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PROJEKT č. 1 

NÁZEV PROJEKTU Adventní koncert 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Statutární město Most 

OKRES Most 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  25 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS 
Honoráře pro vystupující a moderátora, technické zabezpečení akce (úklid, osvětlení, výzdoba 

atd.), ozvučení akce, pronájem kostela, propagace 

SLUŽBY  45 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

  

CESTOVNÉ POPIS - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 45 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 70 000 Kč 

% 64.285714285714 

CHARAKTER PROJEKTU koncert 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE - 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Předmětem projektu je konání adventního koncertu, který navodí vánoční atmosféru a zvýší 

spokojenost obyvatel s kulturním vyžitím ve městě. Projekt pomůže zviditelnit kostel 

Nanebevzetí Panny Marie, který je národní kulturní památkou. 

CÍL PROJEKTU 

Projekt má za cíl navodit příjemnou atmosféru předvánočního období a obnovit duchovní 

rozměr vánoc, které jsou v dnešní době brány spíše jako svátky konzumu. Zároveň má projekt za 

cíl zviditelnit kostel Nanebevzetí Panny Marie. 

ÚČEL DOTACE Realizace projektu má za účel navodit vánoční atmosféru a zvýšit spokojenost obyvatel s 



PROGRAM PODPORY REGIONÁLNÍ KULTURNÍ ČINNOSTI NA ROK 2019                       bod 17.4 příloha č. 2 

 

2 

 

kulturním vyžitím ve městě. Projekt pomůže zviditelnit kostel Nanebevzetí Panny Marie, který 

je národní kulturní památkou. 

CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinou jsou všechny věkové kategorie obyvatel ve městě a přilehlém okolí. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Lokální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Adventní koncert 2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
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PROJEKT č. 2  

NÁZEV PROJEKTU LOUNSKÉ DIVADLENÍ 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Vrchlického divadlo, p. o.  

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Louny 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  15000 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  50000 

MATERIÁL POPIS spotřební materiál 

MATERIÁL 4000 

SLUŽBY POPIS tisk, výlep, ubytování, cestovné souborů, lektorné, pořadatelská služba 

SLUŽBY  86000 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 90000 

CELKOVÉ NÁKLADY 155000 

% 58.064516129032 

CHARAKTER PROJEKTU Nominační soutěžní postupová přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla. 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE pořadateslká služba - amatérský divadelní soubor Rádobydivadlo Klapý 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 

PROJEKTU 

Vrchlického divadlo je nejdůležitější kulturní institucí města Louny a okolí. Jeho úkolem je pořádání 

kulturních akcí - divadelních a hudebních představení profesionálních i amatérských souborů, 

koncertů, výstav. Do povědomí české amatérské scény se Vrchlického divadlo zapsalo v roce 2005, 

kdy se konal první ročník Lounského divadlení. Letos tedy bude již jubilejní patnáctý ročník. 

Předchozí ročníky nás opravňují k předpokladu, že návštěvnost jednotlivých inscenací bude opět na 

poměry amatérského divadla nadprůměrná, diváci ve stále větší míře využívají možnosti zakoupení 

permanentky na všechna představení v hodnotě 250 Kč (vstupné na jednotlivé představení je 60 Kč). 

V současné době má již Vrchlického divadlo přihlášky osmi souborů a po kompletaci přihlášek a 

doprovodných textů bude sestaven dramaturgický plán přehlídky. 
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CÍL PROJEKTU 

Lounské divadlení je soutěžní postupová přehlídka divadelních amatérských souborů, jejíž patnáctý 

ročník pořádá Vrchlického divadlo ve spolupráci s amatérským divadelním souborem 

Rádobydivadlo Klapý. Jedním z cílů Lounského divadlení je nominace a případné doporučení 

některé (či některých) z osmi soutěžních inscenací na 28. celostátní přehlídku Divadelní piknik 

Volyně 2019. Dalším cílem je setkání amatérských divadelníků a možnost využít pro svou činnost 

pracovní semináře s odbornou porotou, které jsou nedílnou součástí přehlídky. Posledním cílem, 

nikoli co do významu, je poskytnout nejen lounské veřejnosti za poměrně nízké vstupné možnost 

shlédnout osm soutěžních kvalitních představení (přičemž jedno je za značně zvýhodněné vstupné 

určené v dopoledních hodinách přímo školní mládeži a seniorským studentům Univerzity třetího 

věku) a udělat si tak obrázek o aktuálním dění na amatérské divadelní scéně. 

ÚČEL DOTACE 

Obohacení kulturního programu školní mládeže a seniorů; pro občany Loun a okolí možnost 

zhlédnout osm kvalitních a zajímavých inscenací; vytvoření prostoru pro setkávání amatérských 

divadelníků mezi sebou, herců s diváky; předávání poznatků a zkušeností; inspirující tvůrčí 

setkávání s lektorským sborem; přínos pro kulturní mapu Lounska. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
všechny věkové a sociální skupiny vybraná představení s cenovým zvýhodněním pro seniory a 

školní mládež 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-03  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-03-29  

NÁZEV AKCE 1 Lounské divadlení 2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Vrchlického divadlo Louny 
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PROJEKT č. 3     

NÁZEV PROJEKTU Festklip - Festival videoklipů amatérských regionálních kapel 

STATUT OSOBY ŽADATELE Mistral TV produkce, s.r.o. 

PRÁVNÍ FORMA Společnost s ručením omezeným 

OKRES Most 

OKRES   

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 20 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  30 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS kamery, střih, produkce, redakční činnost, 

SLUŽBY 40 000 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ (KČ): 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 40 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 90 000 Kč 

% 44.44 

CHARAKTER PROJEKTU Internetový festival videoklipů amatérských regionálních kapel s 10 letou tradicí. Ojedinělý projekt 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Internetové hudební rádio Ponterecords 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Jedná se o 10. ročník festivalu videoklipů amatérských regionálních kapel. Během devíti let se tohoto 

festivalu zúčastnilo cca 300 amatérských kapel, ne jen z ČR, ale i ze Slovenska. Internetového 

hlasování a sledování celého festivalu se jen v loňském ročníku zúčastnilo cca 7000 IP adres. 

CÍL PROJEKTU 

Podpora regionálních amatérských hudebníků v jejich zviditelnění. Finanční možnosti jsou mnohdy 

mizivé, a tak nemají možnost představit svojí tvorbu např. v TV, rádiích a větších hudebních 

festivalech. Nám se to daří. Jako odbornou porotu zveme zkušené odborníky ve filmu, hudbě a zkušené 

producenty. Např. v posledním ročníku se některé kapely objeví v hudebním pořadu TV REBEL2. 
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ÚČEL DOTACE 

V loňském ročníku byly zmodernizované webové stránky s přístupem jak z PC, tak tabletu a mobilu. To 

se odrazilo na účasti soutěžících. Místo tradičních 25-30 soutěžících kapel za rok, se do 9. ročníku 

přihlásilo 83 videoklipů a podpořilo je cca 7000 fanoušků. Na podmínky soutěže a na závěrečný večer s 

odbornou porotou, který byl vysílán on line na facebook a you tube se můžete podívat na web adrese 

www.festklip.cz. Cílem je zvyšovat prestiž festivalu nejen v ČR, ale i v zahraničí - nové jazykové 

mutace. 

CÍLOVÁ SKUPINA Festival je určen pro všechny věkové skupiny a hudebních žánrů 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Mezinárodní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-02  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  
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PROJEKT č. 4    

NÁZEV PROJEKTU Svatováclavská slavnost v Bílce 28. 9. 2019 dvacátá 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Spolek přátel Českého středohoří v Bílce 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Teplice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 23 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS tisk-pozvánka, Plakát, Patrony tisk, papír-tisk, telefon, instalace výtvarných prací 

MATERIÁL 3 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 
ozvučení, sezení - ochrana, trubači, výklad historie, pěvecký sbor, divadlo, hudba, Milešovka-výklad 

AV, malování dětí, výstava základní škola  

SLUŽBY 27 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 30 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 53 000 Kč 

% 56.60 

CHARAKTER PROJEKTU 
Obnova tradičního setkání, koná se po dvacáté, kulturní program, spolupráce s CHKO Člověk a 

krajina 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE základní škola, UJEP-Ústí, CHKO, Konzervatoř Teplice, 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Organizace projektu začíná i touto žádostí, je nutno vyhledat vhodné skupiny na účinkování, 

dohodnout spolupráci se Správou CHKO. Jedná se o znovuoživení poutního místa s centrálním 

výstupem na Milešovku, projekt-Slavnost je v regionu i nadregionu, oblíbená v rámci kooperace s 

obdobným spolkem v Pirně má i přeshraniční význam, A to i realizovaným mezinárodním projektem. 

CÍL PROJEKTU 

Projekt má za cel, zdůraznit hodnoty chráněné krajiny, upozornit na kulturní dědictví, poukázat na 

kladný vztah k přírodě, nabídnout kulturní úroveň, zorganizovat setkání v přírodě, podpořit 

návštěvníky z regionu, nadregionu a zahraničí k návštěvě. 
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ÚČEL DOTACE 

Projekt beze sporu podporuje komunikace a vztahy v osídlení, k tomu přispívá realizované místo k 

setkání na návsi, dále pak realizace míst k setkání v průběhu projektu Cesta přátelství, A zčásti 

nahrazuje mládeži již neexistující školy v přírodě. Projekt je koncipován obsahem pro starší i mladé a 

nejmenší, 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Cílovou skupinou jsou všechny generační vrstvy, na př. divadlo pro děti i dospělé, kulturní program 

jak v historickém kontextu, tak vědeckém-AV-práce meteorologické stanice, projekt člověk a příroda 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-03-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-10-31  
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PROJEKT č. 5    

NÁZEV PROJEKTU 21. Loutkový festival v Dolní Poustevně 

STATUT OSOBY ŽADATELE PRÁVNICKÁ OSOBA 

OKRES Děčín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 42 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS 10 x odměna vystupujícím souborům 

SLUŽBY  98000 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 98 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 140 000 Kč 

% 70 

CHARAKTER PROJEKTU Loutkový festival 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE ZŠ A MŠ Dolní Poustevna, organizace města 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt s názvem " 21. Loutkový festival v Dolní Poustevně" je již velkou akcí, kde se pravidelně 

setkává svět ochotnického i profesionálního loutkového divadla z Čech. Dolní Poustevna je malé 

městečko na severu Šluknovského výběžku, obklopené ze tří stran Německem. Ve městě žije mnoho 

mladých lidí s malými dětmi, ale je zde i častý pohyb turistů a obyvatel z nedalekého města Sebnitz. 

Doprava za kulturou je náročná, nejbližší velké kulturní zařízení je v Rumburku, Varnsdorfu, Děčíně 

nebo v České Lípě. Je proto kulturu za obyvateli tohoto "zapadlého koutu" vozit, hlavně, když se mluví 

o kultuře a vyžití pro malé děti, se kterými je cesta do měst daleká. Myslím, že i z tohoto důvodu, vznikl 

v Dolní Poustevně, již mezi válkami, loutkový soubor. Loutkové divadlo se zde s malými přestávkami 

hraje dodnes, místní loutkový ochotnický soubor je aktivním prvkem místní kultury již řadu let. V 

minulých letech bylo, díky podpoře města a evropským dotacím, zrekonstruováno Loutkové divadlo v 

Dolní Poustevně a proto se dnes můžeme pochlubit jedním z nejkrásnějším loutkovým divadlem daleko 
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široko. Pořádáme zde koncerty, divadla, zábavy, ale hlavně hrajeme loutkové divadlo pro děti z celého 

okolí. Máme i dětský loutkový soubor, který bude jednou našim nástupcem. Před 19. lety jsme se 

rozhodli, že přivezeme loutkovou kulturu k nám, abychom viděli, jak se to dělá jinde a také, abychom 

se pochlubili krásnou a dlouhou tradicí. Každý rok tedy hledáme možnosti, jak přivést ta nejlepší 

představení a jak se zase potkat s loutkaři z celé republiky i ze zahraničí. V rámci festivalu probíhají 

worshopy (výroba loutek a následné hraní malého loutkového představení) a hapeningy, to je důležité 

pro vzdělávání dětí v regionu. Festival je již známý, má dobrou reputaci, není soutěžní, převládá zde 

rodinná atmosféra a loutkaři se zde mohou potkávat, vyměňovat si zkušenosti a navazovat spolupráci. V 

tomto ohledu máme velmi dobré ohlasy, že nejen dětem, ale i ochotníkům se u nás líbí.  

CÍL PROJEKTU 

Hlavním cílem projektu je přivést kvalitní kulturu pro děti a rodiny k nám na venkov. Chceme mladým 

rodinám s dětmi nabídnout atraktivní místo k životu, s kulturními a volnočasovými aktivitami. V 

letošním roce bude v Dolní Poustevně odehráno minimálně 10 loutkových představení na mnoha 

scénách v Dolní Poustevně, v loutkovém divadle, v Základní a Mateřské škole, v Národním domě a v 

městském parku. 

ÚČEL DOTACE 

Ve dnech 20.09 -22. 09. 2019 vystoupí v Dolní Poustevně minimálně 10 loutkových souborů. Projekt 

není jen zaměřen lokálně pro Dolní Poustevnu, ale dostává regionální a nadregionální charakter. 

Šluknovský výběžek leží stranou kulturních center a tento handicap projektem zmírňujeme. Díky 

festivalu se Dolní Poustevna stane vždy na jeden víkend v roce centrem dětského loutkového divadélka, 

na které zavítá mnoho návštěvníků a účinkujících. Tato akce přispěje ke zlepšení povědomí o pohraničí 

a o tradici loutkového divadla v České republice. Kulturně společenská setkávání všech příznivců 

pohádek a zvláště loutkových představení má pozitivní dopad na estetické vnímání diváků, kulturní 

vzdělanost, odbourává vzájemné předsudky. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Cílovou skupinou jsou především děti, resp. rodiny s dětmi a příznivci loutkového divadla. Očekává se 

opět hojná účast návštěvníků. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-07-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-10-31  

NÁZEV AKCE 1 21. Loutkový festival v Dolní Poustevně 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Dolní Poustevna 
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PROJEKT č. 6   

NÁZEV PROJEKTU Děčínská brána 2019 - 27. ročník oblastní postupové přehlídky amatérského divadla 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Svaz českých divadelních ochotníků, z.s. 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Praha 10 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  10000 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  60000 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS Pronájem Městského divadla Děčín 

SLUŽBY 36300 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS DPP - porotné a daň z něho 

OSOBNÍ NÁKLADY  23700 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 60000 

CELKOVÉ NÁKLADY 130000 

% 46.153846153846 

CHARAKTER PROJEKTU Postupová oblastní přehlídka amatérského divadla  

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Město Děčín, DS K. Čapek Děčín, Městské divadlo Děčín 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Jde již o 27. ročník divadelní přehlídky se vzdělávacím programem, tedy akci tradiční, 

prověřenou a osvědčenou. V tuto chvíli jsme ve stadiu dopracování přesného časového 

harmonogramu. Je podáno osm soutěžních přihlášek, ustaven štáb přehlídky i odborná porota, 

samozřejmě nasmlouváno divadlo včetně ubytovacích, seminárních i stravovacích prostor. 

Vzhledem k dosavadním zkušenostem lze očekávat spokojenost účastníků, pořadatelů i 

donátorů, jakož i splnění uměleckých, vzdělávacích i soutěžních cílů včetně postupu vítězného 

představení na přehlídku celostátní, 

CÍL PROJEKTU 
Konání významné nadregionální kulturní a vzdělávací akce, inspirace a obohacení tvůrců i 

diváků, postup nejlepších představení v rámci systému MKČR. 
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ÚČEL DOTACE 
Zajištění odpovídajícího divadelního prostoru pro dramatickou činnost (nájem divadla), zajištění 

kvalifikované, fundované odborné poroty (porotné) 

CÍLOVÁ SKUPINA všechny věkové skupiny od starších dětí po seniory 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-08-20  

NÁZEV AKCE 1 Děčínská brána 2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Městské divadlo Děčín 
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PROJEKT č. 7     

NÁZEV PROJEKTU Přísečnice žije (Setkávání) 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Spolek přátel Gymnázia Kadaň 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Chomutov 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  6500 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  338858 

MATERIÁL POPIS - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS Pronájem 

SLUŽBY  0 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Mzdy (smlouva o dílo 3x - web, fotografie, film) 

OSOBNÍ NÁKLADY 52 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS Jízdné v regionu Krušnohoří 

CESTOVNÉ  10 400 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 78 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 423 358 Kč 

% 18.42 

CHARAKTER PROJEKTU Putovní výstava, besedy a prezentace pro veřejnost 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 

Františkánský klášter, Kadaň (koordinace projektových činností, PR projektu), Gymnázium Kadaň 

(účastníci z řad studentů a pedagogů, koordinace projektových činností s partnery, 

spolufinancování), Evangelische-Schulgemeinschaft-Erzgebirge, Annaberg-Buchholz (partner 

projektu, finanční zabezpečení a projektová žádost Euroregion Erzgebirge-Krušnohoří; účastníci z 

řad studentů a pedagogů, koordinace projektových činností, závěrečná zpráva a vyúčtování), 

Přísečnická lokální dráha, Jöhstadt (koordinace a organizace projektových činností, mediální 

podpora), Labe-Elbe Euroregion (Česko-německé kulturní dny 2019, propagace našeho projektu, 

koordinace a organizace projektových činností, mediální podpora), Muzeum Krušnohoří, 

Marienberg (koordinace a organizace projektových činností, mediální podpora), knihovna 

Chomutov (koordinace a organizace projektových činností, mediální podpora) 
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POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Navrhovaný projekt "Přísečnice žije (Setkávání)" navazuje na úspěšnou spolupráci z roku 

2017/2018 mezi Františkánským klášterem a gymnáziem v Kadani a střední školou v Annaberg-

Buchholz. Tehdy byl výsledek společné činnosti návrh naučné stezky kolem zaniklého města 

Přísečnice (dnešní přehrada). Během minulého roku vznikla z této spolupráce mj. i putovní výstava 

o 20 panelech zachycující desítku témat a soubor cenných archivních materiálů, které jsou 

základem pro tento projektový záměr. Putovní výstava má veliký ohlas a organizace zde uvedené 

jako spolupracující instituce se k této iniciativě chtějí připojit. Během roku 2019 tedy společně 

plánujeme efekt výstavy znásobit, dostat ho za hranice Kadaně a Annabergu a společně se 

zapojenými institucemi vytvořit smysluplný doprovodný program. Ten by měl mít podobu 

studentských prezentací (studenti se podíleli minulý rok na vzniku jednotlivých panelů) pod 

dohledem odborníků. Mladí lidé tak dostanou šanci stát se 'experty' na toto téma a být v hlavní roli 

projektových aktivit. Další doprovodný program pak plánují zapojené instituce na vlastní náklady 

(např. vypravení parního vlaku, koncert harfenistek, promítání dokumentárního filmu o Přísečnici, 

uspořádání terénní exkurze ad.). Na podzim 2019 by se tento projekt "Přísečnice žije (Setkávání)" 

měl protnout s výsledkem projektu "Přísečnice žije (Kniha)" (podaný souběžně u Česko-

německého fondu budoucnosti) a výstavu či veřejné prezentace v muzeích a knihovnách by tak 

doprovodila i naše vlastní kniha o zaniklém městě a veřejná čtení z ní. Celý projekt by měl skončit 

v zimě 2019/20 závěrečným evaluačním setkáním účastníků a projektových partnerů. Nové 

myšlenky uplatněné v tomto projektovém záměru (setkávání): * Projekt „setkávání“ s výstavou 

doprovází projekt „publikace“ ke stejnému tématu (v určitou chvíli se vzájemně protnou a doplní) * 

Studenti spolu s odborníky prezentují vlastní dílo na veřejnosti a jsou hlavními aktéry aktivit i 

spolutvůrci výstavy/publikace * Partnerství organizací se posunulo za brány zapojených měst 

(Kadaň, Annaberg) a zprostředkovává dialog mezi veřejností a institucemi (spolky, veřejné 

instituce, festivaly) v celém regionu* Projekt má velký reklamní a PR potenciál pro celý Ústecký 

kraj (nejenom Kadaňsko) a dosah na celou společnost (kniha) * Mladí lidé pomáhají zprostředkovat 

a zachovat „paměť regionu“ a jedinečné kulturní dědictví (významného města, které zaniklo) a 

dialog mezi generacemi i institucemi 

CÍL PROJEKTU 

Cíle projektu: - vytvořit neformálního prostor pro setkávání a dialog - účastníci dostanou možnost 

lépe se poznat, navázat nová přátelství, zpracovávat otázky minulosti i budoucnosti - přiblížit k 

dialogu sousedy i generace (teenageři vs. rodiče/prarodiče) - propojit aktéry obou společností 

dialogem, ale i v jejich rámci. Jsme si vědomi toho, že je (víc než kdy jindy) potřeba spolu mluvit. 

