Grantové žádosti o podporu v roce 2021
Vyhlášené Sborem Církve bratrské v Litomyšli – Nový kostel Litomyšl
podpora vybranému projektu 20 000 Kč z rozpočtu sboru

1. projekt:
Film & spiritualita – webový portál pro duchovní rozvoj
Žádost: 20 000 Kč
Příjemce podpory a realizátor projektu: Ondřej Sabol / sabol.ondra@gmail.com / 775 266 525
Garant projektu: David Beňa
Cílem webu je inspirovat české diváky k tomu, aby vyhledávali kvalitní filmy a naučili se je využívat pro
svůj duchovní rozvoj. Dobré filmy mohou v člověku probouzet otázky po smyslu existence, vedou
k sebereflexi a hledání transcendence.
Web jsme spustili na jaře 2018 a od té doby shromažďujeme texty, audio nahrávky a video přednášky,
které vedou diváky k intenzívnějšímu zážitku z filmu a hlubšímu (sebe)poznání. Máme okruh autorů,
kteří se tématem spirituality ve filmu dlouhodobě zabývají a publikují u nás své texty, rozhovory a
přednášky – Lukáše Jirsu, Petra Vaďuru, Vladimíra Suchánka a Andreje Chovance.
Všichni autoři pro nás píší bez nároku na honorář. Oslovujeme i nové, mladé autory, ale nemáme pro
ně žádnou odměnu. Rádi bychom stávajícím i novým autorům nabídli alespoň symbolický honorář a
podpořili tak naději na dlouhodobější a pravidelnou spolupráci.
www.filmaspiritualita.cz

2. projekt:
Festival UNITED CITY 2021 – Litomyšl
Žádost: 20 000 Kč
Příjemce podpory a realizátor projektu: UNITED 3P, z. s., www.festivalunited.cz
Garant projektu: Jana Macková
Festival UNITED CITY Litomyšl se bude konat 20.8.2021 v Zámeckých zahradách litomyšlského
zámku.
Cílovou skupinou festivalu jsou mladí věřící lidé a jejich přátelé ve věku 15-25 let ze všech denominací.
V letošním roce jsme se rozhodli vyjít ze Vsetína. Výsledkem je UNITED CITY v Plzni, Litomyšli a na
Vsetíně. Chceme oslovit mladé lidi kvalitním duchovním programem složeným z kázání, seminářů,
koncertů chval, svědectví a modliteb. Součástí programu je služba křesťanského poradenství a
modliteb pro účastníky akce. V tomto týmu slouží kazatelé, pastoři, zkušení křesťané, ale také
psychologové a jiní odborníci. Při zjišťování potřeb mladé generace jsme zjistili, že mladá generace je
pandemií velmi silně zasažena. Proto vidíme tento rozměr festivalu v letošním roce jako klíčový a
děláme maximum proto, aby UNITED v Litomyšli mohl být místem povzbuzení, naděje a místem pro
nové vykročení do dalšího života.
V litomyšlském týmu pomáhají lidé z mládeží litomyšlských církví a z mládeží okolních měst. Nový
kostel má svůj tým pomocníků z řad mládeže a Samorostu. Úspěšně spolupracujeme s Městem
Litomyšl a Státním zámkem Litomyšl. Chceme, aby festival byl i určitým svědectvím litomyšlákům.
Na festivalu vybíráme vstupné, které je přijatelné, aby cena vstupného nebyla překážkou pro mladé lidi
na festival přijet. To zdaleka nepokryje náklady. Z toho důvodu hledáme ochotné dárce, sponzory a
granty.
Výběr z programu 2021
Řečníci: David Novák (CB), Petr Kadlec (CB), Tomáš Hoffman (ŘKC), Michal Balcar (CASD), Kateřina
Lachmanová (ŘKC) a další
Hudební skupiny: Timothy (SK), Adonai (CZ), Isaac records (SK) a Martin Smith z Velké Británie (v
jednání – závisí na podmínkách dané Covidovou situací)

