozouny, tuby, bicí, klarinety, 
zpěvy, ozvučení) na téma česká a moravská dechovka. V rámci této akce budou nacvičeny 2 pochody, 2 polky a 
2 valčíky z notové materiálu pořízeného od hudebního vydavatelství Steranka. Odpoledne bude probíhat 
hudební vystoupení s prezentací výsledků a navíc zde bude efektivně využita bezdrátová mikrofonní technika.  
 
5) 5. let orchestru Kaprys (PL) - se koná v sobotu 16.-17.11.2012 v Zlinicích a Proszkowě. Během dopoledne 
budou probíhat opět nástrojové workshopy na téma český pop. V rámci této akce bude nacvičeno 6 
zaranžovaných skladeb od českého aranžára. Odpoledne bude probíhat opět hudební vystoupení s prezentací 
výsledků a navíc zde bude efektivně využita bezdrátová mikrofonní technika. 
 
6) Vánoční koledování (PL) - 12.-13.1.2013 v Proszkowě, vánoční workshop a 2prezentační vánoční koncerty v 
Opoli a Glogowku. 