Proto jsou našimi aktivitami v rámci projektu diskuzní setkávání, dialog na půdě kulturních 

institucí a prezentace naší výstavy pro všechny zájemce z řad veřejnosti bez ohledu na věk, pohlaví, 
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národnost nebo politickou příslušnost. Budeme se však distancovat od jakýchkoli projevů 

intolerance, xenofobie a rasismu, které v našich „fórech“ nedostanou prostor. Konkrétní cíle 

předkládaného projektu - z hlediska nepřímých účastníků (dopad na veřejnost): - Předávat kulturní 

dědictví a pečovat o něj i s ohledem na budoucnost - Podpořit přeshraniční dialog a vytvořit 

možnosti pro přirozené setkávání lidí z obou zemí –> vytvářet situace napomáhající odbourávání 

stereotypů a předsudků (jak u mladých lidí, tak dospělých) - Zprostředkovat mezigenerační dialog, 

protože se jedná o jednu z posledních šancí setkat se s pamětníky osobně (a uvědomit si hodnotu 

nezprostředkovaných výpovědí a mezilidských vztahů) - Rozvíjet vzájemné porozumění - Vlastním 

příkladem podpořit občanskou angažovanost v regionu (být obecně prospěšní pro okolí – např. v 

podobě osvědčeného jarního úklidu) - Přispět k pozitivnímu vnímání regionu a vztahu k místu, kde 

žijeme - Prohloubit a upevnit partnerství zapojených institucí, reflektovat dosavadní výsledky a 

využít zkušeností a kontaktů získaných během minulých let - Podpořit vznik nových přátelství mezi 

vrstevníky i napříč generacemi, upevnit stávající kontakty - Znásobit efekt spolupráce různých 

institucí a aktérů, zlepšit mediální obraz Ústeckého kraje (spolu s médii) - Být inspirací pro ostatní 

partnerství a iniciativy v pohraničních regionech Konkrétní cíle předkládaného projektu - z hlediska 

přímých účastníků: - Rozvíjet klíčové kompetence potřebné pro život: * kompetence k řešení 

problémů (využívat vlastní tvořivosti, rozpoznat podstatu problému, kriticky interpretovat získané 

poznatky a pro svá tvrzení nacházet argumenty a důkazy; nahlížet problémy z různých stran, 

posuzovat řešení i důsledky) * komunikativní dovednosti (dorozumívat se v cizím jazyce, efektivně 

využívat IT, vyjadřovat se srozumitelně a přiměřeně situaci, být citlivý k míře zkušeností partnerů; 

prezentovat sebe i svou práci před známým i neznámým publikem), * sociální a personální 

kompetence (stanovovat si cíle, reflektovat a korigovat svoje jednání, tvořivě se podílet na projektu, 

aktivně spolupracovat a udržovat hodnotné mezilidské vztahy, vč. úcty, interkulturní sensitivity a 

empatie), * občanské kompetence (jednat z hlediska udržitelnosti života, respektovat různorodost 

hodnot a názorů, chápat kulturní a duchovní hodnoty a spoluutvářet je, poskytovat pomoc, aktivně 

působit ve svém okolí a přejímat zodpovědnost a osvojovat si kompetence pro rozvoj demokratické 

kultury, * kompetence k podnikavosti (rozvíjet svůj osobní potenciál i s ohledem na svůj budoucí 

život; vyvíjet vlastní iniciativu, uplatňovat tvořivost a podporovat inovace; usilovat o dosažení 

stanovených cílů, dokončovat zahájené aktivity a motivovat (se) k dosahování úspěchu, * 

schopnost učit se (sám si plánovat svojí učební činnost s ohledem na svoje schopnosti a 

seberealizaci a vnímat učení jako proces celoživotní, a reflektovat ho) - Hledat souvislosti mezi 

procesy, které ve společnosti probíhají, učit se jim rozumět, bránit hodnoty demokracie a 

vystupovat proti různým formám extremismu - Rozvíjet dovednosti účastníků z oblasti 
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informačních technologií a mediální výchovy (např. při tvorbě prezentace pro veřejnost nebo 

mediálního výstupu na web), jazykové přípravy (podporovat zájem o jazyk sousední země), 

multikulturní výchovy a myšlení v evropských i globálních souvislostech, environmentální 

výchovy - Rozvíjet osobnost účastníků po stránce psychické (osobnostní a sociální rozvoj) i fyzické 

(výchova ke zdraví) 

ÚČEL DOTACE 

- podpora kulturních akcí: podpora nadregionálních projektů na území kraje - přeshraniční 

spolupráce: podpora spolupráce kulturních subjektů a jejich aktivit - posílení vzdělávání a 

spolupráce v oblasti péče o kulturní dědictví: podpora akcí a aktivit se zapojením více kulturních 

subjektů (kooperace), péče o nehmotné kulturní dědictví, vzdělávání (mládeže) v oblasti kulturního 

dědictví, digitalizace kulturního dědictví (web, kniha) - rozšíření povědomí obyvatel Ústeckého 

kraje o výjimečném historickém dědictví a jeho významu a nezbytnosti ho uchovat - vytvořit 

"marketingový nástroj" (kniha) zaměřený na kulturní dědictví a to jako jedinečné propagovat v ČR 

i za hranicemi - vytvořit vlastní nástroj (ve spolupráci s odbornými organizace) k propagaci 

jedinečného kulturního bohatství Ústeckého kraje (diskuzní setkávání s odborníky; kniha) a k 

obohacení kulturního programu obcí i institucí - zapojení mládeže do kultury a dát jim prostor pro 

seberealizaci - podpora soudržnosti obyvatel regionu (a chuti vnímat ho jako svůj domov) 

CÍLOVÁ SKUPINA Dorost, dospělí, místní i širší veřejnost, média (regionální i celostátní) v ČR i v Německu 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-04-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Výstava, prezentace pro veřejnost, další kulturní program 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Přísečnická lokální dráha 

NÁZEV AKCE 2 Výstava, prezentace pro veřejnost, další kulturní program 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Františkánský klášter, Kadaň 

NÁZEV AKCE 3 Výstava, prezentace a čtení pro veřejnost 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 Krušnohorské muzeum, Marienberg 

NÁZEV AKCE 4 Výstava, prezentace a čtení pro veřejnost 

MÍSTO REALIZACE AKCE 4 Česko-německé kulturní dny, Drážďany 

NÁZEV AKCE 5 Výstava, prezentace a čtení pro veřejnost 

MÍSTO REALIZACE AKCE 5 knihovna, Chomutov 
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PROJEKT č. 8     

NÁZEV PROJEKTU Galerie Město 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Ženský spolek, z. s. 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Chomutov 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  56 115 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS skládací schůdky, obálky, materiál vernisáž 

MATERIÁL  3 400 Kč 

SLUŽBY POPIS 
tisk, fotograf, tvorba a správa webu, grafické práce, site specific performance, nájem, poštovné, FB 

kampaně, webhosting, zábor 

SLUŽBY  70 035 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS honorář umělec, kurátor, hudebníci 

OSOBNÍ NÁKLADY  57 500 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 130 935 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY  187 050 Kč 

% 70 

CHARAKTER PROJEKTU Výstavy a performance 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 

SŽDC - pronajímáme si v budově nádraží Chomutov-město výstavní prostor z bubnů původně 

určených na jízdní řády za účelem veřejně dostupné galerie; Veřejný sál Hraničář, z. s. - jsme 

součástí sítě nezávislých kulturních organizátorů Ústeckého kraje a Saska a sdílíme kontakty na 

umělce a další spolupracující instituce; Kuprospěchu, z. s. - spolupracujeme na uměleckých 

(výtvarných a hudebních) projektech spolku 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

V přípravné fázi projektu připravujeme a domlouváme podobu 5 výstav v prostoru Galerie Město. 

Výstavní prostor je specifický - jde o otáčivé bubny velikosti 110 cm x 67 cm původně určené pro 

jízdní řády. Tento prostor přilákal již 7 umělců, kteří projevili zájem vystavit zde svá díla nebo 

chtějí pro prostor galerie dílo vytvořit. Proběhlo zadání grafických návrhů vizuální podoby 
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výstavního prostoru, webu, dále grafička zpracovává podklady pro první vernisáž. První vernisáž 

plánujeme v první polovině února 2019. Probíhají jednání s pedagogy působícími na UMPRUM 

(obor ilustrace) a se zahraniční galerií Geh8 (Německo). Zapojili jsme se do vznikající sítě 

nezávislých kulturních organizátorů v Ústeckém kraji, kterou spoluorganizuje Veřejný sál Hraničář 

a jsme v kontaktu s nezávislými galeriemi v Ústeckém kraji a v Sasku. Kurátory výstavního 

prostoru budou různí lidé (např. umělkyně Tereza Zemanová, kurátorka a grafička Lenka Kahuda-

Klokočková, kurátor a vysokoškolský pedagog Václav Janoščík, umělec a vysokoškolský pedagog 

Jan Haubelt aj.). V prostoru Chomutova nejsme nováčky. Již od roku 2016 organizujeme projekty 

komunitního charakteru (financovány z prostředků Statutárního města Chomutova, Nadace Via) a 

zapojujeme se do uměleckých aktivit spolku Kuprospěchu. Projekt Galerie Město na vlakovém 

nádraží je potřebný, protože: 1) zpřístupňuje umělecká díla široké veřejnosti (i té, která do galerií 

nezavítá), 2) vytváří příležitosti pro mladé a dosud neetablované umělce vystavit své dílo v 

netradičním prostoru, 3) otevírá prostor pro různá zpracování tématu a výstavní plochy, 4) 

umožňuje mezikulturní dialog, 5) přispívá k posílení kvalitních meziregionálních vztahů (Prahy, 

Ústeckého kraje) a 6) přispívá k posílení příhraničních vztahů s německými institucemi a umělci. 

Dopady na veřejnost: Projekt má dopad napříč věkovými kategoriemi a bez ohledu na socio-

ekonomickou situaci návštěvníků a cestujících vlakem. Web a facebookové kampaně zasáhnou 

minimálně 500 lidí, výstavy uvidí min. 500 cestujících za měsíc kupujících si lístek na vlakové 

zastávce Chomutov-město (tj. 6000 lidí za rok). Galerie bude otevřena od 4:50 do 20:40 ve všední 

dny a od 5:50 do 20:40 o víkendech (otevírací hodiny zajistí zaměstnanci SŽDC, kteří pracují na 

pokladně). Projekt podáváme v rámci grantové výzvy ÚK, protože bychom rádi zajistili celoroční 

provoz galerie/výstav a zároveň tím rozšířili počet kulturních aktivit v Ústeckém kraji. Domníváme 

se totiž, že zprostředkováním umělecké tvorby umístěné ve veřejném prostoru nádraží je jednou z 

cest, jak lze v Ústeckém kraji (a Chomutově) zvýšit kvalitu (nejen kulturního) života.  

CÍL PROJEKTU 

Projekt má za cíl zpřístupnit široké veřejnosti cestujících na vlakovém nádraží Chomutov-město 

umělecká díla lokálních i přeshraničních umělců a zajistit kontinuitu nově vznikající Galerie Město 

(výstavním prostorem jsou bubny na jízdní řády). V průběhu roku 2019 seznámíme veřejnost s pěti 

umělci z regionu i mimo něj. Jedna výstava bude mít charakter site specific hudebně-výtvarné 

performance. Tématem výtvarných děl pro rok 2019 je "cesta". Dílčí cíle jsou: A) vytvořit 

příležitosti pro mladé a dosud neetablované umělce vystavit své dílo v netradičním prostoru, B) 

otevřít prostor pro různá zpracování tématu a výstavní plochy (bubnů na jízdní řády), C) umožnit 

mezikulturní dialog, D) přispět k posílení kvalitních meziregionálních vztahů (Prahy, Ústeckého 

kraje) skrze nový kulturní prostor 6) přispět k posílení příhraničních vztahů s německými 
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institucemi a umělci. 

ÚČEL DOTACE 

Pořádání výstav na území Ústeckého kraje (v netradičních prostorech vlakového nádraží) lokálních 

a zahraničních umělců v prostoru Galerie Město (bývalém prostoru pro jízdní řády na vlakové 

zastávce Chomutov-město). Dotace bude využita za účelem přípravy a realizace pěti výstav, 

propagace těchto výstav. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou jsou všechny věkové kategorie cestujících čekajících na vlakový spoj, kteří si 

kupují na zastánce Chomutov-město (podle zaměstnanců SŽDC jde min. o 3000 lidí/měsíc 

kupujících si lístky a dalších min. 200 lidí s měsíční jízdenkou). V ranních hodinách jde o žáky 

středních škol, kteří čekají na spoj do Mostu, Ústí nad Labem nebo směrem na Žatec a Plzeň; žáky 

vysoké školy UJEP; další čekající produktivního věku a lidi důchodového věku. Vlakovou zastávku 

hojně využívají návštěvníci z jiných regionů a států. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-14  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Výstava I "Cesty" 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Galerie Město, železniční stanice Chomutov-město 

NÁZEV AKCE 2 Výstava II - V 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Galerie Město 
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PROJEKT č. 9     

NÁZEV PROJEKTU SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ Velká Bukovina 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Obec Velká Bukovina 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Děčín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  90 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS 
Pouťové atrakce, hudební produkce, ukázka lidovích řemesel, divadelní vystoupení, ozvučení 

akce, pronájem podia, moderátor, taneční vystoupení 

SLUŽBY 200 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 200 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 290 000 Kč 

% 68.96 

CHARAKTER PROJEKTU Svatováclavská pouť  

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE xxxxxx 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt se nachází v přípravném stadiu, po zkušenostech z minulých let je možno konstatovat, že 

se jedná o projekt velkého rozsahu s návštěvností cca 2500 lidí s velice kladným ohlasem 

návštěvníků. Důvodem pořádání je oslava svatý Václava, který je hlavním patronem Čech a 

Moravy a symbolem české státnosti a jemuž je zasvěcen kostel v naší obci. Dalším důvodem je 

obohacení kulturního vyžití občanů. 

CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je zajistit pro občany kvalitní kulturní akci s možností vystoupení profesionálních 

umělců, umožnit dostupnost pouťových atrakcí pro všechny skupiny obyvatel, ukázka a 

připomenutí lidových řemesel,  



PROGRAM PODPORY REGIONÁLNÍ KULTURNÍ ČINNOSTI NA ROK 2019                       bod 17.4 příloha č. 2 

 

21 

 

ÚČEL DOTACE Obohacení kulturního života v obci a okolí, podpora soudržnosti obce 

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové kategorie  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Lokální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-11  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-10-31  

NÁZEV AKCE 1 SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ  

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Velká Bukovina, Malá Bukovina "u kostela" 
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PROJEKT č. 10     

NÁZEV PROJEKTU Kultura pro všechny 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Město Meziboří 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Most 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  29 700 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS Divadelní představení pro dospělé, zábavný pořad, divadelní pohádka pro děti 

SLUŽBY  69 300 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 69 300 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 99 000 Kč 

% 70 

CHARAKTER PROJEKTU 
Projekt se skládá ze tří akcí: Divadlo pro dospělé, zábavný poř. pro dospělé, divadelní pohádka pro 

děti 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE není 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 
Projekt je ve stavu upřesňování organizačních a technických podmínek. Příprava objednávek a 

následné podepsání smluv. 

CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je pobavit a vyplnit volný čas všem věkovým skupinám obyvatelstva ve městě a 

okolí. Dále podpora sociálně slabších občanů ve smyslu pořádání divadel v místě bydliště, kdy 

odpadnou náklady na dopravu popřípadě občerstvení. Snažíme se divákům poskytnout stále větší 

komfort např. v technice / vylepšení světla i zvuku na sále /. V době přestávek představení možnost 

občerstvení. Silnou stránkou je přijatelná cena pro diváka a výběr zajímavých a prověřených akcí. 

ÚČEL DOTACE Vyplnění volného času diváka, odreagování se, pobavení, poučení či setkání s přáteli. Snažíme se, 
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aby lidé vnímali kulturu a její potřebnost jako součást života. 

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny.  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-04-07  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-10-04  

NÁZEV AKCE 1 pro dospělé - divadelní představení Zamilovaný sukničkář 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Kulturní zařízení města Meziboří 

NÁZEV AKCE 2 zábavný pořad pro dospělé - Úsměvy Iva Šmoldase 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Kulturní zařízení města Meziboří 

NÁZEV AKCE 3 divadelní pohádka pro děti - Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 Kulturní zařízení města Meziboří 
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PROJEKT č. 11     

NÁZEV PROJEKTU Patokryjská vlna - odpoledne plné zábavy 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Obec Patokryje 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Most 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  60 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS Podium, zvuk, světla, mlha, bezpečnostní zábrany, chemická WC, elektrocentrála... 

SLUŽBY  60 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  -  

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 60 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 120 000 Kč 

% 50 

CHARAKTER PROJEKTU 
Jedná se o volnočasovou aktivitu regionálního významu určenou pro obyvatele obce a širokého 

okolí. 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE MESS Geo Most s.r.o., SčVK a.s., Marius Pedersen a.s., MS Rail s.r.o., Fehas s.r.o. 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Jedná se o volnočasovou aktivitu regionálního významu určenou pro obyvatele obce a širokého 

okolí. Sedmý ročník akce Patokryjská vlna - odpoledne plné zábavy zahájí již tradiční 

"Neckyáda" (soutěže o nejpodivnější a nejrychlejší plavidlo). Po hrátkách na vodě bude 

následovat Patokryjské hry a soutěže. Dále je pro všechny návštěvníky připraveno hudební 

vystoupení. Devátý ročník Patokryjské vlny pak zakončí diskotéka s písničkami z 80 a 90 let. 

Zároveň je akce koncipována i jako ukázka možností společenského života na příměstské obci, 

aby zaujala návštěvníky okolních obcí a měst, a potencionální zájemce o bydlení v naší obci. 

Akce bude pokračovat v rozvíjení možností využití volného prostranství u rybníka. 
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CÍL PROJEKTU 

Cílem akce je oživení společenského života v obci a posílení vazby mezi občany a jejich 

bydlištěm. Místní občané, ale i obyvatelé z okolních obcí a měst věnují volný čas přípravě 

plavidel a aktivně se s nimi účastní soutěží. Pro kulturní vyžití všech pak následuje program, 

který je připraven tak, že svým složením uspokojí všechny věkové skupiny. Pro rodiny s dětmi 

jsou mimo to připraveny různé atrakce (trampolína, kolotoče, houpačky, obří skluzavka, poníci). 

Při akci jsou zabezpečeny všechny podstatné náležitosti (občerstvení, hygienické zázemí, 

bezpečnost, parkování apod.). 

ÚČEL DOTACE 

Účel dotace je již více méně popsán v části "cíl projektu". Bohužel rozpočet obcí není takový, 

aby se z něj dali realizovat kulturní akce "na úrovni", to znamená obstarat nejenom kvalitní 

program, ale též odpovídající hygienické zázemí nebo zajistit bezpečnost účinkujících. 

Patokryjskou vlnu připravujeme s Ústeckým krajem již po deváté, a bez jeho finanční podpory si 

její realizaci neumíme představit. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Na přípravě akce se podílejí jak místní občané, tak firmy. Akce je určena pro malé i velké, pro 

místní i pro obyvatele okolních obcí. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-02-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-30  

NÁZEV AKCE 1 Patokryjská vlna - odpoledne plné zábavy 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Obec Patokryje, fotbalové hřiště u rybníka 
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PROJEKT č. 12     

NÁZEV PROJEKTU Léto s divadlem v Krupce 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Město Krupka  

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Teplice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 30 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS Honoráře za odehrání divadelních představení 

SLUŽBY  50 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Mzdy včetně odvodů 

OSOBNÍ NÁKLADY 20 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 70 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 100 000 Kč 

% 70 

CHARAKTER PROJEKTU Přehlídka amatérské divadelní tvorby 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Město Krupka 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt je akce, která se v Krupce konala již jedenáct krát a založila tradici , jejíž zahájení se 

datuje rokem 2008 . Pro úspěšnost a zvyšující se zájem veřejnosti se akce konala každý rok 

pravidelně . Pro akci má město Krupka vyhovující zázemí , tj. vybavený divadelní sál o 150 

místech , přilehlý prostor divadelní kavárny , kde po představení probíhá setkání diváků se 

souborem , hodnocení souboru a diskuse . Projekt nabízí kvalitní kulturní vyžití a zvyšuje zájem 

diváků o amatérské divadlo . 

CÍL PROJEKTU   

ÚČEL DOTACE 
Účelem projektu je seznámení veřejnosti se špičkovou, českou amatérskou divadelní tvorbou. 

Tohoto bude dosaženo kvalitní dramaturgií přehlídky, veřejným hodnocením jednotlivých 
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představení kvalifikovanou porotou spolu s diskusí po každém představení s hrajícím souborem. 

Při závěrečném vyhodnocení přehlídky odbornou porotou , budou vyhlášeny výsledky 

diváckého hodnocení . 

CÍLOVÁ SKUPINA všechny věkové kategorie 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-21  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-11-30  
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PROJEKT č. 13     

NÁZEV PROJEKTU Den seniorů v Krupce  

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Město Krupka  

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Teplice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  30 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  70 000 Kč 

SLUŽBY POPIS ozvučení, pronájem sálu, honorář pro účinkující 

SLUŽBY 0 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 70 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 100 000 Kč 

% 70 

CHARAKTER PROJEKTU Jedná se o tradiční kulturní akci, kterou pořádá KZMK ke dni seniorů 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Město Krupka 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt je akce, která se v Krupce konala již pět krát a založila tak tradici. Pro úspěšnost a 

zvyšující se zájem veřejnosti se akce přemístila do MC Koloseum Krupka a tím se značně zvýšila 

kvalita a vzhled akce 

CÍL PROJEKTU   

ÚČEL DOTACE 

Účelem projektu je příležitost k neformálnímu setkání starší generace našich spoluobčanů, kteří 

mají o tato setkání velký zájem. Kvalita programu bude dosažena výběrem programu , vhodného 

pro naše starší spoluobčany . 

CÍLOVÁ SKUPINA Senioři - osoby starší 60 let 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Lokální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-02-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-11-30  
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NÁZEV AKCE 1 Den seniorů v Krupce  

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 MC Koloseum Krupka 
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PROJEKT č. 14     

NÁZEV PROJEKTU X. Fesťáček pod hradbami 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Obec Místo 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Chomutov 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 40 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS Ozvučení, pódium, osvětlení, vystoupení kapel - účinkujících 

SLUŽBY  75 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 75 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 115 000 Kč 

% 65.21 

CHARAKTER PROJEKTU Hudební festival - kulturní 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Žádná 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 
Fesťáček pod hradbami je jedinou Country-folkovou akcí s dlouholetou tradicí pořádanou v 

podobném rozsahu a prostředí v okrese Chomutov. 

CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je uspořádat již desátý ročník hudebního festivalu, který doplňuje program 

návštěvní sezóny hradu Hasištejn a tím zprostředkovat návštěvníkům nevšední hudebně-kulturní 

zážitek na neobvyklém místě, které dotváří výbornou atmosféru koncertů. 

ÚČEL DOTACE 
Účelem dotace je umožnit pořádání hudebního festivalu, který doplňuje a obohacuje návštěvní 

sezónu hradu Hasištejn. 

CÍLOVÁ SKUPINA Festival je určen pro všechny věkové kategorie. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-06-12  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-30  
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NÁZEV AKCE 1 X. Fesťáček pod hradbami 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Hrad Hasištejn 
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PROJEKT č. 15     

NÁZEV PROJEKTU 16. Litoměřický loutkový festival 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  80 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS výtvarné pomůcky pro dílny a worshopy, kancelářské potřeby 

MATERIÁL  2 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 
zhotovení plakátů, programů, letáčků a jiných propagačních materiálů, honoráře a doprava 

vystupujících umělců, ubytování umělců 

SLUŽBY 38 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS 0 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS 0 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 40 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 120 000 Kč 

% 33.33 

CHARAKTER PROJEKTU Festival loutkového divadla 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 
Mateřské a základní školy v Litoměřicích a okolních vesnicích a městech, Divadelní soubor Li-Di 

Litoměřice 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Jedná se již o šestnáctý ročník loutkového festivalu v Litoměřicích. Každý rok se festival těší větší 

a větší oblibě. Za léta pořádání si získal celou řadu fanoušků a mnoho lidí a převážně dětí se na 

další ročník vždy těší. Loutkářství je v divadelnictví v dnešní době poměrně opomíjený obor a tak 

se snažíme ho divákům přiblížit. Každý rok je festival něčím jedinečný. V letošním roce jsme pro 

návštěvníky krom bohatého programu připravili i průvod a přijede zahrát i Radim Vizváry (držitel 

ceny Thálie v oboru pantomimy). Krom divadelních představení, kde se zaměřujeme na různé 

druhy loutek, jsou na víkend připravené dílničky a workshopy pro děti. Festival probíhá od 
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pondělí do neděle, kdy všední dny jsou nabízeny především mateřským a základním školám a 

víkendová představení ve dvou časech se zaměřují na rodiče s dětmi. Honoráře umělců jsou stále 

vyšší a proto jsou náklady na pořádání festivalu také vyšíí. Z minulých let víme, že tento festival 

je pro naší organizaci ztrátový, ale návštěvnost stále stoupá a my se rozhodně nechceme vzdát. 

CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je představit divákům kvalitní loutkové soubory, rozvíjet zájem o kulturu u dětí a 

nechat je nahlédnout do zákulisí loutkářského umění, které je stále opomíjeným druhem divadla. 

Loutkoherectví je velmi starý obor, který však má i své zastánce v dnešní moderní době, což s 

sebou přináší velký vývoj a změny ve výrobě loutek samotných. I tento vývoj se snažíme 

návštěvníkům ukázat a to výběrem různých divadelních představení s využitím různých druhů 

loutek (od klasických marionet, přes maňásky a hadrové loutky, po loutky z paíru, odpadků 

apod.). Protože v našem regionu se podobný festival nekoná, chceme zachovat jeho tradici. Náš 

festival navštěvují lidé z širokého okolí, mateřské a základní školy, výchovné ústavy či ústavy 

sociální péče. Dveře jsou otevřené i rodinám s dětmi, kteří se k nám na festival pravidelně sjíždějí 

i z okolních měst. 

ÚČEL DOTACE 

Účelem dotace je obohatit kulturní program pro děti. V dnešní moderní době je živé umění 

opomíjené a je potřeba nalákat mladé rodiny s dětmi do divadel. Loutkoherectví nabízí celou řadu 

možností jak uspokojit a zapojit úplně malé děti i děti větší, i samotné rodiče. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Děti všech věkových kategorií. Zvány jsou jak rodiny s dětmi, tak i mateřské a základní školy. V 

minulém roce (2018) navštívilo festival celkem 637 návštěvníků. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-07  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-05-30  

NÁZEV AKCE 1 16. Litoměřický loutkový festival 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Divadlo Karla Hynka Máchy v Litoměřicích 
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PROJEKT č. 16    VYŘAZEN – bez fyzické žádosti, nelze hodnotit - neplatná žádost 

NÁZEV PROJEKTU Tisk uměleckých propagačních pohledů Severů Čech. Děčín a okoli 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY ARTCZECH.COM 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Děčín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 2 500 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  20 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS tisk pohledů 

SLUŽBY  40 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 40 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 62 500 Kč 

% 64 

CHARAKTER PROJEKTU Tisk uměleckých propagačních pohledů Děčína  

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Galerie artmaterial.cz, kurzy malby-kresby, Magistrát Města Děčín, kulturní komise. 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 
Projekt je tradiční - trvá jíž 5let. Tisk pohlednic s tématikou Ústecká a Děčína cestou reprodukce 

originální malby místních umělců. 

