
 

 

 

 
 

 

 

Název projektu:              Fajn fest CZ-PL 
Název žadatele:  Dům kultury Akord Ostrava - Záb řeh, s.r.o. 
Název partnera:  Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach 
Schválená dotace z ERDF:  17 083 EUR 
Termín realizace:                  10/2010 - 10/2011 
 

Předmětem projektu byla realizace mezinárodního festivalu amatérských hudebních skupin 
pod názvem „Fajn fest CZ-PL “. Záměrem projektu bylo představení hudební tvorby 
amatérských skupin z České republiky i polských sousedů. Cílem projektu bylo také ukázat 
mladým lidem možnosti aktivního trávení volného času a přilákat veřejnost ke kultuře. 
Myšlenkou vedoucí k realizaci projektu byly pozitivní ohlasy na realizaci festivalu „Hudební 
trendy v pohraničí“, který se konal v roce 2007 v  Dolním Benešově a polském Rybniku (tento 
festival byl spolufinancován z programu INTERREG IIIA).  
 

Stěžejní aktivitou projektu byla internetová soutěž amatérských hudebních skupin, po jejímž 
ukončení následovalo nahrání CD s vítěznými skupinami a koncerty těchto skupin. V rámci 
projektu byly vytvořeny webové stránky www.fajn-fest.eu, prostřednictvím kterých 
se přihlašovaly kapely do soutěže. Jako přílohu k přihlášce vložili hudebníci na web také 
vlastní tvorbu. Hudbu si mohli poslechnout návštěvníci stránek a následně ji ohodnotit. 
Na základě jejich hodnocení zvítězila s 15 102 hlasy skupina The Posit (PL). Odborná porota 
poté z přihlášených 130 kapel vybrala 6 nejlepších, kterým bylo nabídnuto nahrání CD. 
Nahrávání CD se zúčastnily skupiny: Pomau (PL), Bandaband (CZ), Dash Channel (PL), 
Black Roll (CZ), Tracy Donowan (CZ), The Posit (PL).  
 

Koncert v polském Rybniku u Domu kultury Chwałowice se konal v sobotu 27. srpna 2011, 
v Ostravě v letní zahradě Domu kultury Akord se koncert uskutečnil 10. září 2011. Na obou 
koncertech vystoupily skupiny, které nahrávaly CD, a navíc skupina Wishlist (CZ). V rámci 
koncertů proběhl i křest vydaného CD. V průběhu roku 2011 proběhly v České republice i na 
polské straně v rámci projektu dvě mediální kampaně (billboardy, plakáty, spoty v Hitrádiu 
Orion, na polské straně na stanici Radio 90fm).  
 

Aktivity projektu umožnily kulturní výměnu, seznámily veřejnost s hudebními trendy v pohraničí 
a prohloubily spolupráci mezi lidmi v pohraničí. Soutěž amatérských hudebních skupin, která 
probíhala v rámci projektu, jistě mnohé začínající hudebníky inspirovala a motivovala k další 
práci. 
 

 

 
Koncert dne 10.9.2011 v Ostravě-Zábřehu  
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