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47 Kaczi zpívá pro radost

Cílem projektu je série koncertů písničkářky Kaczi pro děti z 

dětských domovů, klienty domovů se speciální péčí a domovů 

seniorů v Moravskoslezském kraji a udělat radost hudbou těm, kteří 

se za kulturou běžně nedostanou.

20000 Spice Klub, z.s.

89 Knihobudka pro Ostravu-Hrabovou

Budky s možností zapůjčení knih či časopisů rostou po celém městě, 

avšak odpočinková zóna v Hrabové bohužel zatím žádnou nemá. A 

přitom by bylo velice příjemné mít možnost si vypůjčit knihu či 

časopis a v klidu si jej přečíst v našem lesoparku Hrabovjanka nebo 

parčíku před úřadem v Ostravě-Hrabové. Jedná se o takovou 

minipůjčovnu knih, která by obyvatelům dokázala zpříjemnit den.

10000 TORALI z.s.

66 SAM, 22.ročník

Projekt řeší nákup 2 ks nůžkových stanů s příslušenstvím pro letní 

setkání SAM . Ten je svým obsahem jedinečný a nabízí kombinaci 

využití volného času, vzdělávání a kulturního vyžití pro účastníky, 

např. přednášky, semináře, workshopy, program pro rodiny s dětmi 

a večerní programy (koncerty, divadlo). Stany tvoří důležité 

technické zázemí pro setkávání při různých aktivitách. (více 

samorlova.cz)

20000 Benjamín Orlová, z. s.

34 Nové ozvučení pro církevní a kulturní aktivity v kostele.

Tímto projektem podpoříme kvalitní slyšitelnost a srozumitelnost 

slova i zpěvu během pravidelných náboženských bohoslužeb i 

kulturních akcí v jediné kulturní památce v obci Dobratice.   Objekt 

je temperován a celoročně každý den využíván, přístupný veřejnosti.

20000 Římskokatolická farnost Dobratice

6 Navrácení nalezeného zvonu v Německu do Doubravy

V Německu se našlo pět zvonů, které patří Římskokatolické farnosti 

v ČR. Německá strana souhlasí s navrácením těchto zvonů zpět do 

Česka. Jedním z navrácených zvonů je zvon z roku 1783, který byl 

odlit Franzem Stankem z Troppau (Opava) je výjimečný pro svou 

historii a z hlediska kampanologie je významným prvkem pro kostel 

Sv. Hedviky v Doubravě. Zvon bude navrácen po 238 letech.

20000 Římskokatolická farnost Doubrava

64 Mezinárodní řezbářské sympozium žen a mládeže v Třinci, II. ročník

Jedná se o jedinečnou kulturní akci, kdy ženy a mládež promění 

dřevo v originální umělecká díla na téma: „Betlém a tradice našeho 

regionu“. Součástí budou řezbářské dílničky pro děti a workshop. K 

vidění budou ukázky regionálních řemesel GÓROLSKO SWOBODA a 

vystoupení mladých pěveckých talentů. Návštěvníci se budou moci 

seznámit s nářadím a stroji určených k řezbářství.

20000 Agata Valalíková