CÍL PROJEKTU 

Tisk pohlednic s tématikou Děčína cestou reprodukce originální malby místních umělců (např. Bř. 

Kment). Podpora galerie, místních umělců, region U a města Děčín zároveň. Pohledy se budou 

tisknout z originálních maleb regionálních umělců s tématikou Ústecká a města Děčín. Na zadní 

straně bude umístěn odkaz na galerii, jméno autora malby a logo města nebo kraje jako partnera. 

Propagace umělecké galerie Artmaterial. Pohledy budou k dostánÍ zcela ZDARMA v 

infocentrech, hotelech, restauracích a dalších zařízeních, čímž se podpoří zároveň cestovní ruch 

na Ústecku a regionální umění.  
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ÚČEL DOTACE 

Tisk pohlednic s tématikou Děčína cestou reprodukce originální malby místních umělců (např. Bř. 

Kment). Podpora galerie, místních umělců, regionu a města Děčín zároveň. Pohledy se budou 

tisknout z originálních maleb regionálních umělců s tématikou Ústecká a města Děčín. Na zadní 

straně bude umístěn odkaz na galerii, jméno autora malby a logo města nebo kraje jako partnera. 

Propagace umělecké galerie Artmaterial. Pohledy budou k dostání zcela ZDARMA v 

infocentrech, hotelech, restauracích a dalších zařízeních, čímž se podpoří zároveň cestovní ruch 

na Ústecku a regionální umění.  

CÍLOVÁ SKUPINA 
Od dětí po seniory. Propagace galerie, propagace města Děčín v republice i ve světě, propagace 

místních a regionálních umělců a jejich děl, podpora cestovního ruchu.  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-03-31  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-24  
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PROJEKT č. 17     

NÁZEV PROJEKTU 14. Roots & Blues festival 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Pure Music, z.s. 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Teplice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 70 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS 
Ozvučení, pronájem pódia a zastřešení, ubytování pro účinkující, poplatky OSA, výroba 

propagačních materiálů 

SLUŽBY 20 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Honoráře účinkujících (placené smlouvou) 

OSOBNÍ NÁKLADY 30 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 120 000 Kč 

% 41.66 

CHARAKTER PROJEKTU Mezinárodní hudební festival 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE KC Bílina, město Bílina, město Teplice 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

14. ročník mezinárodního Roots and Blues festivalu je v současné době v přípravě a je zavíslý na 

získaných finančních prostředcích z dotací a od partnerů. Festival po dobu 13. let nezaznamenal 

negativní ohlasy a postupně získává nové návštěvníky. Festival přináší do Severočeského regionu 

více kvalitní hudby a špičkové umělce z celého světa.  

CÍL PROJEKTU 

Festival má za cíl nabídnout návštěvníkům zajímavý program a umělce nejen z České republiky 

ale i ze zahraničí. Festival také pravidelné dává prostor i severočeským kapelám a tím podporuje i 

začínající nebo neznámé hudebníky.  

ÚČEL DOTACE Obohacení kulturního života na severu Čech. 
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CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové kategorie. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-15  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-08-31  

NÁZEV AKCE 1 14. Roots & Blues festival  

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Letní amfiteátr, Bílina 

NÁZEV AKCE 2 14. Roots & Blues festival - satelitní festival 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Klub Knak , Teplice 

NÁZEV AKCE 3 14. Roots & Blues festival - satelitní festival 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 Zámek Červený hrádek, Jirkov 
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PROJEKT č. 18     

NÁZEV PROJEKTU Jazz pod horami IV 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ Mgr. Tereza Dvořáková 

PRÁVNÍ FORMA  FYZICKÁ OSOBA 

OKRES Chomutov 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  24 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS honorář kapel, ozvučení, reklamní kredit, aktualizace webu, fotografické práce 

SLUŽBY  56 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 56 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 80 000 Kč 

% 70 

CHARAKTER PROJEKTU Jazzový festival v Chomutově 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 
Sklepení Osudu (kulturní podnik), Cafe Rouge (bar), Hotel Sudety, Hotel Sport Chomutov, 

ProSocial tvůrčí skupina, Statutární město Chomutov (žadatel byl příjemce dotace) 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projektem navazujeme na tříletou zkušenost pořádání Jazzu pod horami. V předchozích ročnících 

jsme pořádali vždy minimálně 5 koncertů a do Chomutova přijeli zahrát špičkoví čeští jazzmani - 

Cirilic, David Dorůžka trio, Limbo, Phoenix quartet, EConcerso, Tryptych, Limbo a Copacaband, 

Sisa Feher a Fehero Roscher, Narcissus in Space, Nejtek - Klápště - Wroblewski, Mário Bihári a 

Bachtale Apsa. Náš festival se dostal jako jediný z Chomutovska do žebříčku jazzových festivalů 

Radio Vltava. Pořádali jsme kurz hry na bicí s Dušanem Černákem a jazzovou dílnu pro děti s 

Michaelem Wroblewskim. V tomto směru chceme pokračovat i v roce 2019. Dramaturgie je 

zaměřena tak, aby obsáhla jazz ve většině jeho podob. Diváci tedy mohou očekávat profesionální 
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interprety klasických jazzových standardů, tak formace oscilující na pomezí různorodých žánrů. V 

současné době finišujeme dramaturgický plán. V roce 2019 na Chomutovsku uspořádáme celkem 

pět jazzových koncertů a jednu jazzovou dílnu pro děti. 

CÍL PROJEKTU 

Projekt má za cíl přivážet do Chomutova a regionu Ústeckého kraje kvalitní jazzové hudebníky 

jak z České republiky, Slovenska, tak z Německa. Rádi bychom v průběhu roku 2019 zrealizovali 

celkem 5 jazzových koncertů a jednu jazzovou dílnu pro děti. 

ÚČEL DOTACE 

Cílem projektu je probudit k životu místní základnu fanoušků jazzu a postupně ji rozšiřovat. 

Padesáti tisícové město, které je navíc centrem širšího regionu, by mělo být schopno nabídnout 

rozmanité kulturní akce. Tento projekt pomůže zaplnit jednu z mnoha chybějících položek v 

místní kulturní nabídce. Loňský rok ukázal, že poptávka po kvalitním jazzu v Chomutově stále je. 

Pořádání jazzových akcí nemůže být výdělečnou aktivitou. Vstupné lze na jednotlivé akce 

stanovit maximálně na 150 Kč, aby dorazil požadovaný počet diváků. Profesionální jazzmani 

přitom požadují relativně vysoké honoráře. Bez podpory kraje by nebylo možné dlouhodobě 

projekt realizovat ve stanovené umělecké úrovni.  

CÍLOVÁ SKUPINA 

Jazzoví fanoušci z Chomutova a okolí všech věkových kategorií. Každý koncert navštíví min. 20 

fanoušků jazzu. V loňském roce některé koncerty navštívilo až 70 posluchačů. Čtenáři Deníku a 

jiných médií (vydáme min. 5 tiskových zpráv), facebookoví přátelé stránky Jazz pod horami a 

návštěvníci webu www.jazzpodhorami.cz  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Mezinárodní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  
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PROJEKT č. 19     

NÁZEV PROJEKTU Hrajeme s Orffem 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Louny 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 21 305 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE: 36 000 Kč 

MATERIÁL POPIS kancelářský papír, tonery, tašky, dárky pro účastníky, ceny pro vítěze, kelímky, květiny 

MATERIÁL 17 100 Kč 

SLUŽBY POPIS 
ozvučení a technické zabezpečení akce, reklama v regionální televizi, závěrečné vyúčtování 

projektu 

SLUŽBY 12 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS DPP - porotci, DPP - organizátoři 

OSOBNÍ NÁKLADY  23 900 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 53 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 110 305 Kč 

% 48.04 

CHARAKTER PROJEKTU Festival pěveckých sborů 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE není 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Festival se zaměření na využití Orffova instrumentáře se jinde než v Lounech, v našem kraji 

nekoná a v Lounech má už svou tradici. Tato akce je pro účastníky vždy velkým přínosem. Na 

festivale je důležitá především výměna zkušeností účinkujících a navázání kontaktů a vzájemné 

spolupráce. V Lounech mají pěvecké sbory dlouholetou tradici a veřejnost je této aktivitě 

nakloněna. 

CÍL PROJEKTU 
ZUŠ Louny uspořádá již 13. ročník festivalu pěveckých sborů se zaměřením na využití Orffova 

instrumentáře Hrajeme s Orffem dne 13. dubna 2019 v kulturním domě Zastávka Louny. 

ÚČEL DOTACE 1. Uchovat zavedenou tradici, festival se koná již třináctým rokem.  
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2. Orffův instrumentář je vhodným doplňkem zejména pro přípravné pěvecké sbory a jeho využití 

je velkým přínosem v rozvoji rytmizace a interpretace zvoleného repertoáru.  

3. Zpěv rozvíjí hudebnost dětí ze všech hudebních činností nejvíce. Festival obrací trend poklesu 

zpěvnosti dětí a vede je nenásilnou formou k získání pozitivního vztahu ke zpěvu a hudbě.  

4. V sociálně problematickém prostředí Ústeckého kraje je zpěv nejpřístupnější mimoškolní 

aktivitou.  

5. Ohlasy účastníků, členů poroty a diváků předešlých ročníků jsou velmi pozitivní. Počet 

zúčastněných sborů se stále zvyšuje. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Festival je určen: - pěveckým sborům - předpokládaná účast je 300 dětí z celé ČR ve věku od 6 let 

- z toho se festivalu účastní také 90 žáků pěveckých sborů ZUŠ Louny - Skřivánci, Notičky, 

Carmen a Sboreček (ve věku 6 - 18 let) - lounské veřejnosti 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-02-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-05-31  

NÁZEV AKCE 1 Festival Hrajeme s Orffem 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 KD Zastávka Louny 
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PROJEKT č. 20     

NÁZEV PROJEKTU Silvestr 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Statutární město Most 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Most 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 170 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS 
Honoráře pro účinkující a moderátora, technické zajištění akce, pronájem elekrocentrály, 

publicita, ozvučení akce, realizace ohňostroje, security 

SLUŽBY  150 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 150 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 320 000 Kč 

% 46.875 

CHARAKTER PROJEKTU Oslavy konce roku 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE - 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projektem by město rádo upevnilo tradici, kdy se občané města sejdou na 1. náměstí a společně 

přivítají příchod Nového roku. Pro malé i velké diváky bude připraven doprovodný kulturní 

program, který vyvrcholí odpálením novoročního ohňostroje. Město Most je jedním z mála 

pořadatelů akce takového rozsahu v regionu, a proto je akce velmi pozitivně vnímána a 

hodnocena veřejností. 

CÍL PROJEKTU 
Cílem projektu je upevnění tradice města, kdy se občané sejdou ke společné oslavě a přivítání 

Nového roku. 

ÚČEL DOTACE 
Účelem projektu je podpora soudržnosti občanů města a obohacení kulturního programu ve 

městě. 

CÍLOVÁ SKUPINA Občané města a přilehlého okolí. 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-01  
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TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Silvestr 2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 1. náměstí Most 
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PROJEKT č. 21     

NÁZEV PROJEKTU Svatovavřinecká pouť 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Obec Veliká Ves 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Chomutov 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  70000 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS Ozvučení akce, pronájem atrakcí na akci, honoráře vystupujících. 

SLUŽBY  30 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 30 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 100 000 Kč 

% 30 

CHARAKTER PROJEKTU Taneční Svatovavřinecká zábava pod širým nebem a Svatovavřinecká pouť 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 
Občanské sdružení Naše Radonicko, Občanské sdružení Přátelé Račetic a okolí, Mikroregion 

Radonicko 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 
V současné době je projekt ve fázi přípravy. Dává se dohromady program celé akce a to jak na 

sobotu, tak na neděli (vystupující, kapela, atrakce pro návštěvníky, doprovodné akce). 

CÍL PROJEKTU 
Projekt má za cíl připravit zábavný kulturní program, který přivede širokou škálu návštěvníků na 

naši akci, tak aby se všichni pobavili a užili si krásný víkend. 

ÚČEL DOTACE 
Svatovavřinecká pouť a zábava pod širým nebem jsou již tradiční akcí, která má svou 

dlouholetou historii. Pro naši obec je to největší kulturní akce za celý rok. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Kulturní program akce je záměrně koncipován tak aby si v něm našel každý něco co se mu bude 

líbit a to jak od dětí až po seniory. 



PROGRAM PODPORY REGIONÁLNÍ KULTURNÍ ČINNOSTI NA ROK 2019                       bod 17.4 příloha č. 2 

 

45 

 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-08-05  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-08-16  
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PROJEKT č. 22     

NÁZEV PROJEKTU Tradiční lidový Masopust Slavětín 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Městys Slavětín 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Louny 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  15 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS výtvarné pomůcky, masky 

MATERIÁL  2 000 Kč 

SLUŽBY POPIS pronájem, ozvučení,  

SLUŽBY  2 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS odměny umělcům - divadlo, žonglér, chůdař moderátor, kapela,  

OSOBNÍ NÁKLADY  30 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS cestovné vystupujícím 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 34 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 49 000 Kč 

% 69.38 

CHARAKTER PROJEKTU Lidové tradice - Masopust 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE dobrovolné spolky a organizace zajišťující volnočasové aktivity dětí, Mateřská škola Slavětín 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Lidový Masopust ve Slavětíně se koná již po deváté, jde tedy o tradici, která má své pevné 

místo v kulturním životě městyse a jeho obyvatel. Masopustního veselí se účastní široká vrstva 

občanů městyse Slavětína a v neposlední řadě také mnoho návštěvníků ze širokého okolí. V 

průběhu lidové veselice se bude konat divadelní představení pro děti, vystoupení žonglerů, 

průvod doprovodí chůdař a tradiční veselé kapela. Před Radnicí budou stánky s tradičními 

řemesly a s občerstvením, zabijačkové hody s ukázkou výroby jelitek, jitrnic a dalších 

pochutin.  

CÍL PROJEKTU 
Projekt má za cíl udržení lidových kulturních tradic, na které především mladá generace nesmí 

zapomenout. Masopustní zvyky představují všem generacím tradiční masopustní průvod 
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masek, scénické výstupy, různé rituální úkony , taneční zábavy, zabijačkové hody. Velice 

důležitým cílem a silnou stránkou projektu je zapojení dětí a mládeže do celé akce a to výrobou 

vlastních tradičních masek a vtažením do připravovaných soutěží. Projektu se zúčastní také 

Mateřská škola Slavětín - obrázky na téma masopust, vlastní výroba masek dětí.  

ÚČEL DOTACE 
Podpora soudržnosti občanů městyse. Kulturního vyžití všech vrstev a generací občanů. 

Zajištění udržitelnosti tradičních akcí věnovaných mládeži a dětem.  

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny, široká veřejnost.  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-03-16  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-03-17  

NÁZEV AKCE 1 Tradiční lidový Masopust Slavětín 2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Městys Slavětín 
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PROJEKT č. 23     

NÁZEV PROJEKTU Koncertní sezona klasické hudby pro rok 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově z.s. 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Děčín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  30 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  40 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Květiny pro umělce, poštovní známky 

MATERIÁL 1 500 Kč 

SLUŽBY POPIS Fakturace koncertů 

SLUŽBY  28 500 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 30 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY  100 000 Kč 

% 30 

CHARAKTER PROJEKTU Koncerty klasické hudby 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Nadace Český hudební fond Praha, Městský úřad Šluknov 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt je každoročně nově připravován již padesát jedna let spolkem nadšenců pro krásnou 

hudbu. Nabízíme vyšší kvalitu kulturních možností občanům našeho města a šluknovského 

výběžku. Koncerty jsou určeny pro všechny věkové kategorie. Pro žáky Základní školy a 

studenty Střední lesnické školy připravujeme výchovné koncerty. Jsme jediným Kruhem přátel 

vážné hudby na sever od Děčína. Přispíváme ke kulturnímu rozhledu, připomínáme tradice a 

skladatele českého a světového významu v oblasti vážné hudby. 

CÍL PROJEKTU 

Projekt má za cíl seznamovat a přibližovat široké veřejnosti kvalitní komorní (klasickou) hudbu 

prostřednictvím špičkových českých i zahraničních umělců v odpovídajícím kulturním prostředí 

šluknovského zámku. Cílem je rovněž vzbudit zájem o vážnou hudbu a nemenším cílem je 
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podporovat estetické a hudební cítění žáků a studentů šluknovských škol prostřednictvím 

výchovných koncertů. Naším cílem je i podpora mladých, začínajících umělců. 

ÚČEL DOTACE 
Zkvalitnění koncertní sezony, možnost zařazení většího seskupení umělců (kvarteta, kvinteta). 

Zpřístupnění koncertů většímu počtu žáků a studentů. 

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-09  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-30  
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PROJEKT č. 24    

NÁZEV PROJEKTU Klášterecké divadelní žně 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY DS Klas 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Chomutov 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 30 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS Nákup programu (divadelní představení), výroba festivalového deníku Žňoviny, propagace 

SLUŽBY 70 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 70 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 100 000 Kč 

% 70 

CHARAKTER PROJEKTU Týdenní přehlídka vrcholné amatérské divadelní tvorby 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Zámek Klášterec nad Ohří 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Klášterecké divadelní žně jsou amatérská divadelní přehlídka, která se stala nedílnou součástí 

kulturního kalendáře ve městě. V roce 2018 jsme pořádali již 16. ročník. Přehlídka se vyznačuje 

cílenou a promyšlenou dramaturgií, kterou se každoročně snažíme zvyšovat její kvalitu. 

Oblíbené jsou i každodenní divácké besedy s účinkujícím souborem o zhlédnutém představení, 

které oceňují nejen diváci, ale i hostující soubory.Organizátoři přehlídky připravují i hraný 

doprovodný program. Divácká návštěvnost se každoročně pohybuje kolem 1100 diváků.  

CÍL PROJEKTU 

Podpora a rozvoj amatérského divadla. Rozšíření kulturní nabídky ve městě i regionu. Týdenní 

divadelní přehlídka má ukázat divákům to nejlepší či nejinspirativnější z celorepublikového 

amatérského divadla. Důležitá je žánrová pestrost, díky které si udržujeme zájem diváků. 
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Jednotlivá představení vybíráme na krajských soutěžních přehlídkách, ale hlavně na národní 

přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla a na mezidruhovém festivalu Jiráskův 

Hronov. Na Klášterecké divadelní žně tak přijíždějí soubory z celé ČR. 

ÚČEL DOTACE Podpora a rozvoj amatérského divadla. Rozšíření kulturní nabídky ve městě i regionu..  

CÍLOVÁ SKUPINA 
Všechny věkové skupiny. V roce 2018 navštívilo přehlídku kolem 1100 diváků. Mezi diváky se 

stále častěji objevují senioři i děti. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-15  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-02  
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PROJEKT č. 25    

NÁZEV PROJEKTU Casanovské slavnosti 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Město Duchcov 

PRÁVNÍ FORMA: Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Teplice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 1 150 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  100 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS Honoráře vystupujících umělců 

SLUŽBY  200 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 200 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 1 450 000 Kč 

% 13.79 

CHARAKTER PROJEKTU 

Městské slavnosti s nadregionálním dosahem obsahují Hlavní scénu v zámecké zahradě, 

Rockovou scénu u rybníka Barbora a Zahajovací scénu na nádvoří Státního zámku Duchcov. 

Program tvoří slavnostní příjezd G. Casanovy kočárem na nádvoří zámku - zahajovací Open Air 

divadelní představení - koncerty na Hlavní a Rockové scéně - koncert vážné hudby ve 

Valdštejnském sále zámku - koncert Duchcovského pěveckého sboru - prezentace duchcovských 

MŠ a ZŠ na Hlavní scéně - doprovodný program na zámeckém nádvoří - okružní jízdy 

Duchcovem v dobových kočárech. Během Casanovských slavností se tak v Duchcově vzájemně 

prolíná kultura osmnáctého století s kulturou současnou. Každoročně se na Casanovských 

slavnostech prezentuje cca 30 profesionálních umělců, hudebních skupin či divadelních souborů. 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 

Kulturní centrum Duchcov, Rádio Blaník, Státní zámek Duchcov, Technické služby města 

Duchcova, s.r.o., Teplický deník, iTeplice-zpravodajství Teplicka, Divadlo M, duchcovské MŠ a 

ZŠ, DDM Sluníčko, ZUŠ Ivana Kawaciuka Duchcov, Muzeum města Duchcova, Sbor 
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dobrovolných hasičů Duchcov, Sportovní klub SKTO, Gymnázium Duchcov, Městské 

informační centrum. 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Město Duchcov pořádá Casanovské slavnosti již od roku 1994. Svým dosahem patří Casanovské 

slavnosti k největším akcím svého druhu v regionu. Kulturní centrum Duchcov, jako produkční a 

odpovědná instituce, má proto s pořádáním slavností bohaté zkušenosti. Letošní jubilejní 

dvacátý pátý ročník slavností bude opět rozšířen o program na pěší Masarykově zóně. 

Každoroční nárůst návštěvnosti, jak tuzemských, tak i zahraničních návštěvníků, dokládá, že 

Casanovské slavnosti mají v kulturním životě regionu své jedinečné postavení. 

CÍL PROJEKTU 

Cílem slavností je porovnání kultury a způsobu zábavy dvou různých časových období - 18. 

století a současnosti. Podpora povědomí tuzemských i zahraničních návštěvníků o historii nejen 

Duchcova, ale celého regionu. Prohloubení přeshraniční spolupráce s partnerským městem 

Miltenbergem (delegace z tohoto partnerského města se Casanovských slavností pravidelně 

zúčastňují). 

ÚČEL DOTACE 

Oslava historie a tradic s důrazem zejména na osobnost G. Casanovy, který na pozvání hraběte 

Josefa Karla Emanuela z Valdštejna strávil v Duchcově významnou část svého života jako 

knihovník na zdejším zámku. Podpora kulturního turismu v regionu. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Vzhledem k dramaturgické skladbě (divadlo, výstavy, vážná hudba, rock, pop, dětské 

dopoledne, dechovka atd.) je akce určena pro návštěvníky všech věkových kategorií či 

sociálních skupin. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-15  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-30  

NÁZEV AKCE 1 25. Casanovské slavnosti 2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Duchcov, zámecká zahrada, Státní zámek Duchcov 
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PROJEKT č. 26    

NÁZEV PROJEKTU Farmářské slavnosti 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY statutární město Most 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Most 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 130 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS drobný nákup (tácky, tácy, ubrousky,pití, malé občerstvení pro účinkující a moderátora atd.) 

MATERIÁL  5 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 

Technické zajištění (elektřina, manipulační služba, dovoz/odvoz majetku, odpadové nádoby, 

vyblokování komunikace, atd.) (služby), plakáty (grafický návrh, výtisk, výlep), vystupující a 

moderátoři, pronájem pódia a ozvučení, mobilní WC, pronájem atrakcí 

SLUŽBY  145 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 150 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 280 000 Kč 

9 53.57 

CHARAKTER PROJEKTU Festival jídla s doprovodným programem 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Okresní agrární komora Most 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Farmářské slavnosti ve městě Most patří již mezi tradiční akce. Jednotlivé farmářské slavnosti 

jsou zacíleny do jiného ročního období a snaží se zdůraznit dané sezónní produkty a zboží. 

