
 
 

 
 

 
1) Zdůvodn ění a popis realizace projektu 
 
Projekt volně navazuje na předchozí kulturní projekty z let 2009-2012 mezi Moravskou Veselkou a 
Gminou a OKiS Proszkow. Tento projekt je finální v plánovacím období 2007-2013. Má oproti 
předchozím primárně prezentační a reprezentační charakter, postavený na 2 rovinách: vytvoření 
prezentační DVD videonahrávky (videoklip) 2partnerských souborů na DVD-nosič a internetový 
videokanál včetně a jejich volné šíření mezi posluchače obou zemí, prezentační živé koncerty obou 
souborů pro širokou věkovou vrstvu posluchačů-děti i senioři. Prezentační DVD videonahrávka má 
být vlajkovou prezentační lodí CZ-PL spolupráce v dalším plánovacím období 2015-2020. 
Nositeli projektu (resp. výkonni soubory) je dechová hudba Moravská Veselka a mládežnický 
orchestr Kaprys ze Žlinic. 
   

 

2) Cíle projektu  
 
Hlavní cíl projektu lze spatřit ve 2 rovinách: 
1) reprezentovat a prezentovat formou natočení videoklipů (DVD-nosič, internetový videokanál)  
     CZ-PL spolupráci v plánovacím období 2007-2013 
2)  předání zdarma DVD-nosičů posluchačům v ČR i PL na následných živých hudebních akcích 
 
 
3) Popis aktivit projektu 

 
1) Natočení studiové audio nahrávky českých pohádkových a mezinárodn ě znáných melodií 
(CZ) - 27.-29.9.2013 a případné dotáčky ve studiu Profon, Uhřice u Kyjova. Bude zhotovena hudební 
audio nahrávka 6 českých populárních pohádkových a mezinárodně (nutná aranž a nácvik) - hlavně 
v PL známých skladeb. Tato nahrávka bude sloužit jako podklad pro natočení videoklipů. 
 
2) Ondřejská zábava a nato čení DVD - 30.11.2013 a 1.12.2013 - Chrzaczyce (PL) . V rámci této 
aktivity se budou natáčet videoklipy v krásné, stylově pohádkové hospodě Pod Rozami  
v Chrzaczycích, kde proběhne také Ondřejská zábava pro posluchače (aby možno natočit live 
záběry, rozhovory s posluchači a zajímavé momenty, které budou použity do videoklipů)  
 
3) Tříkrálový dvojkoncert (PL) - 12.1.2014 v Proszkow ě 
Během těchto koncertů bude slavnostně představený a pokřtěný DVD-nosič v PL a volně 
distribuovaný mezi posluchače. Oba souboru budou už v té době oděni ve společenském odění  



s logolinkem CZ-PL 2013, EU a Europradědem. Kaprys toto dofinnacoval z projektu OKiS Proszkow 
2012-Moravsko-slezský hudební workshop. 
 
4) Sousedský ples a D ětské šib řinky - Rosenmontag v Česku (CZ)  – 22.-23.2.2014  
v Pavlovicích u P řerova.  Během tohoto dětského koncertu resp. plesu bude slavnostně 
představený a pokřtěný DVD-nosič v CZ a volně distribuovaný mezi posluchače-děti s rodiči. 
Pohádkové melodie a písně pro děti - jejich zábavu budou zajištěny koncertem obou souborů a 
následné minidiskotéce. Oba soubory budou oblečeny a oděny karnevalově-společensky s maskami. 


