
Občanské sdružení Jeden za druhým 

Sdružení Jeden za druhým se věnuje organizaci volnočasových aktivit pro děti ve věku 4 – 16 let. 
Hlavní činností jsou dva zájmové kroužky: dětský orchestr „Bystrovanský šraml“ a výtvarný kroužek. 
Kromě práce s dětmi pořádá sdružení příležitostné společenské, kulturní a sportovní akce. 

Vánoční koncert 

Dne 22. 12. 2010 proběhl v bystrovanské kapli tradiční vánoční koncert. V první části programu 
zazněly skladby J. S. Bacha, T. Albinoniho, A. Corelliho, Ch. Gounoda a G. Cacciniho v podání členů 
Moravské filharmonie Olomouc. Na úvodní sólové provedení písně Ave Maria navázalo komorní 
kvarteto ve složení hoboj, housle, violoncello a cemballo. Druhá část koncertu patřila, jak je již 
zvykem, dětem z Bystrovanského šramlu. Dětský orchestr pod vedením manželů Černínových zahrál 
tradiční i méně známé koledy. Průvodní slovo spojilo koledy do pásma, které nás zavedlo o dva tisíce 
let zpět do doby vzniku vánočních tradic. 

Putování po regionu 

S vánočním programem absolvoval orchestr krátké turné po obcích mikroregionu. Během Vánoc a 
začátkem roku vystoupil Bystrovanský šraml v penzionu u Sv. Anny ve Velké Bystřici, v sále obecního 
úřadu v Přáslavicích a v kapli v Bukovanech. 

Spolu s orchestrem putovala regionem i výstava prací dětí z výtvarného kroužku. V Bystrovanech jste 
ji mohli zhlédnout na začátku adventu na obecním úřadě. Po zastaveních ve Velké Bystřici, 
Přáslavicích a Vésce proběhla na konci února „derniéra“ této výstavy v předsálí Mozartova sálu 
Moravské filharmonie Olomouc. 

Jaření 2011 

Nyní se již orchestr plně věnuje přípravě nového programu. Ve spolupráci se ZUŠ Žerotín, pobočka 
Velká Bystřice, připravujeme koncert „Jaření“, který měl vloni velký ohlas. Ve Velké Bystřici můžete 
koncert navštívit 19. března, v Bystrovanech pak v neděli 20. března 2011. 

Grotesky s Robertem Israelem 

Na úterý 24. května připravuje sdružení Jeden za druhým opět po roce promítání němých grotesek 
s autorským doprovodem amerického skladatele a klavíristy Roberta Israela. Promítat se bude na sále 
v hospodě U Sklenářů. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách sdružení. 

Výtvarná soutěž pro veřejnost 

Sdružení Jeden za druhým vyhlašuje výtvarnou soutěž pro veřejnost s názvem „Bystrovany – místo, 

kde žiji“. Soutěží se v kategoriích kresba/malba a fotografie. Věkové kategorie: předškoláci, školáci, 
teenageři a dospělí. Každý soutěžící může odevzdat nejvýše dvě práce formátu max. A3 osobně nebo 
poštou na adresu sdružení (Budovcova 3, Bystrovany). Fotografie lze posílat také elektronicky. 
Uzávěrka soutěže je 10. 5. 2011. Prezentace vítězných prací a slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 
před promítáním grotesek dne 24. 5. 2011. Podrobné informace naleznete na webových stránkách 
sdružení: www.jedenzadruhym.cz 

 