Farmářské slavnosti začínají v zimním období zabijačkovou tematikou, pokračují v pozdně 

jarním období s jahodovou tematikou, na ně budou navazovat podzimní slavnosti a zakončeny 

budou slavnostmi na vánoční téma – cukroví a vánočky. Akce se těší velké oblibě jak mezi 

prodejci, tak mezi konzumenty, kteří mají možnost potěšit nejen své chuťové pohárky, ale také 

svou duši o kulturní vystoupení místních kapel, cimbálové muziky, country nebo klasických a 
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dechových kapel. Akce podpoří kulturní dění ve městě a bude určena širokému spektru 

návštěvníků od rodin s dětmi po starší generaci. Vlastní realizace se uskuteční ve dnech 26. 1. 

2019, 11. 5. 2019, 28. 9. 2019, 7. 12. 2019 na I. náměstí v Mostě.  

CÍL PROJEKTU 
Cílem projektu je podpora kulturního dění ve městě (vystoupení místních kapel, cimbálové 

muziky, country nebo klasických a dechových kapel) a podpora regionálních prodejců.  

ÚČEL DOTACE 

Účel konání Farmářských slavností ve městě Most (26. 1. 2019, 11. 5. 2019, 28. 9. 2019, 7. 12. 

2019) je zvýšení spokojenost obyvatel s kulturním děním ve městě. Účast tisíce návštěvníků na 

této akci svědčí o tom, že obyvatelé mají o tuto akci pořádané městem zájem. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Akce je určena pro všechny věkové skupiny – se širokým spektrem návštěvníků, a to od rodin s 

dětmi po starší generaci. Nejmenší návštěvníky potěší doprovodný program v podobě různých 

soutěží stylově laděných do daných témat. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-16  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Farmářské slavnosti I. 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 1. náměstí v Mostě 

NÁZEV AKCE 2 Farmářské slavnosti II. 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 1. náměstí v Mostě 

NÁZEV AKCE 3 Farmářské slavnosti III. 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 1. náměstí v Mostě 

NÁZEV AKCE 4 Farmářské slavnosti IV. 

MÍSTO REALIZACE AKCE 4 1.náměstí v Mostě 
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PROJEKT č. 27    

NÁZEV PROJEKTU Muzikálové léto na zámku Ploskovice 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Hudilas z.s. 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Kladno 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  84 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 30 000 Kč 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS 

ovětlení, ozvučení, pronájem sedadel (40 ks), pronájem podia, reklama tram Praha (1 měsíc - 1 

vůz), bus Ústí n.L. ( měsíc1 - 1 vůz); výroba a výlep plakátů (100 ks plakátů: Ústí, Litoměřice, 

Lovosice), práce grafika - reklama, výroba a tisk informační brožury, pronájem zámku, poplatky 

OSA (muzikálový večer) 

SLUŽBY 111 090 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS odměna hercům (2x Večer přímo muzikálový, 3x Kocour v botách), účetní,  

OSOBNÍ NÁKLADY 100 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS 
náhrada jízného za dopravu herců (3 vozidla, 8x představení), doprava kulis (6x jízda), rekvizit, 

podia (2x), sedadel (2x) 

CESTOVNÉ 39 976 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 251 066 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 365 066 Kč 

% 68.77 

CHARAKTER PROJEKTU Festival muzikálového divadla 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE St. zámek Ploskovice 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Státní zámek Ploskovice je v blízkosti města Litoměřice a je velmi známým zámkem především z 

filmů a pohádek. Kulturní akce se zde v minulosti pořádaly pravidelně a byly velmi oblíbené a 

navštěvované. V současné době jsou tyto aktivity dosti utlumené, v podstatě neexistují. Zapsaný 

spolek Hudilas, z.s. je spolek, který sdružuje amatérské umělce, studenty uměleckých škol či 

jejich absolventy, za účelem jejich dalšího uměleckého rozvoje. Připravuje, organizuje a 

podporuje jejich neprofesionálních divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných a jiných 

kulturních projektů a veřejných vystoupení (divadelní představení, koncerty, vernisáže, výstavy, 
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workshopy, přednášky, školení, atd.) a činnosti s tím související. Projekt „Muzikálové léto na 

zámku Ploskovice“ chce Hudilas, z.s. realizovat z důvodů zlepšení kulturního povědomí v blízké i 

vzdálenější oblasti kolem Ploskovicka, dále jako propagaci své činnosti a zároveň realizaci svého 

poslání, které má v náplni své činnosti. Finanční podpora ze KÚÚK umožní realizaci projektu v 

profesionálním rozsahu i realizaci. Bez finanční podpory nebude možné zajistit dostatečnou 

propagaci, technické zajištění v odpovídající úrovni a realizovat společensky prospěšnou činnost v 

podobě nabídky volného vstupu pro děti z Dětského domova Litoměřice a občanů se zdravotním 

či sociálním znevýhodněním.  

CÍL PROJEKTU 

Cílem tohoto projektu je v oblasti Ploskovicka a celého Ústeckého kraje, realizovat kulturní akci 

se zaměřením na muzikálovou tvorbu současného českého autora (Miroslav A. Maxant). 

Realizace projektu by pomohla hned ve dvou aspektech: 1) opětovné pořádání kulturních akcí v 

areálu st. zámku Ploskovice, jeho oživení a zatraktivnění Ploskovicka jako takového včetně 

podpory kultury v celém regionu; 2) podpora kultury se zaměřením nejen na dospělé, ale i na 

dětské publikum a i na publikum se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Celý festival 

proběhne i v případě nepříznivého počasí - v tzv. "mokré variantě" uvnitř zámku, ve vstupní hale, 

v tomto prostoru se běžně akce i konají. 

ÚČEL DOTACE 

Dotace umožní řádnou a účinnou propagaci projektu (festivalu), zajištění kvalitního technického 

vybavení (ozvučení, osvětlení), dostatečná návštěvnost akce. Bez dotace nebude možné celý 

projekt realizovat, jelikož dotace bude sloužit také k pokrytí osobních nákladů (autora, herců), 

zároveň umožní cenově dostupné vstupenky na jednotlivá představení a současně umožní vstup 

zdarma pro vybrané cílové skupiny (již proběhlo první jednání s dětským domovem v LT) . 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Pro všechny věkové skupiny, rodiny s dětmi, seniory, vybrané cílové skupiny (děti z dětských 

domovů, tělesně a sociálně znevýhodněné osoby). 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-27  

NÁZEV AKCE 1 Kocour v botách - muzikál 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 St. zámek Ploskovice 

NÁZEV AKCE 2 Modrá krev - muzikál 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 St. zámek Ploskovice 

NÁZEV AKCE 3 Večer přímo muzikálový 
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MÍSTO REALIZACE AKCE 3 St. zámek Ploskovice 

NÁZEV AKCE 4 Kocour v botách - muzikál 

MÍSTO REALIZACE AKCE 4 St. zámek Ploskovice 

NÁZEV AKCE 5 Kocour v botách - muzikál 

MÍSTO REALIZACE AKCE 5 St. zámek Ploskovice 
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PROJEKT č. 28    

NÁZEV PROJEKTU Obrnické slavnosti 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Obec Obrnice 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Most 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  75 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS 
Zajištění programu na Obrnické slavnosti externí firmou, pronájem dětských atrakcí, zajištění 

externí dopravy (převoz laviček), zajištění ekologického wc. 

SLUŽBY 175 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 175 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 250 000 Kč 

% 70 

CHARAKTER PROJEKTU 

Jedná o společensko - kulturní akci realizovanou v obci Obrnice, kde se setkávájí všichni 

obyvatelé bez rozdílu. Jedná o jednodenní akci s bohatým kulturním programem (vystoupení 

různých interpretů, atrakce, stánky, zábava). 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Obrnické centrum sociálních služeb, Technické služby Obrnice, Základní škola Obrnice.  

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Obrnické slavnosti mají v obci již dlouholetou tradici. V letošním roce 2019 budou realizovány 

již po 13. Jedná se o společensko-kulturní akci, která má pro život obyvatel obce velký přínos. V 

obci se nacházejí sociálně vyloučené lokality a velké množství osob žije v sídlišti. Mnoho zde 

žijících obyvatel jsou sociálně vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožení.  

CÍL PROJEKTU: 
Hlavním cílem Obrnických slavností je zachování a další rozvíjení místních tradic a integrace 

obyvatel. Vzhledem k vysokému procentu žijících osob zde, které jsou sociálně vyloučené nebo 
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sociálním vyloučením ohrožené, je konání volnočasových aktivit pro všechny obyvatele bez 

rozdílu velmi potřebné a žádané. Silnou stránkou projektu je určitě fakt, že slavnosti jsou 

realizovány již po třinácté, proto má obec již dostatečné zkušenosti s organizováním tak velké 

akce. Rizika jsou zde minimální, neboť obyvatelé obce již mají tuto akci zažitou, tudíž se 

každoročně zvyšuje počet návštěvníků. Slabým místem se jeví pouze nepřízeň počasí, neboť se 

jedná o akci organizovanou venku, dne 14.9.2019. Ze zkušeností z předchozích let je však 

patrné, že návštěvnost byla vysoká i při nepřízni počasí.  

ÚČEL DOTACE 

Akce konané vedením obce přispívají každoročně ke zklidnění a posílení vztahů mezi obyvateli 

Obrnic. Na této společenské události se lidé sejdou, potkají s přáteli, seznámí s novými lidmi a 

především společně pracují na zmírňování rozdílů mezi obyvateli, jak z hlediska rasy, tak i 

jiných dalších specifik. Celá akce přispívá k integraci obyvatel a je velmi oblíbenou událostí. 

Každoročně se jí účastní 600 - 700 osob, což je cca 30% všech obyvatel obce, která je tvořena 

Obrnicemi, Chanovem a Českými Zlatníky.  

CÍLOVÁ SKUPINA 
Cílovou skupinou jsou všichni obyvatelé obce Obrnice a nejbližšího okolí bez jakýchkoli 

rozdílů. Předpokládáme účast mezi 600 - 700 obyvateli.  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Lokální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-03-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-15  
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PROJEKT č. 29    

NÁZEV PROJEKTU DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY - Teplický cimes 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY ULPAN TEPLICE 

PRÁVNÍ FORMA Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 

OKRES Teplice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 10 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 90 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Materiál a suroviny 

MATERIÁL 10 000 Kč 

SLUŽBY POPIS Honoráře, pronájmy, propagace, zvučení 

SLUŽBY  80 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS Cestovní náhrady 

CESTOVNÉ 10 000 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 100 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 200 000 Kč 

% 50 

CHARAKTER PROJEKTU Multikulturní festival židovské a izraelské kultury 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 
Velvyslanectví státu Izrael, Gymnázium Teplice, Regionální knihovna Teplice, Regionální 

muzeum v Teplicích, Dům kultury Teplice, Lázně Teplice, hudební klub Knak Teplice 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

9. ročník multikulturního festivalu židovské a izraelské kultury. Oblasti: přednášky o 

židovských tradicích, židovské a izraelské kultuře o historii židovské komunity v regionu, 

koncerty, divadelní představení, výstava, film - vše s židovskou tématikou nebo od židovských, 

či izraelských autorů, interpretů ochutnávka židovské a izraelské kuchyně. V minulých 

ročnících se nám dařilo rozšiřovat program zapojovat další subjekty do festivalu. V posledních 

ročnících například Regionální muzeum v Teplicích a hudební klub Knak. Festival každoročně 

navštěvuje 600 až 700 diváků, loňský roční téměř 900. Vzhledem k tomu, že se jedná již o 9. 

ročník máme bohaté zkušenosti z pořádání předchozích ročníků. 
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CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je připomenutí významu židovského osídlení Teplic a blízkého okolí. Vliv 

židovské kultury a tradice na naší současnost. Posílení povědomí široké veřejnosti o judaismu, 

židovské kultuře, tradicích a státu Izrael. Vracíme židovskou kulturu do Teplic a představujeme 

kulturu izraelskou. Silnou stránkou projektu je především těsná spolupráce se všemi důležitými 

subjekty působícími v Teplicích v oblasti kultury. Projekt navazuje na předchozích 8 ročníků a 

jeho potřebnost spatřujeme v seznámení široké veřejnosti s daným tématem s tím pozitivně 

působit proti xenofobii a antisemitismu. Slabší stránkou v minulosti byla spolupráce s médii, 

nepodařilo se nám najít silného mediálního partnera. 

ÚČEL DOTACE 

Obohacení kulturní nabídky na teplicku o kulturu židovskou a izraelskou. Odbourávání 

předsudků a klišé vůči židovské menšině. Pozitivně působit na veřejnost proti xenofobii a 

antisemitismu. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Všechny věkové kategorie, alespoň jedna část festivalu bude zaměřena na středoškolskou, či 

školní mládež. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-20  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  
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PROJEKT č. 30    

NÁZEV PROJEKTU MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ - 17. ročník 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY OUTDOOR FILMS s.r.o. 

PRÁVNÍ FORMA Společnost s ručením omezeným 

OKRES Ostrava 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 25 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 60 000 Kč 

MATERIÁL POPIS kancelářské potřeby, elektronické nosiče (externí disky, DVD,..), vlajky zúčastněných zemí 

MATERIÁL  3 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 

výroba tiskovin - mutace pro jednotlivá festivalová města (plakáty A2, program.letáky, katalog 

ad.) a propagačních materiálů (bannery, CLV ad.) a jejich umístění a distribuce, úpravy filmů 

pro projekce (překlady, titulkování, sestřihy,..), výroba rozhlas. a TV spotů a umístění do médií, 

grafické služby 

SLUŽBY  47 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 135 000 Kč 

% 37.03 

CHARAKTER PROJEKTU 

Festival - soutěžní a putovní festival amatérských i profesionálních dokumentárních filmů s 

cestopisnou a sportovní tématikou z celého světa. 17. ročník přibližně v 60 místech ČR a 

Slovenska. 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Chomutov - Kultura a sport Chomutov s.r.o., Děčín - kino Sněžník 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

17. ročník MFOF je v současnosti již v plných přípravách – připravují se přihlášky pro filmaře, 

kteří budou přihlašovat své filmy do soutěže, připravuje se grafická podoba 17. ročníku (vizuál, 

nástin podoby propag. mat.), probíhají jednání o podmínkách a termínech festivalu v 

jednotlivých spolupořadatelských městech, dále jednání s partnery a mediálními partnery, nástin 
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programu zahájení a zakončení festivalu, doprovodných programů atd. Zkušenosti z minulých 

let: Za dobu existence projektu bylo realizováno 16 úspěšných ročníků, přičemž 1. ročník v r. 

2003 proběhl ve 3 městech, loňský 16. ročník již na více než 60 místech v ČR a na Slovensku. V 

Ústeckém kraji má festival tradici již od r. 2005 (byla či jsou do něj zapojena města Chomutov, 

Děčín, Ústí n. L., Kadaň, Bílina, Litvínov). Potřebnost projektu: Po šestnácti letech pořádání 

Mezinárodního festivalu outdoorových filmů jsme si jisti, že programová nabídka MFOF není 

dostupná v běžné české distribuci. obohacuje kulturní prostředí specifickým a jedinečným 

způsobem zpracování festivalových filmů/dokumentů. Svým zaměřením je akcí pro širokou 

veřejnost a svým typem produkcí a zájmem o něj jednoznačně zaujímá v ČR velmi jedinečné a 

významné postavení. Je přínosným zejména v oblasti popularizace filmového sportovního 

dokumentu a v tomto směru má projekt také charakter zakladatelský. Silnou stránkou je kvalita, 

životaschopnost, stabilita a tradice, divácká i mediální atraktivnost a jedinečnost (svou formou a 

rozsahem nemá v ČR i Evropě obdoby) - více o významu a přínosu MFOF v přílohách. Slabou 

stránkou jsou finance - je každoročně obtížnější získávat dostatečnou finanční podporu, aby 

mohl být udržen rozsah a kvalita festivalu. I toto se ale daří překonávat (především díky dotacím 

krajů a měst, Stát. fondu kinematografie). Festival uspěl nejen v ČR, ale i na mezinárodní úrovni 

– získal zn. EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) za kreativitu a kvalitu. Záštitu nad 

festivalem každoročně přebírá Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo kultúry Slovenska. 

CÍL PROJEKTU 

Hlavním cílem projektu je poskytnout široké veřejnosti Ústeckého kraje možnost kulturního 

vyžití formou projekcí a představení nových cestopisných, dobrodružných, adrenalinových a 

extrémních dokumentárních filmů z celého světa, dle možností uspořádat i doprovodný program 

(beseda, komponovaný pořad, výstava fotografií). Dále zvýšit zájem veřejnosti o filmové umění 

tohoto žánru, zvýšit zájem o oblast cestování a outdoorových sportů. Vedlejším cílem je 

prostřednictvím festivalu popularizovat před širokou veřejností, zvláště před mládeží, sport a 

cestování jako volnočasovou aktivitu, která přináší nejen nezapomenutelné zážitky, ale také 

vytváří základ zdravého životního stylu. Festival přináší nové filmové pohledy na cestování a 

outdoorový sport, neznámá místa světa ve filmu a příběhy osobností outdoorového života; část 

filmů má i sociální či ekologický přesah. 

ÚČEL DOTACE 

PŘÍNOS PRO OBČANY - zpestření kulturní nabídky v kraji nabídnutím takového kulturního 

žánru, který je ve filmové podobě obtížně dostupný (filmové projekce divácky atraktivních 

filmů, výjimečných sport.výkony, které zachycují, často exotickou přírodou, ve které se 

odehrávají, poutavými příběhy lidí či míst a event. sociálním i ekologickým přesahem) a 

uspořádáním doprovodných programů (besedy, výstavy fotografií - dle aktuálních možností a 
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situace). Zapojení dětí a mládeže (formou speciálních projekcí pro školy, obohacení školní 

výuky – zeměpis, přírodopis, sociologie, tělesná výchova a zdraví,…). Představení sportu a 

cestování coby volnočasových aktivit. PŘÍNOS PRO KRAJ - prezentace Ústeckého kraje 

přibližně v 60 festivalových místech ČR a na Slovensku v období téměř 3 měsíců, různé 

modifikace a formy prezentace (viz příloha Podrobný popis projektu). 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Široká veřejnost - od žáků a studentů, přes aktivní část populace až po aktivní seniory. Díky 

zvýhodněnému vstupnému je festival hojně navštěvován také školními kolektivy. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Mezinárodní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Mezinárodní festival outdoorových filmů - 17. ročník 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Kino Svět, Mostecká 5786, 430 01 Chomutov 

NÁZEV AKCE 2 Mezinárodní festival outdoorových filmů - 17. ročník 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Kino Sněžník, Podmokelská 24, Děčín IV 
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PROJEKT č. 31    

NÁZEV PROJEKTU Letní tóny Duchcova 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Město Duchcov 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Teplice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 60 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS Honoráře vystupujících umělců 

SLUŽBY  60-000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 60 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 120 000 Kč 

% 50 

CHARAKTER PROJEKTU 
Soubor čtyř letních koncertů různých hudebních žánrů. Každý koncert představí vždy jednoho 

umělce s nadregionální působností. 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 
Kulturní centrum Duchcov, Technické služby města Duchcova, s.r.o., Městské informační 

centrum, Muzeum města Duchcova, Státní zámek Duchcov, Rádio Blaník, Teplický deník 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Jedná se o jubilejní desátý ročník projektu a návštěvnost Letních tónů Duchcova v minulých 

letech dokazuje, že o akci tohoto druhu je v letních měsících v Duchcově zájem. Pořadatel - 

Kulturní centrum Duchcov má s pořádáním podobných akcí dostatečné zkušenosti (Duchcovský 

rockfesťáček, Benátská noc, nebo pětadvacetiletá tradice Casanovských slavností atd). 

CÍL PROJEKTU 

Podpora a rozvoj regionální kultury a regionálních uměleckých hudebních aktivit. Rozvoj a 

upevňování společenských a sousedských vztahů prostřednictvím sdílených zážitků a společným 

prožíváním pozitivních podnětů. Oživení kulturního dění v Duchcově v letních měsících. 
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Upevňování kontaktů nejen mladých lidí (princip face to face). Podpora cestovního ruchu a 

prohloubení povědomí veřejnosti o městě a jeho okolí. Dále je cílem projektu poskytnout turistům 

a návštěvníkům města a Státního zámku Duchcov možnost obohacení návštěvy o hudební zážitek. 

ÚČEL DOTACE 

V letních měsících, kdy mají lidé na zábavu více času, je paradoxně nabídka kulturních pořadů 

oproti zimním měsícům nižší. Obecně se má za to, že lidé odjíždějí na dovolené a že města jsou 

prázdná. Podle našich zkušeností však v Duchcově a v okolních obcích i během prázdnin zůstává 

velký počet obyvatel, kteří pak za kulturou odjíždějí do Teplic, případně jinam. Právě pro ně a pro 

návštěvníky města a zámku jsou určeny Letní tóny Duchcova jako soubor čtyř letních 

podvečerních kulturních akcí. Účelem dotace je vytvoření nabídky kulturního vyžití nejen pro 

obyvatele města v letních měsících. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Dramaturgická skladba (koncerty různých žánrů) naznačuje, že projekt je zaměřen na širší cílovou 

skupinu, včetně rodin s dětmi. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-15  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-10-31  
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PROJEKT č. 32    

NÁZEV PROJEKTU Divadelní festival KULT 22. ročník 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY KULT, spolek 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Ústí nad Labem 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 100 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS honorář - Amerikánka, Dejvické divadlo, nájemné Severočeské divadlo 

SLUŽBY  200 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 200 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 300 000 Kč 

% 66.66 

CHARAKTER PROJEKTU divadelní festival 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Činoherní studio, Veřejný sál Hraničář 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Obsahem projektu je realizace 22. ročníku divadelního festivalu Kult. Festival si za 21 let své 

existence vybudoval renomé významné regionální divadelní přehlídky. Kult do Ústí nad Labem 

každoročně přiváží kvalitní inscenace napříč žánry. Tradičně do programu zapojujeme dětská 

představení, která mají u rodin s dětmi velký ohlas. Díky dlouholeté činnosti a kvalitní 

dramaturgii má projekt částečně zajištěné vícezdrojové financování z veřejné i soukromé sféry. 

V rámci festivalu také probíhá intenzivní spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně. 

CÍL PROJEKTU 

Hlavním cílem projektu je obohatit kulturní nabídku regionu o nejkvalitnější divadelní inscenace 

různorodých žánrů. Tématem 22. ročníku bude řeka. Odkazuje jednak k Labi, které je tepnou 

domovského města Ústí nad Labem, ale odkazuje i k řece jako symbolu spojení dvou třeba 
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vzdálených míst nebo k řece, kterou proudí myšlenky a rozšiřují se do celého světa. Řeka či 

voda jako symbol života nebo symbol pomíjivosti. Řeka k nám přinese festival, ten propluje 

městem a divadla po řekách odplují zpět do svých domovských měst. Plánujeme divadla z měst, 

která leží přímo na řece Labi nebo na říčních spojnicích – Hradec Králové, Dresden, Hamburg 

nebo Praha a další. Budeme pracovat s faktem, že říční síť propojuje Ústí například s Plzní, 

Českými Budějovicemi, Pardubicemi nebo i s Berlínem, městem Wroclaw či Ostravou. Součástí 

bude i snaha o oživení ústeckého nábřeží po dobu festivalu.  

ÚČEL DOTACE 

Dotace bude použita na část programu divadelního festivalu KULT. A to konkrétně na akce 

pořádané v Severočeském divadle. Na inscenaci Amerikánka v hlavní roli s Terezou Voříškovou 

a na na představení Dejvického divadla. Celkový rozpočet festivalu KULT je 2 400 000,-. 

