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1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
 
Žadatelem projektu je právnická osoba :  
 
Římskokatolická farnost Podolí 
IČO:  66599764 
Číslo účtu: 161028370/0300 
Zastoupená P. Pavlem Kopečkem 
Podolí 217 
664 03 Podolí 
 
Koordinátor projektu 
MgA. Irena Hůrková 
Podolí 42 
664 03 Podolí 
 
2. NÁZEV PROJEKTU 

 
Koncert studentů gymnázia Pavla Křížkovského s uměleckou profilací v Brně  
 

3. CÍL PROJEKTU 
 

Věnovat zejména všem maminkám k jejich svátku příjemně strávené odpoledne 
s hudbou. Všichni návštěvníci se mohou během koncertu povznést nad realitu 
všedního dne a odpočinout si od každodenního shonu.  

 
4. POPIS PROJEKTU 

V krásných prostorách podolského kostela zazní skladby G. B. Pergolesiho, J. S. 
Bacha, Z. Lukáše a dalších v podání studentů gymnázia. Toto svým způsobem 
jedinečné těleso složené ze studentů, učitelů gymnázia Pavla Křížkovského  a hostů je 
na vysoké umělecké úrovni. Také proto bude tento projekt navazovat na tradiční 
cyklus koncertů duchovní hudby v Podolí. Mladí hudebníci budou mít šanci 
prezentovat svou práci a přinesou podolským divákům kvalitní dárek v podobě 60 ti 

POPIS PROJEKTU 
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minutového instrumentálního a sborového projektu. Předpokládaná účast je cca 80 
posluchačů. 
 
Termín konání :13. května 2012 v 18:00 hod. 
 

 
 

Předpokládané náklady na realizaci akce cca 12 000kč 
z toho:  
propagace 1000Kč 
doprava účinkujících 2 000Kč 
honoráře účinkujících a hostů 9 000Kč 
 
Projekt je spolufinancován podolským farním společenstvím předpokládanou částkou  
2 000 Kč 

  
Požadovaná částka od PNF: 10 000Kč 

        
 

 
 

5. ZÁVĚR  
 
Cílovou skupinou jsou všichni obyvatelé Podolí a okolních obcí všech věkových 
kategorií, zejména však všechny podolské maminky.  
 
 

 Informace o koncertu budou na internetových stránkách obce v sekci Aktuality. 
Budou  také zveřejněny v obecním rozhlase. Plakáty s pozvánkami na akci budou 
umístěny v  obchodě u paní Žitné a paní Jelínkové , na obecním úřadě, v Domově 
s pečovatelskou službou, ve sportovní  hale a budou rozeslány na úřady okolních obcí.  
 
Nedílnou součástí pozvánek a veškerých informací o akci bude i sdělení, že koncert 
byl mj. podpořen z prostředků PNF.  
 
 
 
V Podolí dne 10. dubna 
 
 
MgA. Irena Hůrková 
 
 


