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* Milí sousedé, také vám již chybí výlety za kulturou, do divadla, na muzikál, koncert, atd?
Nám moc, a tak jsem přijala žádost mladých hudebníků z Police nad Metují o pomoc s jejich
projektem „Na viděnou!“. Navazuje na již proběhlý projektík „Na slyšenou“, do kterého jsem
nás bohužel nezapojila, neb se konal jednu sobotu v lednu, a v čase konání jsem nebyla doma.
Tato akce spočívá ve vylepení pestrých plakátů na plakátovací plochy v obci, na kterých jsou
QR kódy. Při procházce můžete vytáhnout svůj mobilní přístroj, obrázek do něho naskenovat
(vyfotit) a na mobilu se posléze objeví odkaz na YouTube, ze kterého si pustíte skladbu
orchestru na videu. Takto si můžete vyfotit všech 10 plakátů a hudbu si pustit třeba později
doma a v klidu vychutnat. Je to opravdu nápadité, pro někoho možná trochu sci-fi, ale kdo
nezná, může se tímto naučit s QR kódy pracovat, je to snadné  Některé mobily kódy načtou
samy bez naší pomoci, do některých si musíme stáhnout aplikaci čtečka QR kódů, je zdarma.
Tak s chutí do toho, kdo by nezmákl sám, nebojte se ozvat a pomůžeme 
* Zde je vzkaz přímo od hudebníků:
Cesta ke kultuře je v posledním roce trnitá a ne všechno dokáže zprostředkovat on-line prostor,
ale i za něj buďme vděční. Než se budeme moci se svými posluchači potkat tváří v tvář,
rozhodli jsme se vstoupit do veřejného prostoru s novým typem kulturního vyžití. Tentokrát
jsme si dali za cíl oživit plakátovací plochy speciálními plakáty, které vás díky své interaktivní
složce mohou přenést do koncertních sálů.
Série plakátů totiž obsahují unikátní QR kódy, které jsou výtvarně zpracované. Pod každým z
nich se skrývá jiná skladba z koncertů Police Symphony Orchestra a většina mobilních zařízení
je umí intuitivně načíst. Pokud kód načtete, uvidíte převážně koncertní provedení skladeb,
které má orchestr takzvaně v šuplíku, s milými hosty jako jsou například Vendula Příhodová,
Jan Cina, Kühnův smíšený sbor, Balet Národního divadla a mnoho dalších.
Potkat se s plakáty bude možné od dubna ve městech a obcích, která se připojí k projektu “Na
viděnou!”. Pro zpříjemnění procházky pak bude stačit mobilní telefon, v něm přístup k
internetu a volba trasy tak, abyste objevili všechny hudební dárky, které pro Vás Police
Symphony Orchestra připravil. POLICE SYMPHONY ORCHESTRA
založila v roce 2010 v Polici nad Metují tehdy čerstvě patnáctiletá Petra
Soukupová se svým bratrem Jakubem. Dnes orchestr působí pod vedením
dirigenta Joela Hány a sdružuje mladé muzikanty a další pomocníky z
celého Královéhradeckého kraje.
Tak Na viděnou! www.policesymphonyorchestra.cz/navidenou
* Letos jsme s Copánkem již podruhé nepodnikli velikonoční procházku ke kapličce či na
stráň. Ale nebojte, kdo se těšíte na společné opékání buřtů a hledání pokladů, procházku si
uděláme, jak to situace dovolí. Třeba Májovou, nebo Svatojánskou … 
* Příště vám napíši o dalších projektech, do kterých jsem nás zapojila. O projektu na záchranu
hořečku nahořklého na stráni a do projektu na podporu turistického ruchu v rámci Cecemínska.