Festival obohacuje kulturní nabídku Ústeckého kraje, zapojuje do kulturního dění různorodé 

skupiny obyvatel a zvyšuje tak kulturní vzdělanost. Divadelní festival Kult také zvyšuje 

atraktivitu kraje k návštěvě a propaguje ho i za jeho hranicemi 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Rozmanitost programu reflektuje strukturu potenciálních diváků a v maximální míře se snaží 

oslovit různé cílové skupiny. Našimi cílovými skupinami jsou rodiny s dětmi, děti, dospělí, 

studenti, senioři a děti z dětských domovů. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-10-09  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-10-20  
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PROJEKT č. 33    

NÁZEV PROJEKTU Posvícení Braňany - 12. 10. 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Obec Braňany 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Most 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 95 300 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS plakáty - upoutání 

MATERIÁL 5000 

SLUŽBY POPIS ozvučení, účinkující, stánky 

SLUŽBY 100 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 105 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 200 300 Kč 

% 52.42 

CHARAKTER PROJEKTU Posvícení - středověká řemesla 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE ZŠ a MŠ Braňany 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Jedná se již o 11. posvícení, které má v obci již letitou tradici. Posvícení je určenou pro širokou 

veřejnost a každý rok se těší větší a větší návštěvnosti. Posvícení je doprovázeno tradičním 

programem, kdy jsou vidět středověká řemesla a stánky, bohatý kulturní program jak pro děti, 

tak dospělé. V letošním ročníku je v programu Klaun, zpěvačka Fejferová, Lounová, Nedvěd, 

bubenická show, vystoupení sokolníku ze Slovenské základní školy Maximiliána Hella, soutěž v 

pojídání bramborových šišek, porcování posvícenecké husy a spoustu dalšího. Celý den je 

zakončen posvíceneckou zábavou. 

CÍL PROJEKTU 
Cílem projektu je podpora kulturního a společenského života v obci s připomenutím existence 

kostela v Braňanech a jeho vysvěcení.  
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ÚČEL DOTACE 
Kulturní vyžití obyvatel Ústeckého kraje spojený s posvícením. Zachování a rozvoj místních 

tradic. 

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny - široká veřejnost.  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 11. Braňanské posvícení 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 venkovní areál v obci Braňany 
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PROJEKT č. 34    

NÁZEV PROJEKTU Imaginárium bratří Formanů v zámku Valdštejnů 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Město Litvínov 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Most 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 255 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS částečná úhrada za expozici 

SLUŽBY  50 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 305 000 Kč 

% 16.39 

CHARAKTER PROJEKTU 
Kulturní akce - expozice, určena pro širokou veřejnost z Ústeckého kraje a příhraniční oblasti 

SRN. 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Zámek Valdštejnů v Litvínově 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Zámek Valdštejnů se řadí mezi nejvýznamnější památky v celé litvínovské oblasti a je dějištěm 

spousty kulturních aktivit ve městě. Proto jsme velmi rádi, že se Litvínovu podaří, snad i za 

přispění Ústeckého kraje, přivést tuto expozici na sever Čech, a umožnit návštěvníkům zámku 

nejen pouhou prohlídku, nýbrž přímo aktivní zapojení do této zajímavé kulturní akce. 

Imaginárium návštěvníky přímo vybízí, aby si hráli. Ve spolupráci s mnoha výtvarníky pak tato 

výstava disponuje nepřeberným množstvím příběhů zakletých v divadelních dekoracích, 

loutkách a dalších nápaditých předmětech. Svoji tvorbou tak výstavu podpořila více než desítka 

umělců. Ve službách imaginace a hravosti se jejich umělecká práce prolíná a utváří tak 
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harmonický celek. Předškolní děti očaruje část expozice s námořnickým pexesem a obrovitou 

pruhovanou duchnou, školáci se zas mohou těšit na krásné loutky a pohyblivé plakáty, jejich 

starší sourozence zas upoutá svou atmosférou Lovecký salónek. Rodiče se většinou zaseknou u 

hybohledů a kuklostrojů.  

CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je obohatit společenský život a nabízet kulturní vyžití nejen široké veřejnosti z 

Litvínova, ale také z Ústeckého kraje, celé ČR a příhraniční oblasti SRN. Putovní výstava bratří 

Formanů a jejich přátel, která dosud okouzlila města jako je Plzeň, Trutnov, Kostelec nad Orlicí, 

Litomyšl a Roztoky u Prahy, ale i francouzskou Paříž či dánský Silkeborg, je pro Litvínov další 

skvělou možností prezentovat se jako moderní město, které reflektuje nejnovější trendy v oblasti 

kultury. Pokud se nám podaří zamýšlenou akci uskutečnit, stane se Litvínov prvním městem v 

Ústeckém kraji, které tuto úchvatnou interaktivní expozici představí široké veřejnosti. K vidění 

bude od 24.5.do 31.12.2019.  

ÚČEL DOTACE 

Účelem pořádání této i dalších kulturních akcí je především obohacení kulturního vyžití pro děti, 

mládež, i dospělé, setkávání občanů a podpora soudržnosti rodin při společenských akcích. Tím 

vším chce město Litvínov přispět zejména ke zkvalitnění trávení volného času široké veřejnosti, 

což může mít pozitivní vliv zejména v oblasti prevence negativních jevů v komunitě. 

CÍLOVÁ SKUPINA všechny věkové kategorie 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-05-24  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Imaginárium bratří Formanů v zámku Valdštejnů  

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 zámek Valdštejnů 
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PROJEKT č. 35  

NÁZEV PROJEKTU Letní hudební slavnosti Antonína Dvořáka 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Dům kultury Česká Kamenice, p.o. 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Děčín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  30 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS květiny 

MATERIÁL  1 000 Kč 

SLUŽBY POPIS honoráře umělcům, pronájem 

SLUŽBY  49 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 80 000 Kč 

% 62.5 

CHARAKTER PROJEKTU Koncert vážné hudby 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Děkanství Česká Kamenice 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Letní hudební slavnosti Antonína Dvořáka jsou vedle tradičních předvánočních koncertů jedinou akcí 

v České Kamenici, které se daří úspěšně propagovat klasickou hudbu prostřednictvím živých koncertů. 

Každoročně se zvyšující počet návštěvníků akce ukazuje, že akce si již našla pevnou skupinu 

příznivců, která se stále rozšiřuje. Příznivé je, že koncerty známých osobností z hudebního světa 

oslovují nejen ty dříve narozené, ale i mladší spektrum populace. To se v dlouhodobém pohledu odráží 

i na návštěvnosti jiných, jednorázových akcí zaměřených na klasickou hudbu (jako jsou již zmiňované 

koncerty adventní apod.).  

CÍL PROJEKTU 
Letní hudební slavnosti Antonína Dvořáka mají pro Českou Kamenici hned několik významů. Tím 

prvním, který dal této tradici vzniknout, je připomenutí faktu, že tehdy mladý Antonín Dvořák strávil 
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v České Kamenici rok svého života. Hlavním cílem tohoto projektu je ovšem přiblížení klasické 

hudby místním posluchačům. Akce si klade za cíl představit návštěvníkům špičkové umělce a 

nabídnout jim tak umělecký zážitek, který je v médiích nedostupný.V minulých ročnících se nám tak 

podařilo představit českokamenickým posluchačům například houslisty Jaroslava Svěceného, Václava 

Hudečka nebo kytaristu Lubomíra Brabce, mezzosopranistku Andreu Kalivodovou a mnohé další 

umělce. Stoupající počet návštěvníků je důkazem rostoucí obliby akce, na kterou si našli cestu již 

nejenom českokameničtí občané, ale i turisté a četní rekreanti z okolí.  

ÚČEL DOTACE 

Propagace klasické hudby mezi nejširšími vrstvami obyvatelstva. Propagace České Kamenice, a to jak 

v kulturní, tak i v turistické sféře. Nabídka kvalitní koncertní hudby v podání špičkových umělců co 

nejširšímu publiku. Obohacení kulturního programu ve městě. Hudba je důležitou součástí našeho 

života, a proto chceme nadále přinášet našim obyvatelům tento nádherný hudební zážitek, kterým 

Letní hudební slavnosti bezesporu jsou. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Akcí se snažíme oslovit co nejširší posluchačské spektrum se zvýšeným důrazem na tu část populace, 

která nemá obvyklou možnost navštěvovat koncerty špičkových umělců ve větších městech – mládež 

a senioři 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-18  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-30  

NÁZEV AKCE 1 Letní hudební slavnosti Antonína Dvořáka 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Kostel sv. Jakuba St. Česká Kamenice 
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PROJEKT č. 36    

NÁZEV PROJEKTU Divadelní podzim Duchcov 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Město Duchcov 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Teplice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  60 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS Honoráře vystupujících umělců a doprava umělců. 

SLUŽBY  100 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 100 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 160 000 Kč 

% 62.5 

CHARAKTER PROJEKTU 

Soubor tří divadelních představení různých žánrů. Každé představení uvede vždy jeden 

divadelní soubor s nadregionální působností. Projekt je součástí dlouhodobé aktivity Kulturního 

centra Duchcov, jejímž cílem je postupná přeměna kina Lípa na multifunkční sál. 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Kulturní centrum Duchcov, Kino Lípa, Městské informační centrum, Teplický deník 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Jedná se již o třetí ročník úspěšného uceleného projektu, který navazuje na dílčí jednotlivá 

divadelní představení, která v minulosti Kulturní centrum Duchcov pořádalo. Vzhledem k 

velkému zájmu a pozitivním ohlasům se Kulturní centrum Duchcov rozhodlo nabídku v tomto 

směru rozšířit a nabídnout příznivcům divadla projekt s jasnou koncepcí. Kvantitativní výstupy 

minulého ročníku projektu svědčí o značném a mimořádném zájmu ze strany diváků. Průměrná 

návštěvnost projektu byla v minulých ročnících 285 diváků na akci. 

CÍL PROJEKTU Oživení kulturního dění v Duchcově v podzimních měsících a rozšíření a zkvalitnění nabídky 
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kulturního vyžití ve městě. Podpora a rozvoj regionální kultury a regionálních uměleckých 

aktivit s důrazem na dramatickou tvorbu. Cílem projektu je různorodostí forem a žánrů vnést do 

života diváků nové podněty a inspiraci. Dalším cílem je nabídnout návštěvníkům možnost setkat 

se s hostujícími umělci a posílit, případně vytvořit nové vzájemné kontakty. 

ÚČEL DOTACE 

Město Duchcov, bohužel, nedisponuje kamenným divadlem. Příznivci této formy kulturního 

vyžití musí za kvalitním divadlem cestovat. Přeměna kina Lípa na multifunkční sál a projekt 

Divadelní podzim Duchcov 2019 umožňují poptávku po kvalitním divadelním představení v 

Duchcově uspokojit. Účelem dotace je vnést do kulturního života v Duchcově jednu z 

nejzásadnějších součástí kultury - dramatickou tvorbu. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Dílčí akce projektu jsou určeny pro příznivce divadelní tvorby všech věkových kategorií či 

sociálních skupin. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Lokální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-15  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-20  
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PROJEKT č. 37    

NÁZEV PROJEKTU Mariánská pouť 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Dům kultury Česká Kamenice 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Děčín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  200 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS  -  

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS ozvučení, atrakce pro děti, honoráře umělcům, řemeslné stánky 

SLUŽBY  100 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 100 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 300 000 Kč 

% 33.33 

CHARAKTER PROJEKTU Tradiční pouť 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Mariánská pouť je již stálou akcí v našem městě, a proto chceme i nadále v této tradici 

pokračovat. Chtěli bychom zajistit bohatý program, který by naplnil očekávání návštěvníků 

pouti nejen z řad občanů města Česká Kamenice, ale i návštěvníků z okolních obcí regionu.  

CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je uspořádat každoroční tradiční Mariánskou pouť a i nadále rozvíjet tradici této 

slavnosti. Mariánská pouť se v České Kamenici pořádá již od roku 1992 a těší se u obyvatel 

velké oblibě. Dramaturgie programu je připravována s ohledem na zájmové skupiny tak, aby 

program nabídl možnost vyžití pokud možno co nejširší skupině obyvatel a návštěvníků. Letos si 

v rámci této akce připomeneme 130 let výročí úmrtí slavného rodáka Franze Preidla, ale i 280 let 

od dokončení stavby Mariánské kaple. 
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ÚČEL DOTACE 

Podpora soudržnosti obce. Mariánská pouť je vždy oživení kulturního dění ve městě a tolik 

potřebného setkávání obyvatel, je jednou z mála akcí, které se toto setkávání většiny obyvatel 

daří ve velké míře. 

CÍLOVÁ SKUPINA všechny věkové skupiny 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-18  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-10-31  

NÁZEV AKCE 1 Mariánská pouť 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 náměstí Míru, Mariánská kaple 
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PROJEKT č. 38   

NÁZEV PROJEKTU Tanec, tanec ...2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY S-hle-dávání z. s. 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Ústí nad Labem 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  10 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  50 000 Kč 

MATERIÁL POPIS kancelářské potřeby, květiny pro účinkující 

MATERIÁL 4 500 Kč 

SLUŽBY POPIS příspěvek na pronájem divadla, tisk vstupenek, plakátů, ocenění, pamětních listů, poštovné 

SLUŽBY 6 500 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS 
DPP- porotné, lektorné, technika divadla, fotodokumentace, zpracování videozáznamu, výtvarné 

návrhy a tvorba pozvánek, plakátů, pamětních listů a ocenění, inspice, moderování 

OSOBNÍ NÁKLADY  41 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 52 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 112 000 Kč 

% 46.42 

CHARAKTER PROJEKTU 
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance, Krajská postupová přehlídka 

scénického tance mládeže a dospělých 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE ZUŠ E. Randové v Ústí nad Labem 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

S-HLE-DÁVÁNÍ z. s. má již dlouholetou zkušenost s organizováním tanečních přehlídek. 

Hlavní a teď i jedinou činností spolku je pořádání dvou postupových přehlídek scénického tance 

(pro děti, mládež a dospělé). Zajišťujeme pronájem divadla, obsazení poroty erudovanými a 

zkušenými odborníky v oboru. Udržujeme spolupráci se ZUŠ E. Randové v Ústí nad Labem. 

CÍL PROJEKTU 

Projekt má za cíl podpořit rozvoj scénického tance v našem kraji, umožnit dětem smysluplné 

využití volného času, připravit pro malé i velké tanečníky podmínky pro jedinečný zážitek tance 

v krásném prostoru jeviště Severočeského divadla, prohloubit jejich poznání sledováním 
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choreografií skupin. Důležitý je tento projekt i pro pedagogy a choreografy, na rozborovém 

semináři mají možnost diskuze s renomovanými odborníky nad jednotlivými choreografiemi. 

Porota vyhodnotí nejzajímavější choreografii pro reprezentaci kraje na celostátní přehlídce v 

Kutné Hoře a Jablonci n. Nisou. Důležitým cílem je také rozšířit kulturní nabídku pro veřejnost. 

ÚČEL DOTACE 
Obohacení kulturního programu dětí, zapojení mládeže i dospělých do kultury, rozšíření kulturní 

nabídky pro veřejnost. 

CÍLOVÁ SKUPINA Děti, dorost, dospělí, senioři. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-18  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-07-31  

NÁZEV AKCE 1 Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Severočeské divadlo Ústí nad Labem 

NÁZEV AKCE 2 Krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Severočeské divadlo Ústí nad Labem 
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PROJEKT č. 39    

NÁZEV PROJEKTU Kniha pro město Litoměřice u příležitosti 800.let jeho založení 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Spolek LiPen 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 9 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  4 500 Kč 

MATERIÁL  500 Kč 

SLUŽBY POPIS tisk, fotografie, ilustrace,nájem 

SLUŽBY  24 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS korektury, grafika 

OSOBNÍ NÁKLADY  5 000 Kč 

CESTOVNÉ 1 000 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 30 500 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 44 000 Kč 

% 69.31 

CHARAKTER PROJEKTU vydání knížky u příležitosti 800.let města Litoměřice 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Okresní knihovna K. H. Máchy Litoměřice 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Máme rozpracované a zaznamenané vzpomínky lidí, žijících na území města. Fotografie a dílka 

již dříve vytvořená, vztahující se k městu a jeho okolí, malá i větší vyznání. V knize budou 

zastoupeni sportovci, vojáci, vzpomínky na rok 1968 i 1989. 

CÍL PROJEKTU 

Seznámit širší veřejnost s minulostí města formou vzpomínek. Je pozoruhodné, jak si pamětníci 

vybavují některé události a jak při vyprávění ožívají. Kniha by měla být darem městu od nás, 

píšících seniorů, jako poděkování. Za podporu. Mohla by sloužit jako dárek při oceňování 

dobrovolníků a významných návštěv. Již dříve se nám podařilo vydat knihu pověstí, vztahujících 

se k městu s názvem Včera jsem viděl psa. Tenkrát nás podpořilo SODEXO. Jsme přesvědčeni, 

že orální historie se má zaznamenávat. Někteří naši členové píší do Národní kroniky. 

ÚČEL DOTACE Dárková publikace městu k 800. výročí založení  

CÍLOVÁ SKUPINA obyvatelé města, ať už senioři či děti 
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ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-22  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-05-30  
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PROJEKT č. 40   

NÁZEV PROJEKTU Jan Křtitel Vaňhal a jeho přátelé - Koncert v rámci 17. cyklu Musica Florea Bohemia 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Musica Florea 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Praha - Východ 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  5 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  25 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS produkce, propagace, nájemné sálu 

SLUŽBY 10 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS um. honoráře - um. smlouvy 

OSOBNÍ NÁKLADY  35 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS cestovné auta na koncert včetně hud. nástrojů 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 45 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 75 000 Kč 

% 60 

CHARAKTER PROJEKTU Koncert 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE - 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Soubor Musica Florea patří k našim nejrenomovanějším tělesům, působícím na poli historicky 

poučené interpretace staré hudby. Festivalové cykly realizované stejnojmenným spolkem v 

Praze i dalších městech České republiky s podporou MK ČR, MHMP a dalších subjektů, patří v 

každoročním plánu k dramaturgicky nejdůležitějším projektům souboru. Finanční podpora 

především ze strany orgánů místní a státní správy umožňuje souboru badatelské a koncepční 

počiny, které by v běžném systému honorářových odměn nebylo možno zrealizovat. Soubor 

Musica Florea založil roku 1992 jeho současný umělecký vedoucí Marek Štryncl, který je 

zároveň iniciátorem a autorem dlouhodobých dramaturgických koncepcí. Cílem ansámblu i 

spolku Musica Florea je systematické zprostředkování českého a evropského hudebního dědictví 
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v historicky věrném podání co nejširší veřejnosti, včetně dětí školního věku, mládeže i seniorů, 

samozřejmě za předpokladu vysoké profesionální a umělecké úrovně. Soubor se zaměřuje 

především na historicky poučenou interpretaci staré hudby, ale pravidelně přináší v dramaturgii 

také hudbu z přelomu období klasicismu a romantismu, což je v oblasti autentické interpretace u 

nás unikátní a velmi specifický prvek. Musica Florea každoročně obohacuje svými 

festivalovými cykly hudební život Teplic i dalších míst ČR. Charakterem programu i cenou 

vstupenek jsou přístupny širokému publiku (včetně specifických segmentů poptávky, jako jsou 

studenti a senioři, kterým je připraveno snížené vstupné) a současně zprostředkovávají 

každoročně nové programy ve špičkovém provedení a v odpovídajících prostorách. Charakter 

programu koncertu přispěje k celkovému povědomí veřejnosti o vývoji autentické interpretace v 

České republice, což je v souladu s dlouhodobými cíli souboru. Program je zároveň 

posluchačsky velmi atraktivní. Nezanedbatelným přínosem je prezentace Ústeckého kraje jako 

kulturního centra a působiště renomovaného souboru staré hudby Musica Florea v ČR i v 

zahraničí. Uskutečnění projektu v zamýšlené kvalitě a rozsahu přispěje k prestižnímu postavení 

Teplic a Ústeckého kraje i celé České republiky v oblasti hudební kultury, které obstojí i v 

mezinárodním srovnání. Vedle samotných organizačních, technických a produkčních aktivit 

spojených s realizací koncertů festivalového cyklu je uskutečnění projektu spojeno s řadou 

nezbytných doprovodných činností: Badatelská činnost zahrnuje především práci v archivech a 

knihovnách, přípravu a spartaci notového materiálu, zpracování a medializaci literárních 

podkladů. Provoz souboru souvisí s nájmem zkušebních a koncertních prostor, zkouškami 

souboru a též s pořizováním a pronájmem historických nástrojů. Při propagaci festivalového 

cyklu užívá Musica Florea všech standardních způsobů (výlep plakátů, zveřejnění v odborných 

periodikách, anonci v denících, na kulturních a informačních serverech, včetně vlastních 

internetových stránek, anoncování v Českém rozhlase a televizi, direct mailing). Příprava 

projektu probíhá už v současné době/leden 2019(vytvoření dramaturgického plánu, badatelská 

činnost, organizačně-produkční aktivity, koordinace umělců, prostor, příprava notových 

materiálů, propagace). Jádro projektu bude realizováno během 22. 7. 2019 (koncert). Vyúčtování 

a vypořádání financí proběhne nejpozději k 31. 12. letošního roku.  

CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je přispět k obohacení hudebního života ve městě i regionu o vysoce umělecky a 

profesionálně hodnotné programy, šířit povědomí o evropském hudebním dědictví v jeho 

historicky nejvěrnější podobě a přispět tak ke kulturní reprezentaci a propagaci města Teplice a 

Ústeckého kraje. Způsobem dosažení cíle projektu je realizace koncertu v létě 2019. Musica 

Florea připravila v rámci cyklu Musica Florea Bohemia 2019 celkem 6 celovečerních programů, 
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které zazní na koncertech a představeních. Jedním z nich je i koncert "Jan Křtitel Vaňhal a jeho 

přátelé", který je předmětem tohoto projektu. Cyklus navazuje na koncertní řadu Musica Florea 

– Bohemia 2018 a sleduje dlouhodobé dramaturgické linie souboru. Jedná se o řadu koncertů 

pořádaných po celé ČR (v Teplicích od r. 2002), připravených na základě vlastní badatelské 

činnosti a provedených v autentické interpretaci špičkovými specialisty na tuto hudební oblast z 

hlediska instrumentálního i vokálního. Jan Křtitel Vaňhal a jeho přátelé účinkuje: Musica Florea, 

sólisté: Petra Matějová, Jana Švadlenková, Jiří Tarantík, dirigent Marek Štryncl 22. 7. 2019 

Zahradní dům, Teplice Koncert představí hudbu českých skladatelů období klasicismu Vaňhala, 

Koželuha a Habermanna. Velké množství koncertů českého klasicismu čeká na své 

znovuobjevení. Jedná se o skladatele, o kterých samotní hudebníci nemají ani tušení. Přesto 

jejich koncerty byly často ve své době hrány. Jedná se např. o J. K. Vaňhala, L. Koželuha nebo 

V. Habermanna. Český skladatel Jan Křtitel Vaňhal (1739–1813) působil kromě domácí půdy i 

ve Vídni, kde se stal členem „hvězdného kvarteta“, v němž hrál na violoncello spolu s W. A. 

Mozartem, J. Haydnem a K. Dittersdorfem. Působil či navštívil mnoho italských měst (Benátky, 

Boloň, Ferrera, Florencie, Neapol) a zkomponoval řadu děl, zejména z oblasti duchovní hudby. 

Vaňhal za svého života napsal kolem 73 symfonií, více než 100 smyčcových kvartetů a přes 58 

mší. Tímto ale výčet jeho tvorby zdaleka nekončí. Po jeho smrti jeho dílo upadlo v zapomnění, 

ale v průběhu 20. století se opět stalo velmi populárním, za nejvýznamnější Vaňhalovy hudební 

počiny jsou považovány jeho instrumentální koncerty. V zahraničí je v současnosti Vaňhal 

paradoxně mnohem známější než u nás, jeho symfonie se začínají systematicky nastudovávat a 

nahrávat. Zájem o Vaňhalova díla rostě a Musica Florea je nyní vrací k životu. Zdrojem pro 

výzkum notových zápisů jsou v tomto případě české archivy (Želiv, Osek), převážná část je dále 

uložena v Českém muzeu hudby v Praze. 

ÚČEL DOTACE 

Koncert by měl zprostředkovat české a evropské hudební dědictví širokému publiku z Ústeckého 

kraje i širšího okolí a prohloubit všeobecné povědomí o charakteru hudebního dění minulosti. 

Zároveň by měl posluchačům pomoci vytvořit systematičtější představu o evropské hudební 

historii a představit Teplice a Ústecký kraj jako kulturní ohnisko a působiště renomovaného 

souboru Musica Florea, a tím přispět k reprezentaci a propagaci nejen Teplic a Ústeckého kraje, 

ale i celé České republiky. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Koncerty souboru Musica Florea mají již stálou základnu návštěvníků (jedná se jak o české, tak 

o zahraniční návštěvníky), a to z řad běžných posluchačů i hudebních odborníků. Charakter 

programu neomezuje zacílení projektu, ale naopak je atraktivní pro širokou veřejnost, včetně 

specifických skupin jako jsou děti ve školním věku, mládež nebo senioři a žáci i učitelé 
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základních uměleckých škol. Právě pro tyto segmenty poptávky je připraveno snížené vstupné 

na všechny koncerty. Návštěvnost koncertů je omezena kapacitou jednotlivých míst konání a 

bývá tradičně velmi vysoká (v průměru přibližně 70 % celkové kapacity).  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Jan Křtitel Vaňhal a jeho přátelé 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Teplice, Zahradní dům 
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PROJEKT č. 41   

NÁZEV PROJEKTU 15. Různobarevný festival  

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Romano jasnica, spolek 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Ústí nad Labem 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  303 727 Kč 

MATERIÁL POPIS 

Zakoupení vybavení - kvalitní nůžkový altán s ocelovou konstrukcí, řada "profi" o rozměrech 3 

x 6 m včetně střešní plachty, bočních stěn, stříšky, vaku na konstrukci a vaku na plachty (15 500 

Kč), identifikační reflexní pásky na ruce pro návštěvníky a účastníky festivalu (2 000 Kč), 

spotřební materiál - kelímky, tácky, ubrousky, jednorázové příbory (1 500 Kč), kancelářské 

potřeby - laminovací fólie, fotopapír, toner, lihové fixy (1 500 Kč), čistící a hygienické 

prostředky - pytle na odpad, papírové ubrousky, hadry, gumové a jednorázové rukavice, čistící a 

desinfkeční prostředky (1 500 Kč), občerstvení a nápoje pro účinkující (4 000 Kč), poháry se 

štítky pro účinkující soubory (1 000 Kč) 

MATERIÁL  27 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 

Security - zajištění bezpečnosti festivalu, 15 security (z dotace budou náklady hrazeny částečně 

ve výši 15 000 Kč), rozvod elektřiny - zahrnuje montáž a rozvod elektřiny po areálu parku 

včetně kabelů, antoníčků apod. (z dotace budou náklady hrazeny částečně ve výši 7 000 Kč), 

pronájem zastřešeného podia (z dotace budou náklady hrazeny částečně ve výši 10 000 Kč), 

ozvučení festivalu (z dotace budou hrazeny náklady částečně ve výši 8 000 Kč), pronájem TOI 

TOI a sanitárního systému - mycí žlab (z dotace budou náklady hrazeny částečně ve výši 5 000 

Kč), pronájem plotových zábran 100 kusů pro vymezení zázemí festivalu (z dotace budou 

náklady hrazeny částečně ve výši 2 500 Kč), zapůjčení přívěsu - doprava materiálu a vybavení 

pro vybudování zázemí festivalu, dovoz materiálu a přístrojů (3 000 Kč), propagace festivalu - 

grafický návrh a zpracování plakátů, pozvánek a účastnických listů (3 000 Kč) 

SLUŽBY  53 500 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS 

OON - DPP - pořadatel/uklízeč (5 osoby x 22 hodin x 100 Kč/hod, celkem 8 800 Kč), OON - 

DPP - zdravotník (1 osoby x 12 hodin x 100 Kč/hod, celkem 1 200 Kč), OON - DPP - moderátor 

festivalu (1 osoba x 20 hodin x 500 Kč, celkem 10 000 Kč, požadavek na dotaci - 5 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY  15 000 Kč 
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CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 95 500 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 399 227 Kč 

% 23.92 

CHARAKTER PROJEKTU Festival 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 
Projekt bude realizován bez partnera. Mezi spolupracující organizace předpokládáme: Romea cz 

(medializace projektu/festivalu). 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

15. Různobarevný festival v Trmicích bude navazovat na předchozí ročníky festivalu, je 

zaměřen na podporu romské kultury na Ústecku. Předchozí ročníky festivalu nabudily dobrou 

atmosféru pro pokračování v zavedené tradici pořádání festivalu. 15. Různobarevný festival se 

uskuteční v sobotu 27. července 2019 v parku Českého kynologického svazu v Trmicích od 

13.00 hod do maximálně 21.00 - 22.00 hod. Festival bude rozdělen do dvou samostatných boků 

– taneční a hudební blok. - taneční blok bude věnován přehlídce dětských tanečních 

neprofesionálních souborů nejen z Ústeckého kraje. Předpokládáme, že během tanečního bloku 

vystoupí dětské neprofesionální taneční soubory z Ústeckého kraje, v posledních letech však 

registrujeme zájem i tanečních souborů z jiných krajů. Předpokládáme účast cca 9 tanečních 

souborů. Taneční blok nebude mít soutěžní charakter, oceněny budou všechny taneční soubory 

za svou účast (budou oceněny upomínkovým předmětem, předpokládáme pohárem, diplomem či 

účastnickým listem). - Hudební blok umožní vystoupení českých a romských hudebních kapel a 

hudebníků. Během hudebního bloku vystoupí cca 9 hudebních kapel či interpretů jak z Ústecka, 

tak i z dalších míst ČR. Současně předpokládáme, že vystoupí minimálně jedna známá romská 

hudební osobnost, bude zastoupena minimálně jedna regionální hudební kapela a jedna 

zahraniční kapela. Zkušenosti z posledních let realizace festivalu ukazují, že roste zájem o 

možnost během festivalu vystoupit. Zájem tanečních souborů a hudebních kapel převyšuje 

časové možnosti a časový rámec festivalu. Každoročně odmítáme několik zájemců (jak 

hudebních kapel, tak tanečních souborů) a to i proto, že se snaží nabídnout vystoupením těm 

hudebním kapelám nebo souborům, které se předchozích ročníků festivalu nezúčastnily. 

Součástí festivalu je i doprovodný program, jako jsou soutěžní či zábavní vstupy moderátora 

během festivalu, dále to jsou dětské atrakce a zábavní program pro děti. Festival se uskuteční v 

časovém rozsahu od 13.00 hod do maximálně 21.00 - 22.00 hod, ukončen symbolicky 

vypouštěním různobarevných balónků. Festivalem bude provázet mediálně známá romská 
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osobnost, pan Richard Samko (redaktor ČT1).  

CÍL PROJEKTU 

Hlavním cílem projektu je uspořádat jubilejní 15. ročník Různobarevného festivalu a přispět tak 

rozšíření a obohacení kulturního života na Ústecku. Účelem této akce je rovněž přispět k 

podpoře romské kultury a zároveň podpořit jednotlivé subjekty, které romskou kulturu 

prezentují, především dětské taneční neprofesionální soubory a další hudební tělesa (především 

hudební kapely a hudební interpreti). Dílčími cíli projektu je: - rozšířit a obohatit kulturní život 

na Ústecku, a přispět ke kulturní rozmanitosti na Ústecku, - přiblížit romskou kulturu většinové 

společnosti a posilování vztahů mezi Romy a většinovou společností, - vytvořit prostor pro 

prezentaci neprofesionálních tanečních souborů z ČR, - vytvořit prostor pro prezentaci romských 

i neromských hudebních kapel a hudebníků.  

ÚČEL DOTACE 

Prostřednictvím dotace bude realizován 15. ročník Různobarevného festivalu v Trmicích. 

Účelem akce je především: Podpora romské kultury na Ústecku. Rozšíření nabídky specificky 

zaměřených kulturních akcí na Ústecku a obohacení kulturního života na Ústecku. Podpora 

jednotlivých subjektů, které se věnují romské kultuře a její podpoře (především dětské romské 

neprofesionální taneční soubory, neprofesionální nebo poloprofesionální romské hudební 

kapely). Osvěta a podpora multikulturalismu na Ústecku. Podpora komunitního života v regionu 

a vzájemné pospolitosti (zapojení místních občanů do příprav a realizace akce). Obohacení 

kulturního programu dětí a mládeže, zapojených do realizace projektu. Tato kulturní akce je 

přístupná všem. Různobarevného festivalu se účastní Romové i většinová společnost a široká 

veřejnost z Ústeckého kraje, i z dalších regionů ČR. Dle zkušeností z předchozích ročníků, že 

roste zájem většinové společnosti o navštěvení této specifické kulturní akce.  

CÍLOVÁ SKUPINA 

Projekt je zacílen na širokou společnost z Ústecka, jak majoritní společnost, tak i menšinovou. 

Zkušenosti z posledních ročníků festivalu ukazují zvyšující se zájem o festival se současně 

zvyšující se návštěvností. 14. ročník Různobarevného festivalu pořádaný v roce 2018 navštívilo 

dle našich odhadů 1500 - 2000 osob. 13. ročník Různobarevného festivalu pořádaný v roce 2017 

měl dle našich odhadů zatím nejvyšší návštěvnost v historii festivalu, navštívilo jej dle našich 

odhadů 2200 - 2500 návštěvníků. Stejně tak i předchozí ročníky se vykazovaly vysokou 

návštěvností (v roce 2016 cca 1400 návštěvníků, v roce 2015 cca 1700 návštěvníků). S ohledem 

na tyto zkušenosti předpokládáme, že 15. ročník Různobarevného festivalu navštíví cca 1500 - 

2000 návštěvníků. Veřejnost bude oslovena formou distribuovaných plakátů, umístěných na 

výlepových plochách v Ústeckém kraji (města: Ústí nad Labem, Krupka, Teplice, Děčín, 

Chomutov atd.), dále prostřednictvím vytvořeného účtu na sociální síti, prostřednictvím 

propagace na webových stránkách, na stránkách Romea cz. Dalšími cílovými skupinami jsou 
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hostující taneční soubory a hudební kapely. Dle zkušeností z předchozích ročníků festivalu 

pozveme cca 8 - 9 dětských neprofesionálních tanečních souborů a 9 hudebních kapel. Celkem 

se jedná o cca 250 osob.  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-04-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 15. Různobarevný festival 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Areál parku Českého kynologického svazu v Trmicích (adresa: Zámecká 190, 400 04 Trmice) 
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PROJEKT č. 42   

NÁZEV PROJEKTU Libochovické divadelní léto 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Divadelní spolek Scéna Libochovice 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  15 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  35 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Kancelářské potřeby, květiny, náplně do tiskárny 

MATERIÁL 7 000 Kč 

SLUŽBY POPIS Honoráře za představení, tiskařské práce  

SLUŽBY  23 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Osobní náklady - odměny z DPP  

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS Cestovní náhrady zaměstnanců zaměstnaných na DPP - lektor  

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 30 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 80 000 Kč 

% 37.5 

CHARAKTER PROJEKTU Přehlídka amatérské divadelní tvorby 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Město Libochovice 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Libochovické divadelní léto (LDL) je tradiční nepostupová přehlídka amatérských divadelních 

souborů ČR. V roce 2019 se bude konat 62. ročník. V okolí Libochovic se nachází spíše 

konzervativní publikum. Je tedy nutné vyhovět typu diváka a tím přilákat jeho pozornost. V 

době počítačových her a virtuální reality je velmi těžké, ale zároveň velmi důležité hledat 

hloubku literárních děl. Proto se LDL zaměřuje nejen na divadelní tvorbu, ale v poslední době 

zařazuje i koncerty a poezii. Zároveň je třeba udržet kulturní tradice reginu a povědomí obyvatel 

o takém útvaru jako je Scéna Libochovice. 

CÍL PROJEKTU 
Cílem projektu je v rozmezí jednoho měsíce nabídnout širokému spektru publika kolem 8 velmi 

kvalitních divadelních představení. Pro nejmenší diváky jsou každoročně uvedena 2 dětská 
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představení a pro náročného diváka je připraveno minimálně jedno představení na profesionální 

úrovni. Cílem celého projektu je nabídnout divákovi ze širokého okolí Libochovicka velmi 

kvalitní a rozsáhlý divadelní zážitek. Kvalitu nabízených divadelních představení se daří 

každoročně zvyšovat. Pro velký úspěch minulých ročníků bude zařazen na úvod přehlídky 

koncert. Mezi silné stránky projektu patří již dlouhodobě kvalita odehraných představení. Mezi 

slabé stránky je návštěvnost ze strany diváků. Minulé ročníky byly hodnoceny velmi kvalitně a 

to zejména co se úrovně nabízených představení týká. 

ÚČEL DOTACE Účelem dotace je podpora realizace Libochovického divadelního léta 2019 

CÍLOVÁ SKUPINA Obyvatelé regionu (Ústecký kraj) - široká veřejnost bez omezení věku 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-05-09  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-06-22  
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PROJEKT č. 43    

NÁZEV PROJEKTU Výtvarné sympozium DOČTENO 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Chomutovská knihovna, příspěvková organizace 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Chomutov 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 74 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS Spojovací materiál, výtvarný materiál, lak, lepení, štětce, barvy, ochranné pomůcky 

MATERIÁL 20 000 Kč 

SLUŽBY POPIS Ubytování, stravování, vstupné pamětihodností a galerií v okolí  

SLUŽBY 41 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Dohody o provedení práce  

OSOBNÍ NÁKLADY 100 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS Cestovné - cesta umělcům na sympozium a zpět 

CESTOVNÉ 5 000 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 166 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 240 000 Kč 

% 69.16 

CHARAKTER PROJEKTU 

Výtvarné sympozium využívající knihy jako materiál k dalšímu uměleckému zpracování. 

Základním materiálem budou dále neupotřebitelné knihy, vyřazené z knihovních fondů. 

Zpracovány budou nejrůznějšími výtvarnými technikami a postupy. 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni, Ateliér knihy a tvarování papíru 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

V souvislosti s dlouhodobou a koncepční snahou propojit v naší organizaci knihovnickou, 

vzdělávací, kulturní a komunitní činnost připravujeme řadu nových aktivit, které si kladou za 

cíl ještě větší otevření instituce veřejnosti a rozšíření její činnosti. Jedním z našich důležitých 

cílů je i snaha o zpřístupnění uměleckých aktivit širšímu publiku a vytvoření opakujících se 

důvodů k návštěvě naší organizace. K dlouhodobé výstavní činnosti bychom tak rádi přidali 

jednak animační programy určené především pro školy, které si kladou za cíl vybudování 

pozitivního a aktivního vztahu k výtvarnému umění a rozšíření formálního vzdělávání o prvky 
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vzdělávání neformálního s úmyslem výchovy nové generace návštěvníků galerií. Dalším 

prvkem, který povede k oživení naší kulturní produkce na poli výtvarného umění, by mělo být 

plánované výtvarné sympozium, které ve své formální i obsahové formě propojí všechny 

aktivity a činnosti naší organizace. Tématem výtvarného sympozia je umělecké zpracování 

knih. Knihy již neupotřebitelné, vyřazené nejen z našeho knihovního fondu, které již více než 

rok shromažďujeme s cílem jejich dalšího využití, budou upotřebeny jako základní tvůrčí 

materiál umělecké produkce. Výsledkem pětidenního sympozia by tak měly být nejen 

originální artefakty, ale i přidaný a ceněný aspekt recyklace, či v tomto případě dokonce 

upcyklace již neupotřebitelného materiálu. Stanovili jsme termín sympozia, v letních měsících, 

kdy má akce potenciál oslovit nejen místní obyvatele, ale i turisty; a to včetně následného 

termínu výstavy vytvořených děl v námi provozované Galerii Lurago. Sympozium se odehraje 

v samotném centru města, v prostorách bývalého jezuitského gymnázia. Oslovili jsme umělce 

(sochaře, malíře, studenty a pedagogy), kteří nám postupně přislibují účast, navázali jsme 

spolupráci s Fakultou umění a designu v Plzni, konkrétně s Ateliérem knihy a tvarování papíru. 

Zvolený název výtvarného sympozia "DOČTENO“ v sobě nese nejen samotnou podstatu 

použitého materiálu a odkaz na dosloužení knih v jejich první funkci, ale ve formě skryté 

přesmyčky poukazuje také na jejich další zpracování, přetváření, či jednoduše dotýkání. Naším 

úmyslem je vytvořit ze sympozia pravidelnou událost (bienále či trienále), jež se stane 

očekávanou kulturní akcí obohacující letní program ve městě a oživující jeho centrum. Projekt 

má ambici stát se cílem nejen pro širokou veřejnost, ale i veřejnost odbornou a přispět k rozvoji 

pozitivního vnímání výtvarné produkce především prostřednictvím možnosti přímého kontaktu 

mezi umělci při práci a veřejností. Netradiční kulturní zážitek bude nadto pro návštěvníky 

rozšířen o nabídku tematicky příbuzných workshopů a následnou výstavu uměleckých děl.  

CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je vytvoření kvalitní, opakující se umělecké akce, jež má potenciál vybudovat 

si dobré jméno mezi laickou i odbornou veřejností, a to především díky netradiční a atraktivní 

formě a rovněž promyšleným výběrem účastníků sympozia. Podstatnou metou akce je 

smysluplné upotřebení vyřazeného knižního fondu, který v podobě artefaktů či funkčních 

objektů po skončení sympozia a následné výstavy trvale oživí a kvalitativně pozvedne prostředí 

naší kulturní instituce. Ekologický aspekt zpracování odpadu nevyjímaje. Do projektu 

plánujeme zapojit umělce regionální, umělce s celostátní působností i studenty a pedagogy 

uměleckých oborů. Kromě samotné umělecké produkce, budou mít výtvarníci možnost sdílet 

navzájem zkušenosti, seznámit se s prostředím našich galerií a ostatních objektů a s městem a 

jeho historií. Aktivně zapojit do programu výtvarného sympozia chceme rovněž návštěvníky, 
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kteří se vedle možnosti nahlížení do průběhu umělecké tvorby, budou moci zúčastnit 

doprovodných workshopů. Silné stránky projektu: - vynikající zázemí (centrum města, 

venkovní i vnitřní prostory) - spolupráce s uměleckou vysokou školou - výborná znalost 

regionálních umělců - hlavní materiál k uměleckému zpracování je zdarma - následné 

dlouhodobé využití uměleckých děl, které ze sympozia vzniknou - dlouholeté zkušenosti s 

organizováním kulturních a vzdělávacích akcí - koordinátor projektu má zkušenost s 

organizováním Sympozia "Od jezera k moři" v Chomutově v roce 2017 Slabé stránky projektu: 

- sympozium se v prostorách Chomutovské knihovny bude konat poprvé  

ÚČEL DOTACE 

Dotace přispěje k výraznému obohacení kulturního programu města Chomutov v oblasti 

výtvarného umění. V prázdninovém termínu přispěje nejen k možnostem kulturního vyžití 

místních obyvatel, ale vytvoří také potenciální turistický cíl. Sympozium aktivně propojí 

uměleckou a laickou veřejnost. Přispěje k vzájemnému dialogu mezi etablovanými umělci a 

studenty uměleckých oborů. Sympozium bude mít nejen přímý dopad estetický, když se 

vybraná umělecká díla stanou součástí interiéru veřejné instituce, ale rovněž nezanedbatelný 

efekt v oblasti výchovy ekologické. Tisíce knih, které by za normálních okolností skončily na 

skládce, se stanou hlavním nositelem uměleckého sdělení a získají svou novou funkci. 

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-07-31  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-08-04  
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PROJEKT č. 44   

NÁZEV PROJEKTU Sýkorovy Počedělice 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Obec Počedělice 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Louny 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 53 400 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS Výroba razítka pro turisty 

MATERIÁL  700 

SLUŽBY POPIS 
Návrh a tisk pozvánek a katalogů, překlady a tlumočení, poštovné, propagace, ozvučení, 

doprava, občerstvení, ubytování, letecký den, vydání průvodce 

SLUŽBY  123 900 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 124 600 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 178 000 Kč 

% 70 

CHARAKTER PROJEKTU Kulturně - společenská akce, setkání přátel, žáků a obdivovatelů Zdeňka Sýkory  

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Přátelé Zdeňka Sýkory a Spolek Sýkora 2020  

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Předkládaný projekt je již sedmým ročníkem kulturně společenské akce, která je věnována 

přátelům, příznivcům a žákům velmi slavného malíře Zdeňka Sýkory. Jelikož již minulé ročníky 

byly velmi úspěšné, rozhodli se organizátoři uspořádat další ročník. Tak jako v minulých letech 

se organizace ujmula obec Počedělice a spolek Přátelé Zdeňka Sýkory. V podstatě hned po 

ukončení minulého ročníku byly započaty přípravné práce na projektu.  

CÍL PROJEKTU 

Projekt má za cíl zachovat vzpomínky na život a dílo slavného rodáka z nedalekých Loun - 

malíře Zdeňka Sýkoru. V rámci své tvorby maloval i na břehu řeky Ohře v těsné blízkosti 

Počedělic. Právě na jeho tvorbu a život je zaměřena tato akce, kdy se sejdou příznivci, kamarádi 
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a žáci tohoto významného malíře, kde na oblíbených místech Zdeňka Sýkory tvoří a malují s 

názvem Krajinomalba u řeky Ohře 2019. Dále bude uskutečněno slavnostní vzpomínkové 

odpoledne, které je situováno do prostor společenského sálu v Počedělicích. Zde zároveň 

proběhne i výstava obrazů a fotografií z Krajinomalby u řeky Ohře 2018. Zajímavou aktivitou je 

vydání průvodce Od Března do Pátku aneb po stopách malířů. Ten pak bude každý rok rozšířen 

o další listy. Součástí programu je i naučný výlet po okolí obce Obora, kde také malíř Sýkora 

měl svá oblíbená místa a zde tvořil.  

ÚČEL DOTACE 

Účelem projektu je uspořádat kulturně společenskou akci za využití dotačních prostředků z 

Ústeckého kraje a připomenout si život a dílo známého malíře Zdeňka Sýkoru, který se narodil a 

zemřel v Lounech. Své obrazy tvořil také na břehu Ohře nedaleko Počedělic, proto se již šestým 

rokem uskuteční tento projekt. Žadatel při přípravě a organizaci projektu spolupracuje se spolky 

Přátelé Zdeňka Sýkory a Spolek Sýkora 2020 a snaží se, aby dílo a život Zdeňka zůstalo 

zachováno i pro další generace. Tento projekt má nadregionální působnost.  

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny cílové skupiny i zahraniční hosté. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-06-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-07-19  

NÁZEV AKCE 1 
Vzpomínkové odpoledne a výstava obrazů a fotografií z minulého ročníků Krajinomalby v 

Počedělicích 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Společenský sál v Počedělicích 

NÁZEV AKCE 2 Krajinomalba u řeky Ohře - setkání výtvarných umělců 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 okolí řeky Ohře v Počedělicích  
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PROJEKT č. 45    

NÁZEV PROJEKTU Hry mikroregionu Lounské Podlesí 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Mikroregion Lounské Podlesí 

PRÁVNÍ FORMA Svazek obcí 

OKRES Louny 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 24 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL  600 Kč 

SLUŽBY POPIS  - 

SLUŽBY  50 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 600 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 74 600 Kč 

% 67.82 

CHARAKTER PROJEKTU Netradiční soutěžní disciplíny s kulturním programem 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Obce svazku 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

8. ročník her mikroregionu Lounské Podlesí je koncipovaný jako soutěž sedmi-členných 

družstev deseti obcí v netradičních disciplínách včetně vědomostních disciplín z historie i 

současnosti regionu. Součástí projektu je i vystoupení místní hudební skupiny, soutěžní 

disciplíny ve vodě i na souši a hry pro děti. Akce bude pořádána v obci Pnětluky. 

CÍL PROJEKTU 

Zapojit širokou veřejnost v regionu do společenského života na venkově formou netradičních 

soutěžních disciplín nejen pro obyvatele regionu, ale i ostatních návštěvníků tohoto kraje s cílem 

zatraktivnit zájem o bydlení na venkově. Seznamovat účastníky projektu s historií a 

zajímavostmi mikroregionu tak i s pořádající obcí, neboť každý ročník se pořádá v jiné obci. 

ÚČEL DOTACE Propagace bydlení a společenského života na venkově. 

CÍLOVÁ SKUPINA Veškeré věkové kategorie obyvatel a návštěvníků regionu. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-30  
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TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-07-31  

NÁZEV AKCE 1 Hry mikroregionu 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Obec Pnětluky 
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PROJEKT č. 46     

NÁZEV PROJEKTU Letńák 2019, Den hudby 

STATUT OSOBY ŽADATELE FYZICKÁ OSOBA 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ Stanislav Skirka 

OKRES Chomutov 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  6 550 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  59 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Výroba plakátů, výlepové plochy 

MATERIÁL  24 859 Kč 

SLUŽBY POPIS Pronájem prostoru, ozvučení a osvětlení, honorář účinkujícím 

SLUŽBY  125 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Moderování akce 

OSOBNÍ NÁKLADY  3 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 152 859 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 218 409 Kč 

% 69.98 

CHARAKTER PROJEKTU Hudební festival různého hudebního žánru. 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Zuš Klášterec nad Ohří a Ostrov, Mú Klášterec nad Ohří. 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU Tento projekt vytváří image Ústeckého kraje a města Klášterce nad Ohří. 

CÍL PROJEKTU Oslovení občanů a návštěvníků Ústeckého kraje a města Klášterce nad Ohří. 

ÚČEL DOTACE Kulturní vyžití mládeže a občanů Klášterce nad Ohří. 

CÍLOVÁ SKUPINA Mládež a široké spektrum věkové hranice. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-06-13  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-06-16  

NÁZEV AKCE 1 Letňák 2019, Den hudby 
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MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Letní kino Klášterec nad Ohří 
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PROJEKT č. 47   

NÁZEV PROJEKTU XVIII. Svatováclavská pouť ve Výsluní 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Město Výsluní 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Chomutov 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  30 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS Květina pro účinkující 

MATERIÁL 2 000 Kč 

SLUŽBY POPIS Kulturní program 

SLUŽBY  60 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Dohody o provedení práce 

OSOBNÍ NÁKLADY 8 000 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 70 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 100 000 Kč 

% 70 

CHARAKTER PROJEKTU Kulturně společenská akce 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Ne 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 
První pouť v roce 2001 se konala ve velmi skromných poměrech, sloužila především k získání 

finančních prostředků na rekonstrukci kostela sv. Václava ve Výsluní. 

CÍL PROJEKTU 

Cílem je připravit kvalitní kulturně společenskou akci nadregionálního významu s 

charakteristickými prvky tradiční pouti s různými atrakcemi a vyžitím všech věkových 

kategorií. Zároveň se jedná o podporu tuzemského i přeshraničního turistického ruchu. 

Rostoucí zájem občanů o toto pravidelné setkávání svědčí o kvalitě námi pořádané akce. 

ÚČEL DOTACE 
Účelem této tradiční akce je podpořit setkávání občanů širokého okolí v horském městečku 

Výsluní, jejich kulturní vyžití a též propagace Výsluní. 

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové kategorie. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-23  
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TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-10-31  

NÁZEV AKCE 1 Svatováclavská pouť 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Výsluní-kostel sv. Václava a přilehlé okolí, park 
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PROJEKT č. 48   

NÁZEV PROJEKTU Mikulášovická řežba (5. ročník ) 

STATUT OSOBY ŽADATELE FYZICKÁ OSOBA 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ Tomáš Česnek 

OKRES Děčín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  25 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS dřevo, benzin, olej 

MATERIÁL  20 000 Kč 

SLUŽBY POPIS ozvučení, občerstvení pro řezbáře 

SLUŽBY  10 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS finanční odměna sochařů 

OSOBNÍ NÁKLADY 20 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 75 000 Kč 

% 66.66 

CHARAKTER PROJEKTU Sochařské sympozium " Mikulášovická řežba" 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Město Mikulášovice 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Jedná se o 4. ročník sochařského sympozia, který se koná v prostředí zatopeného lomu v 

Mikulášovicích ( majitelem je žadatel o dotaci ) během něhož umělci vytvoří díla (dle zadání ) 

která budou umístěna ve veřejném prostoru popř. prodána zájemci z řad veřejnosti. Např. v r. 

2016 bylo zadání vytvořit interiér do dvou zrekonstruovaných kapliček v MikulášovicíchSv. 

Mikuláše a Kaple tří pánů. viz. fotogalerie: 

https://alaungerova.rajce.idnes.cz/Mikulasovicka_rezba_2016_-_den_3/ 

CÍL PROJEKTU 
Cílem je vzájemné setkání profesionálních i amatérských sochařů a řezbářů, vzájemná výměna 

zkušeností a seznámení veřejnosti s touto uměleckou činností. 
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ÚČEL DOTACE 
Účelem dotace je oživení kulturní činnosti v městě Mikulášovice, vzájemné setkání řezbářů a 

sochařů. Díla která vzniknou budou umístěna ve veřejném prostoru města Mikulášovic. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Všechny věkové skupiny. Pro děti bude připraven work shop malování na kameny, který se 

těšil velkého zájmu již v předchozím ročníku. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-09-06  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-08  

NÁZEV AKCE 1 Mikulášovická řežba 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Mikulášovice, zatopený lom 
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PROJEKT č. 49    

NÁZEV PROJEKTU TANAMBOURRÉE 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY ETUDA PRIMA 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Děčín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  100 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  137 000 Kč 

MATERIÁL POPIS kancelářské potřeby, výtvarný materiál, drobné upomínkové dárky souborům a lektorům 

MATERIÁL  10 000 Kč 

SLUŽBY POPIS nájem, ozvučení, ubytování a stravné souborů, vystoupení pro děti, lektorné(faktury) 

SLUŽBY 20 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS DPP- lektoři, organizátoři 

OSOBNÍ NÁKLADY 20 000 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 287 000 Kč 

% 17.42 

CHARAKTER PROJEKTU celostátní festival scénického tance - 21. ročník 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 
ZUŠ Varnsdorf, Městské divadlo Varnsdorf, NIPOS - ARTAMA, MKČR, Ústecký kraj, základní 

školy ve Varnsdorfu, Dům dětí a mládeže, mateřské školy, Městská knihovna Varnsdorf 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Vzdělávací setkání dětí do 18let a pedagogů z celé České republiky, kteří se zabývají scénickým 

tancem. Festival je určen pro soubory ze základních uměleckých škol, domů dětí, klubů i 

soukromých tanečních škol. Je nesoutěžní paralelou celostátní soutěže scénického tance s 

ústředním kolem v Kutné Hoře. Důraz je kladen na vzdělávací a experimentální složku festivalu – 

hledání nových forem a výrazových prostředků scénického tance, jeho ztvárnění v prostředí 

netradičních exteriérů a interiérů Varnsdorfu. Součástí je propojení tance s ostatními uměleckými 

obory. Každý ročník festivalu má své ústřední téma, které zvolí lektoři z návrhů samotných 

účastníků. V roce 2019 jím bude „Křehký svět“ – účastníci budou přemýšlet o uchopení a 

ztvárnění tohoto tématu napříč všemi obory. Program festivalu: • na úvod Tanec v divadle – 

přehlídka nastudovaných choreografií ve čtvrtek v 17.00 hodin • Úvodní setkání pedagogů a 

lektorů – čtvrtek ve 20.00 hod. v ZUŠ • Tanec v zahradě – pro MŠ a I. stupeň ZŠ v pátek v 9.30 
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hod. v zahradě MŠ • Tanec v semináři – komplexní dílny (pro účastníky ve věku 12 – 14 let, 8 

hodin) – pohyb/hudba, pohyb/výtvarný obor, pohyb/dramatický obor, v každé dílně budou 

společně 2 lektoři (pátek, sobota dle rozpisu) • Tanec v semináři – specifické semináře (6 hodin) – 

taneční a pohybové divadlo (pátek, sobota dle rozpisu) • Tanec v semináři – 4 hodiny pro děti ve 

věku 6 – 11 let (pátek, sobota dle rozpisu) • Tanec v semináři – seminář pro pedagogy s Radanou 

Kodetovou (pátek, sobota dle rozpisu) • Tanec v semináři – seminář pro lektory s Radanou 

Kodetovou (pátek, sobota ve 21.00 hod.) • Tanec v ateliéru – improvizované představení v 

ateliéru ZUŠ v pátek v 19.00 hod. • Tanec v exteriéru – výstupy z dílen a seminářů, sobota v 

18.00 hod. • Závěrečné hodnotící setkání lektorů – v neděli v 9.00 hod. v ZUŠ • Tanec a divadlo – 

závěrečné představení, divadlo LOKVAR Praha  

CÍL PROJEKTU 

• vytvořit hodnotnou oborovou vzdělávací akci • přispět k rozvoji dětského scénického tance, 

propojení s ostatními uměleckými obory • přispět k jeho zakotvení v pohraniční oblasti ČR a 

kulturně tak obohatit region, pro který je vzdálenost kulturně a umělecky rozvinutých středisek 

jen těžko dostupná • rozšířit spektrum možností hodnotně trávit volný čas pro rizikové skupiny 

dětí a mládeže  

ÚČEL DOTACE 

Festival je velmi přínosnou akcí pro rozvoj tanečního umění v České republice, s důrazem na 

vzdělávací složku. Garantem kvality je vedoucí odboru dětského scénického tance NIPOS-

ARTAMA Mgr. Jiří Lössl. Zkušenost s organizací dokládá 20 úspěšných ročníků festivalu. 

Projekt se stal nedílnou součástí nabídky vzdělávacích tanečních akcí v ČR. Zájem ze strany 

tanečníků i jejich pedagogů s přibývajícími ročníky stoupá. Také veřejnost kladně hodnotí 

výstupy z tanečních dílen svou účastí na veřejných představeních souborů v divadle a exteriérech 

města - to potvrzuje, že festival obohacuje kulturní život ve městě. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Festival je otevřený pro skupiny i jednotlivce, počítáme s účastí 8 - 10 souborů dětí a mládeže ve 

věku od 6 do 18 let - cca 120 tanečníků. Další cílovou skupinou jsou taneční pedagogové z celé 

ČR. 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-06-06  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-06-09  

NÁZEV AKCE 1 Tanec v divadle 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Městské divadlo 

NÁZEV AKCE 2 Tanec v zahradě 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Zahrada MŠ Na kopečku 
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NÁZEV AKCE 3 Semináře, tvůrčí dílny pro děti i pedagogy 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 Tělocvičny, sály a další prostory ve Varnsdorfu 

NÁZEV AKCE 4 Tanec v exteriéru 

MÍSTO REALIZACE AKCE 4 Exteriéry města (parky, zahrady apod.) 

NÁZEV AKCE 5 Tanec a divadlo 

MÍSTO REALIZACE AKCE 5 Městské divadlo Varnsdorf 
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PROJEKT č. 50    

NÁZEV PROJEKTU 
Divadelní festival PřeMostění - krajská mezidruhová postupová přehlídka amatérského 

divadla 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Divadelní spolek Odevšad 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Rakovník 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  120 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Tonnery, materiál na dílny (tužky, papíry, apod.), materiál pro zpravodaj (papíry, barvy) 

MATERIÁL  7 000 Kč 

SLUŽBY POPIS lektorné placené fakturami, ubytování lektorů 

SLUŽBY 15 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS 
DPP - lektoři diskusních seminářů, lektoři uměleckých seminářů, redaktoři festivalového 

zpravodaje, technici 

OSOBNÍ NÁKLADY 45 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS cestovní náklady organizátorů, jízdné souborům 

CESTOVNÉ  10 000 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 77 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 197 000 Kč 

% 39.08 

CHARAKTER PROJEKTU Festival amatérské tvorby 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Vysoká škola DAMU, Nipos - Artama (MKČR), Základní umělecká škola F. L. G,  

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

PřeMostění je složeno ze tří krajských přehlídek s možností postupu na - Mladou Scénu, 

Divadelní piknik Volyně a Šrámkův Písek Mladá scéna - krajská postupová přehlídka v Mostě je 

koncipována jako přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, umožňující 

setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu 

mladých lidí o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní činnosti. 

Také z této přehlídky je možnost postoupit na celostátní přehlídku Mladého divadla Mladá scéna 

v Ústí na Orlicí. Divadelní piknik Volyně Přehlídka umožňuje účast divadelních souborů v těchto 
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třech kategoriích: souborů, které uplatňují principy hereckého divadla dramatické postavy, jejichž 

inscenace vycházejí z textů dramatických autorů; souborů využívajících různých principů 

hereckého divadla, jejichž inscenace vycházejí z nejrůznějších zdrojů tzv. otevřené dramaturgie; 

souborů hudebního divadla. Šrámkův Písek je koncipován jako celostátní přehlídka 

experimentujících divadelních souborů. Přehlídka nemá věkové ani žánrové omezení – pouze není 

určena dětským souborům do patnácti let. Soubor se s danou inscenací uchází o účast na celostátní 

přehlídce Šrámkův Písek v Písku Na festival se pravidelně hlásí okolo 25 - 30 souborů, tedy skoro 

2x tolik než je kapacita festivalu (letos se přihlásilo 29 souborů). Festival je tedy výběrový a jeho 

kvalita je vysoká, a to je vidět především na účasti vybraných souborů z PřeMostění nejen na 

Jiráskově Hronově, ale i doporučení na mezinárodní festivaly. Za poslední 4 roky se PřeMostění 

může pyšnit, že soubory vybrané z tohoto festivalu se vždy na národních kolech minimálně 

ocenily, ve většině případů byly nominovány na Jiráskův Hronov, kde v minulých dvou letech 

patřily podle recenzí k vrcholům. 

CÍL PROJEKTU 

Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu mladých lidí o divadelní aktivity, vzájemná inspirace 

a kultivace studentské divadelní činnosti. Zvýraznění Ústeckého kraje respektive divadelních 

souborů dětí, studentů i dospělých z tohoto kraje. Způsob dosažení pro nás představuje zajištění 

kvalitního lektorského sboru, tedy odborníků kteří budou diskutovat o jednotlivých inscenacích. 

Zajištění kvalitních lektorů pro umělecké semináře. Také kvalitní, svědomité připravy 

organizátorů od počátku až do vyúčtování tohoto projektu, tedy zařizování prostor, lektorů apod s 

dostatečným předstihem. Pro letošní rok spolupracujeme i se zahraničními soubory, které 

prezentovali své inscenace v nadnárodních kolech, cílem tedy je i vytvořit mezinárodní platformu 

k setkávání a prezentování svého díla. 

ÚČEL DOTACE 
Zapojení mládeže do kultury, podpora postupových přehlídek a festivalů, podpora kulturní 

činnosti v Ústeckém kraji 

CÍLOVÁ SKUPINA děti, dorost, dospělí a senioři 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Mezinárodní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-08-31  

NÁZEV AKCE 1 Přednáška Martina Hilského Shakespeare a jeho doba 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 ZUŠ F. L, Gassmanna 

NÁZEV AKCE 2 Inscenace slovenského souboru Slúchadlo 
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MÍSTO REALIZACE AKCE 2 ZUŠ F. L. Gassmanna 

NÁZEV AKCE 3 Školy do divadla 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 ZUŠ F. L, Gassmanna 
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PROJEKT č. 51   

NÁZEV PROJEKTU Městské slavnosti Děčín 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Statutární město Děčín 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Děčín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  1 650 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS objednání daných kulturních a sportovních akcí v rámci slavností, fakturace 

SLUŽBY 150 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 150 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 1 800 000 Kč 

% 8.33 

CHARAKTER PROJEKTU Soubor kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 

Dům dětí a mládeže, p. o., Zámek Děčín, p. o., Městské divadlo Děčín, p. o., Děčínská sportovní, 

p. o., Střední zemědělská škola Libverda, p. o., MC Bělásek, MC Rákosníček, Městský úřad 

Pirna, Artczech.com, Česká streetbalová asociace, Klub historických vozidel Teplice 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Městské slavnosti jsou pořádány již 20. rokem, je ustanoven štáb, který koordinuje jednotlivé 

činnosti, na projektu se podílí městské příspěvkové organizace, spolky a děčínské obchodní firmy. 

Potřebnost projektu vidíme v samotném zájmu veřejnosti o možnost přispět do programu 

kulturním vystoupením a zapojením se do sportovních aktivit. Součástí programu je prezentace 

činnosti občanských sdružení a dalších neziskových organizací. Dopad projektu: návštěvníci 

slavností, ale i účastníci projektu mají možnost se seznámit s činností kulturních a sportovních 

organizací. Zároveň s jedná o přehlídku nabídky volnočasových aktivit pro děti i dospělé. 
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Program nezapomíná ani na seniory. Velký zájem veřejnosti je o historické trhy na zámku, kde se 

návštěvníci mohou seznámit s historií zámku včetně jeho prohlídky opravených částí, zahrad a 

velký obdiv veřejnosti sklízí mezinárodní výstava floristické soutěže. V letošním roce se 

připravuje již 6. ročník Sochařského sympozia v zámeckém parku.  

CÍL PROJEKTU 

Přehlídka volnočasových aktivit pro děti a mládež, setkání široké veřejnosti, oslava jara, zapojení 

všech věkových skupin od nejmladších po seniory do společenského života ve městě, setkání 

partnerských měst – Pirna (Německo), Jonava (Litva), Přerov (CZ), Ružomberok (Slovensko), 

Belchatow (Polsko). Lety ověřená akce, která je neustále zdokonalována, vysoká návštěvnost 

nejen občanů města, ale celého okolí včetně euroregionu Elbe/Labe se zajištěním kulturních 

vystoupení a dalších programů partnerského města Pirna. 

ÚČEL DOTACE 
Podpora soudržnosti obyvatel obce, obohacení kulturního a sportovního vyžití obyvatel, 

propagace města 

CÍLOVÁ SKUPINA všechny věkové skupiny 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Mezinárodní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-02  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-30  

NÁZEV AKCE 1 
Slavnostní ohňostroj, Labefest, Sochaři Děčínu, Adrenalin Challenge, Běláskové klání v 

podzámčí, Den nejen pro seniory 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Děčín, Smetanovo nábř., Mariánská louka 

NÁZEV AKCE 2 Historický trh májový, Děčínská kotva, Mladé Labe, Labský streetbalový pohár, Jízda na pohodu 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Děčín, Smetanovo nábř., Zámek Děčín, Masarykovo náměstí 

NÁZEV AKCE 3 Festival Pouličního divadla, Den plný her 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 Děčín, Husovo náměstí, Sportovní areál Staré Město 
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PROJEKT č. 52     

NÁZEV PROJEKTU Spojujeme Louny 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Diamant Expo 

PRÁVNÍ FORMA Společnost s ručením omezeným 

OKRES Ústí nad Labem 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 135 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS Kancelářské potřeby, materiál pro vytvoření jednotlivých stanovišť, kostýmy, sanita. 

MATERIÁL 35 000 Kč 

SLUŽBY POPIS Vlastní zajištění celého programu, propagace (grafika, tisk letáků, fb promování), ochranka. 

SLUŽBY  99 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Mzdy - tým 5 osob 

OSOBNÍ NÁKLADY 40 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS Benzin, nafta. 

CESTOVNÉ 6 000 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 180 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 315 000 Kč 

% 57.14 

CHARAKTER PROJEKTU Festival 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Městská knihovna Louny 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Již dvacet šest let pořádáme na výstavišti v Lounech nejrůznější akce. Za toto období jsme měli 

bezpočet příležitostí spolupracovat s velkou řadou místních i regionálních institucí a spolků, a 

proto především z jejich podnětů vznikl nápad, že v místě chybí prostor a čas, kde by se společně 

potkali, předali si zkušenosti, představili svoji činnost a seznámili s ní širokou i odbornou 

veřejnost. Devět let pořádáme akci Rodina a volný čas, která má tradici a velký ohlas, ale z 

důvodu nízkého rozpočtu, bohužel, nejsme schopni naplnit potenciál této akce. Před pěti lety jsme 

v rámci této výstavy začali pořádat soutěžně vzdělávací akci pro děti od 3 do 15 let (MŠ + 

povinná školní docházka) pod názvem Pohádková cesta. V souvislosti s tím jsme si uvědomili 

absenci prostoru pro prezentování a představení nejrůznějších spolků, které fungují v Lounech a v 
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blízkém okolí a nějakým způsobem cílí na rodiny a děti. Bohužel rozpočty těchto spolků jim 

většinou nedovolují se takovéto akce zúčastnit... V případě, že se účastnit chtějí, chybí jim fin. 

prostředky na nákup materiálu, finanční ohodnocení alespoň některých pracovníků, zajištění 

občerstvení pro dobrovolníky, zajištění dopravy a samotné přípravy... Proto hledáme způsob, jak 

takovouto aktivitu v místě (Louny a okolí) uspořádat tak, abychom v ní mohli nabídnout účast 

všem výše zmíněným institucím. Již dnes víme, že její dopad bude regionální, protože máme tu 

zkušenost, že na akci dojíždí lidé nejenom z ÚK.... Proto tedy i propagace projektu bude směřovat 

na celý ÚK, protože lounské výstaviště pravidelně navštěvuje veřejnost z celého kraje i krajů 

sousedních. 

CÍL PROJEKTU 

Pojďme se potkat všichni (celá rodina, celé město) a pojďme se kulturně vzdělávat… Cílem 

projektu je uspořádat vícedenní kulturní akci s charakterem rodinného festivalu. Lounské 

výstaviště na tři dny poskytne prostor a podporu nejrůznějším kulturním, sportovním a 

neziskovým institucím, včetně spolkům města Loun a ÚK. Tyto organizace se zde budou jednak 

prezentovat a jednak pro návštěvníky připraví bohatý a zajímavý kulturní program v jejich režii. 

Ukážeme, že umí spolupracovat, propojovat jednotlivá odvětví, předávat poslání a zkušenosti. 

Akce potrvá tři dny. Každý den má svůj vlastní název a cíl, který ho konkretizuje. Některé 

instituce se akce účastní po všechny tři dny, některé pouze jeden nebo dva dny. Festival vznikne 

díky intenzivní spolupráci místních organizací - ve spolupráci se vzdělávacími, mládežnickými a 

seniorskými institucemi jako je Knihovna, Dům dětí a mládeže, mateřské školy, základní školy, 

domovy dětí, skanzen, muzeum, nestátní neziskové organizace. Naším cílem je propojit kulturní 

dění a instituce ve městě Louny a blízkém okolí, ukázat příležitosti, které organizace i region 

mají, navázat spolupráci s cílem posílit kulturní aktivity v lokalitě a přispět tak ke zkvalitnění 

života místních obyvatel. Dali jsme si za cíl přesáhnout své vlastní hranice, potkat se, vzájemně se 

něco naučit, představit různorodé činnosti a ukázat, že propojování, učení se a aktivní trávení 

volného času vede ke zkvalitnění života. Vedlo nás k tomu uvědomění si, že kultura je vlastně 

druh komunikace, která by měla být interaktivní, rozvíjet hodnoty, přesvědčení, tradice, symboly, 

příběhy, lidi a jejich dovednosti, utvářet město a jeho identitu. Vycházíme z myšlenky, že kultura 

je o emocích, paměti, pocitu sounáležitosti ale i výlučnosti. My ovlivňujeme ostatní a oni 

ovlivňují nás. Náš kulturní festival s názvem DEN V RYTMU KULTURY bude mít následující 

strukturu: • pátek (především pro MŠ a ZŠ) - DEN OCHRANY A BEZPEČNOSTI (UMÍME SE 

POSTARAT) spolupráce s Policií ČR, Besip, Hasičský záchranný sbor Louny, Dobrovolní hasiči 

Postoloprty • sobota (rodiny s dětmi) - DEN HUDEBNĚ DRAMATICKÝ (JAK NÁM ZNĚJÍ 

LOUNY) spolupráce se ZUŠ Louny, Městská knihovna Louny, Muzeum Louny, místní spolky • 
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neděle (rodiny s dětmi) - TVOŘÍME PRO RADOST spolupráce s ZUŠ Louny, Archeoskanzenem 

Březno u Loun, Klubem seniorů- Pomoc bližnímu, Svazu tělesně postižených v ČR z.s. okresní 

organizace Louny. Festival proběhne formou stánků/stanovišť, kde budou mít jednotlivé 

organizace prostor se představit a kde pro návštěvníky připraví aktivní a interaktivní program. 

Půjde vždy o celodenní akci. Projektem se podpoří aktivity směřující k posílení kompetencí dětí, 

mládeže, rodin a jednotlivců. Zprostředkují se nové zkušenosti a zážitky. Projekt nabízí možnost 

kvalitního trávení volného času, navázání sociálních kontaktů a aktivizace rodičů v oblasti 

výchovy. Akcemi pořádanými pro rodiny chceme nabídnout smysluplné trávení volného času, 

dosáhnout pozitivních změn v klientově životě. Podporovat aktivity směřující k vyšší 

informovanosti, motivaci, k získání nových dovedností, zkušeností a nových sociálních kontaktů a 

k rovnosti mužů a žen. Posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů, vytvářet prostředí pro všechny 

generace osob. A v neposlední řadě rozvíjet dobrovolnické aktivity. To vše formou hry a zábavy, 

s novými zážitky, v kolektivu a současně v bezpečném prostředí.  

ÚČEL DOTACE 

Obohacení kulturního života v Lounech a okolí, navázání spolupráce mezi institucemi a spolky, 

posílení místní a regionální soudržnosti, podpora komunikace mezi místními spolky/ 

organizacemi a širší veřejností včetně presentace jednotlivých spolků/ organizací s ukázkou jejich 

činnosti... Chceme, aby se festival stal pravidelnou součástí veřejných a kulturních aktivit, kdy by 

měl obsáhnout celé spektrum aktivit a účastníků, jako jsou NNO, malé firmy, drobní podnikatelé i 

veřejný sektor... V současné době se zaměřením především na rodiny s dětmi, ale s vizí do 

budoucna rozšířit akci na všechny věkové skupiny a oslovovat rodiny v celé její šíři 

(mezigenerační aspekty)... 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Festival je určený jak běžným rodinám a jednotlivcům, obyvatelům města Loun, tak stejně i 

širokému okolí, dále pak i multiproblémovým rodinám, rodinám se zdravotně znevýhodněným 

členem, seniorům či rodinám jinak sociálně znevýhodněných, dále odborné i laické veřejnosti v 

oblasti výchovy a vzdělávání, aktivního trávení volného času (MŠ a ZŠ) a služeb pro rodiny s 

dětmi. V práci s těmito cílovými skupinami se můžeme opřít o své dosavadní zkušenosti.  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-06-07  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-06-09  

NÁZEV AKCE 1 DEN OCHRANY A BEZPEČNOSTI 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 výstaviště Louny, Masarykovy sady 1470, Louny 

NÁZEV AKCE 2 DEN HUDEBNĚ DRAMATICKÝ 
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MÍSTO REALIZACE AKCE 2 výstaviště Louny, Masarykovy sady 1470, Louny 

NÁZEV AKCE 3 DEN TVOŘIVÝ 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 výstaviště Louny, Masarykovy sady 1470, Louny 
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PROJEKT č. 53     

NÁZEV PROJEKTU Rozsvícení vánočního stromku v Litvínově 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Město Litvínov 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Most 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 29 700 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS tisk plakátů a letáků 

MATERIÁL  9 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 
technické zajištění (ozvučení, zapůjčení kostýmů aj.), úhrada za vystoupení (umělecké a 

divadelní soubory, moderátor) 

SLUŽBY 60 300 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 69 300 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 99 000 Kč 

% 70 

CHARAKTER PROJEKTU 
Celoměstská společenská a kulturní akce, která je určena pro širokou veřejnost z Ústeckého 

kraje a příhraniční oblasti SRN 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Divadlo Kvelb 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Rozsvícení vánočního stromku v Litvínově je celoměstskou společenskou událostí, která 

tradičně zahajuje jedno z nejoblíbenější období roku – advent. Rozsvícení stromečku je součástí 

akce Krušnohorské Vánoce v Litvínově, která se řadí mezi tři hlavní kulturní akce ve městě (mj. 

Valdštejnská slavnost, Svatomichaelská slavnost). Akce probíhá v centru města na náměstí Míru 

v odpoledních hodinách. Společenský program, určený pro celou rodinu, kulminuje samotným 

rozsvícením stromečku, při němž se každoročně střídají překrásné loutky v nadživotní velikosti 

(anděl, čert, Mikuláš) z divadla Kvelb. Tento slavnostní den, protkaný duchem vánoc, nabízí 
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velkým i malým originální neokoukané kulturní zážitky, které překračují rámec běžného a 

všedního vnímání umění a života vůbec.  

CÍL PROJEKTU 

I v roce 2019 bychom chtěli pokračovat v zavedené tradici a za účasti profesionálních a 

amatérských umělců přispět v rozvoji kulturního a společenského života v Litvínově. Program 

celoměstské akce je postaven tak, aby zaujal všechny věkové kategorie. Za úspěch považujeme, 

že tuto akci, v rámci Krušnohorských Vánoc, navštěvují celé rodiny.  

ÚČEL DOTACE 

Účelem pořádání této akce je především nastolení poklidné a radostné atmosféry Adventu 

tematicky zaměřeného na tradiční Krušnohorské vánoce, a to pro širokou veřejnost. Dále pak 

setkávání občanů a podpora soudržnosti rodin při společenských akcích. Akci navštěvují občané 

z Litvínova, Mostu, Oseka, Teplic, přilehlých horských obcí, Ústí nad Labem, Loun, ale i 

ostatních měst republiky. V posledních letech také občané z příhraniční oblasti Saska 

(Olbernhau, Seiffen aj).  

CÍLOVÁ SKUPINA všechny věkové skupiny 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-10  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Rozsvícení vánočního stromku v Litvínově 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 náměstí Míru 
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PROJEKT č. 54     

NÁZEV PROJEKTU Památková péče 1989-2019 v Ústeckém kraji - výstava s doprovodným programem 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY FOIBOS BOOKS s.r.o. 

PRÁVNÍ FORMA Společnost s ručením omezeným 

OKRES Praha 5 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  53 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 50 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS 
grafické služby, organizační zajištění projektu a doprovodného programu, tisk výstavních 

panelů, tisk katalogu a propagačních materiálů, fotografické práce, mapy 

SLUŽBY 110 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS 

autorské honoráře - texty, projekt, libreto, redakční práce, honoráře přednášejícím, práce na 

webových stránkách, sběr obrazového a textového materiálu, jazykové korektury, instalace a 

likvidace výstav 

OSOBNÍ NÁKLADY  40 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 150 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 253 000 Kč 

% 59.28 

CHARAKTER PROJEKTU výstava s katalogem doprovodným programem  

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 
NPÚ - územní odborné pracoviště, města a obce Ústeckého kraje, muzea a galerie, majitelé 

památkově chráněných objektů, teoretici architektury 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Zásadní změny po roce 1989 znamenaly také změny přístupu k památkovému dědictví, které 

patří k jedné z nejcennějších hodnot naší země a je hmatatelným obrazem naší domoviny a 

jedním z určujících prvků naší národní kulturní identity. Velkým přínosem pro památkovou péči 

a její ochranu bylo také od roku 1990 vyhlašování městských a vesnických památkových 

rezervací a zón, ochranných pásem a byla stanovena legislativa k jejich ochraně. Česká 
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republika v tomto období (17. 12.1998) také přistoupila k Úmluvě o ochraně architektonického 

dědictví Evropy. Na území Ústeckého kraje se nachází 3526 nemovitých kulturních památek, 14 

národních kulturních památek, 5 městských památkových rezervací, 17 městských památkových 

zón, 3 vesnické památkové rezervace a 13 vesnických památkových zón. Ústecký kraj je 

spojován především s množstvím dochované venkovské zástavby (krajina tzv. podstávkových 

domů) a objektů souvisejících s rozvojem průmyslu. Výraznou skupinu památek představuje 

výjimečně hustá síť vrchnostenských sídel zejména hradů. Významná je též skupina církevních 

památek a s nimi související množství drobných architektonických a sochařských artefaktů. Na 

území nalezneme hustou síť historických měst – dokladem míry jejich dochovanosti je mj. 

vysoký počet městských památkových rezervací (Kadaň, Litoměřice, Terezín, Úštěk, Žatec). Po 

roce 1989 si mnohde havarijní stav památek vyžádal rozsáhlé stavební úpravy a rekonstrukce, 

péče o památkový fond na území kraje se soustředila jak na zásadní rekonstrukční a 

restaurátorské práce, tak na rozsáhlou stavební údržbu. Byl obnoven zdevastovaný děčínský 

zámek, opraven zámeček Větruše a řada hradů a zámků v kraji. Začala obnova historických 

budov města Terezín. Zásadní opravy se dočkalo Městské muzeum v Ústí nad Labem, řada 

kostelů a kaplí a mnohých dalších památkových staveb. Výstavní expozice „Památková péče 

1989 – 2019 v Ústeckém kraji“ bude základem k uspořádání putovních výstav v roce 2019 s 

pokračováním prezentace v dalším období. Realizace projektu „Památková péče 1989 – 2019 v 

Ústeckém kraji“ Grantový projekt „Památková péče 1989 – 2019 Zastavení v Ústeckém kraji“ 

nabídne široké kulturní veřejnosti : Návštěvu putovních výstav„Památková péče 1989 – 2019 v 

Ústeckém kraji“ s komentovanými prohlídkami • září 2019 Ústí nad Labem • říjen 2019 

Trmalova vila Praha a Pražský hrad, Praha • listopad 2019 Děčín • rok 2020 a další – Terezín, 

Litoměřice, Louny Účast na doprovodných programech - září, říjen 2019 v rámci Dnů 

evropského dědictví (7. - 15. září 2019) respektive Dnů architektury (5. - 8. 10. 2019) • 

Architoulka s komentovanou prohlídkou areálu zámku Krásné Březno • Architoulka zámkem v 

Děčíně • „30 let péče o nemovité památky Ústeckého kraje “ – Kulatý stůl s památkáři a občany 

– říjen 2019, NPÚ v Ústí nad Labem) Katalog výstavy součástí výstavy bude stejnojmenný 

katalog, který představí jednotlivé památkové objekty a bude putovat společně s výstavou, 

formát katalogu bude A4, počet vytištěných kusů 1000 Informace na internetovém portálu 

www.slavnestavby.cz a www.trmalova vila .eu kde bude možné seznámit se s jednotlivými 

objekty a informacemi o aktivitách projektu  

CÍL PROJEKTU 
Cílem projektu Památková péče 1989 – 2019 v Ústeckém kraji je přiblížit obyvatelům a 

návštěvníkům kraje v roce 30 výročí „sametové“ revoluce péči o kulturní památky ve městě. Ve 
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formě výstavní expozice a katalogu budou zpracovány jednotlivé stavby, které prošly v 

uplynulých 30 letech významnou rekonstrukcí, restaurátorskou péčí a památkářskou stavební 

údržbou. Na výstavách, besedách a komentovaných prohlídek se představí péče Ústeckého kraje, 

měst, institucí i jednotlivých vlastníků o bohaté kulturní dědictví regionu. V rámci 

celorepublikového projektu Pocta české památkové péči budou ústecké památky prezentovány 

na webových stránkách a dalšími formami. Cílem je také průběžné mapování architektonického 

dědictví kraje. 

ÚČEL DOTACE 

Účelem projektu je zmapování a seznámení se s další oblastí architektonického dědictví kraje, 

budování identity s místem bydliště, ve kterém žijeme, Prostřednictvím výstav a doprovodného 

programu je budovat tuto sounáležitost a úctu především u mladší generace. Prostřednictvím 

webových stránek a putovní části výstavy v ostatních krajích republika je rovněž pobídnout 

čtenáře a účastníky k návštěvě Ústeckého kraje 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Žáci základních škol, studenti středních a vysokých škol, rodiny s dětmi, senioři, široká odborná 

i laická veřejnost 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Celostátní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-02-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 výstava Památková péče 1989-2019 v Ústeckém kraji spojená s křtem katalogu 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 3 

NÁZEV AKCE 2 slavnostní večer a výstava 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Pražský Hrad, Trmalova vila, Vilová 11, Praha 10 

NÁZEV AKCE 3 výstava Děčín 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 Oblastní muzeum v Děčíně, Čs. mládeže 1 
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PROJEKT č. 55     

NÁZEV PROJEKTU Jablečný den 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Zámecký spolek Krásný Dvůr z.s. 

PRÁVNÍ FORMA: Spolek 

OKRES Louny 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 33 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  38 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Placky s logem akce, knoflíky v podobě loga akce  

MATERIÁL 15 600 Kč 

SLUŽBY POPIS 
Ozvučení, pronájem pódia, stánků a mobilních toalet, poplatky OSA, honoráře účinkujícím, 

moderátor, mediální propagace, tisk propagačních materiálů a tisk vstupenek 

SLUŽBY  146 830 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS Doprava žáků ZUŠ 

CESTOVNÉ  2 750 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 165 180 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 236 180 Kč 

% 69.93 

CHARAKTER PROJEKTU 
Festival regionů (přehlídka divadel a vystoupení ZUŠ, soutěže a výstava rukodělných výrobků, 

koncerty kapel) 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 

NPÚ, správa zámku Krásný Dvůr, ZUŠ Podbořany, ZUŠ Žatec, ZŠ a MŠ Krásný Dvůr, DD Mašťov, 

PL Petrohrad, VÚ Buškovice, Koňský Dvorec Chmelištná, svazek obcí Podbořansko, saské zámky: 

Wolkenstein, Augustusburg, Scharfenstein, Lichtenwalde, Domov Krajánek, mateřská centra 

Jablíčko, Jonáš a Bertík, okrašlovací spolek Budíček. 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Jedná se o 9. ročník tradiční slavnosti úrody na zámku Krásný Dvůr, pojaté jako festival regionů 

(divadelní a hudební vystoupení, workshopy pro děti i dospělé). Projekt je potřebný, jelikož 

podporuje spolupráci širokého spektra zájmových spolků a regionálních institucí a nabízí kulturní 

vyžití v esteticky hodnotném prostředí. Propaguje místní region a tradiční zvyky.  
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CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je propojit regionální instituce, spolky i občany prostřednictvím spolupráce na této 

kulturní akci, nabídnout kvalitní kulturní prožitek v prostředí národní kulturní památky a zvýšit 

povědomí o regionu a jeho tradicích v rámci cestovního ruchu. Cílů projektu bude dosaženo 

spoluprací všech dotčených subjektů na přípravě a realizaci Jablečného dne, zajištěním kulturního 

programu a širokou propagací akce. Silnou stránkou projektu je kvalitní realizační tým s osmiletou 

zkušeností s organizací Jablečného dne, oblíbenost akce u návštěvníků a vzrůstající povědomí o této 

akci i mimo Ústecký kraj. Slabou stránkou je vysoká finanční náročnost projektu. Tato akce byla již 

třikrát podpořena z dotačního programu Ústeckého kraje. Akce je trvale řazena do páteřních akcí 

kalendáře Destinační agentury Dolní Poohří. Akce je certifikována jako originální zážitek ochrannou 

známkou "POOHŘÍ regionální produkt".  

ÚČEL DOTACE 

Obohacení kulturního programu v regionu Podbořanska. Posílení sounáležitosti místních obyvatel s 

regionem. Zapojení žáků ZUŠ, ZŠ, DD Mašťov, VÚ Buškovice a klientů PL Petrohrad. Rozvoj 

cestovního ruchu. Pozitivní propagace Ústeckého kraje. Oživení národní kulturní památky. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Všechny věkové kategorie (v roce 2018 akci navštívilo 2524 dospělých osob, 1162 osob v dětském a 

seniorském věku a 243 osob s VIP vstupem). 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-21  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-11-30  

NÁZEV AKCE 1 Jablečný den 2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 areál zámku Krásný Dvůr  
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PROJEKT č. 56    

NÁZEV PROJEKTU Premiéra taneční pohádky "Malá mořská víla" 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Taneční akademie Scenic s.r.o. 

PRÁVNÍ FORMA Společnost s ručením omezeným 

OKRES Ústí nad Labem 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  21 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  31 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Kostýmy, kulisy 

MATERIÁL  40 000 Kč 

SLUŽBY POPIS pronájem, ozvučení, osvětlení 

SLUŽBY 45 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Mzdy DPP A DPČ (tanečníci, fotodokumentace, lektoři) 

OSOBNÍ NÁKLADY 35 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 120 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 172 000 Kč 

% 69.76 

CHARAKTER PROJEKTU Taneční a baletní poloprofesionální celovečerní představení 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 
Severočeské divadlo s.r.o., baletní přípravka Severočeského divadla, DDM Děčín, INSPIRO 

Roudnice nad Labem, ZUŠ Neštěmice. 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt je připravován již od září 2018 v rámci tanečních kurzů Taneční akademie Scenic, kde se 

děti učí techniku klasického, moderního a lidového tance. Tanečno-baletní představení se ponese 

v duchu pohádky "Malá mořská víla". Představí se žáci všech věkových kategorií TA Scenic a 

hosté dalších tanečních organizací v rámci spolupráce, po boku profesionálních tanečních umělců 

Severočeského divadla. Divákům se naskytne další umělecký zážitek z naší tvorby. Z předchozího 

ročníku známa např.: baletní pohádka "Šípková Růženka", která byla pořádána ve spolupráci s 

organizací Ymca a Ústeckým krajem. Pro účinkující to bude odměna za hodiny dřiny strávené na 

tanečním sále a motivace k dalšímu uměleckému růstu. Pro účinkující je velkým přínosem 
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výchova k zdravému životnímu stylu a k smysluplnému využití volného času. Pohádka je 

připravována tak, aby zaujala diváky všech věkových kategorií. Veřejnost tak získá povědomí o 

tanečním dění v Ústeckém kraji díky spolupráci tanečních organizací.  

CÍL PROJEKTU 

Projekt má za cíl posílení vzájemné podpory mezi tanečníky, odměna účastníků za celoroční dřinu 

na tanečním sále, seznámení celého kolektivu TA Scenic a dalších tanečních organizací, motivace 

k uměleckému růstu, spolupráce a propojení tanečníků v Ústeckém kraji. Způsob dosažení: 

společné tréninky a zkoušky všech kategorií TA Scenic a hostů Silné stránky: Již dlouhodobá 

spolupráce s tanečními organizacemi na základě předchůdce TA Scenic a to Tanečního studia 

Scenic, vedeného členkou baletního souboru Severočeského divadla Márie Pánkové. Slabé 

stránky: Ufinancování projektu.  

ÚČEL DOTACE 

Obohacení kulturního dění v Ústeckém kraji, posílení spolupráce mezi ostatními tanečními 

organizacemi, ochrana mládeže před kriminalitou a drogovou závislosti - výchova ke zdravému 

životnímu stylu , smysluplné využití volného času - možnost získání vyššího odborního vzdělání v 

TA Scenic (taneční a pedagogické) v rámci spolupráce s Pražskou taneční konzervatoří a střední 

odbornou školou s.r.o.  

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny: předškolní, školní věk, mládež a dospělí. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-07  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-11-30  
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PROJEKT č. 57    

NÁZEV PROJEKTU Výročí 150 let založení Terenského údolí - nejstarší dochovalá dělnická kolonie NKP ČR  

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Obec Františkov nad Ploučnicí 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Děčín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  46 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS 
Zajištění dobových řemesel, hudby, ozvučení, mobilní WC, moderátor, dobové hry, výstavba 

podia 

SLUŽBY 106 537 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 106 537 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 152 537 Kč 

% 69.84 

CHARAKTER PROJEKTU Dobové slavnosti k výročí 150 let založení NKP Terezínské údolí - zpět do 19 století 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí p.o. 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

V katastru obce Františkov nad Ploučnicí se nachází národní kulturní památka Terezínské 

údolí. V letošním roce slaví výročí založení, které připadá na 3. září 2019. Kulturní výbor 

společně s obyvateli v uvedené lokalitě se rozhodl uspořádat při té příležitosti dobové 

(nekomerční) slavnosti v uvedené lokalitě. 

CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu, je zviditelnění uvedené lokality a hlavním přínosem je vrátit se do uvedené 

doby, kdy byla dnes již národní kulturní památka založena. Zvýšit hrdost na svůj region, obec, 

kraj. V minulosti žádný podobný projekt nebyl a letos to bude poprvé za 150 let, kdy chceme 

toto místo zviditelnit a propagovat.  
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ÚČEL DOTACE 

Obohacení kulturního života v obci, zasvětit děti a rodiče do uvedené doby vzniku. Jak se žilo 

v uvedené době a co vše tato doba obnášela. Proto hlavní důraz bude vedený to dobových 

řemesel a jak se lidé v této době bavily a jak žily. 

CÍLOVÁ SKUPINA Děti, dorost, senioři a všichny obyvatelé obce a přilehlého okolí . 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Lokální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-25  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-23  

NÁZEV AKCE 1 Zpět do historie 19 století  

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Terezínské údolí  
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PROJEKT č. 58     

NÁZEV PROJEKTU Roudnické hudební jaro 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem, p.o. 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 14 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 1 000 Kč 

SLUŽBY POPIS  - 

SLUŽBY 30 850 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 31 850 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 45 850 Kč 

% 69.46 

CHARAKTER PROJEKTU Cyklus hudebních programů 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Základní umělecká škola Roudnice nad Labem 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Roudnické hudební jaro je tradiční cyklus hudebních programů (koncert a komponovaných 

pořadů), která má na Podřipsku dlouhou tradici, letošní ročník bude již 56. Jedná se o jediný 

festival svého druhu ve městě a přilehlém okolí, který nabízí publiku žánrově pestrou nabídku 

hudebních pořadů. V současné době je letošní ročník ve stadiu finálních příprav termínového a 

časového programu, všechna místa konání jsou rezervována pevně. Pracujeme také na přípravě 

propagačních materiálů.  

CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je představit domácímu publiku i návštěvníkům z jiných obcí méně obvyklé 

hudební žánry, které nepatří k hlavnímu proudu a nejsou běžně zastoupené v pravidelné 

programové nabídce v průběhu roku, jako např. vážná hudba, jazz, soul, atd. Festival má tedy 
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nejen charakter společenské akce, ale i akce vzdělávací. V rámci organizace bylo osloveno 

dostatečné množství interpretů různých žánrů tak, aby bylo možno poskládat co možná 

nejpestřejší programovou nabídku a přilákat tak rozličné skupiny posluchačů. Jednotlivé 

koncerty budou organizovány na několika místech ve městě, aby i prostředí bylo pro publikum 

zajímavé (sál Zámku, sál Městské knihovny, "klubové" prostředí společenského sálu, Galerie 

Moderního umění). Slabší stránkou projektu v minulých letech byla jeho propagace. V 

letošním roce chystáme komunikovat jeho konání jak v tištěných, tak online médiích, abychom 

maximalizovali možnou návštěvnost jak v rámci okresu, tak i regionu. 

ÚČEL DOTACE 
Účelem dotace je obohacení a zpestření hudebně-kulturní nabídky pro obyvatele obce i 

návštěvníky z okolí. 

CÍLOVÁ SKUPINA Dorost, dospělí, senioři 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-03-20  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-05-31  
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PROJEKT č. 59    

NÁZEV PROJEKTU Zabrušanské slavnosti 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Obec Zabrušany 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Teplice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 50 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  50 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Ceny pro soutěžící, občerstvení pro vystupující, ohňostroj. 

MATERIÁL  20 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 
Pronájem podia, ozvučení, vystoupení hudebních skupin a jiných umělců, zajištění moderování 

slavností, atrakce pro děti a dospělé. 

SLUŽBY 130 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 150 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 250 000 Kč 

% 60 

CHARAKTER PROJEKTU Obecní slavnosti 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE SDH Zabrušany, Základní škola a Mateřská škola Zabrušany 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Obec Zabrušany od roku 2016 zavádí tradici pořádání „Zabrušanských slavnosti“, které slouží 

nejen pro potřeby kulturního vyžití, ale především jako místo sousedského setkávání a setkávání 

rodin a přátel, které mají v obci Zabrušany svůj původ. Na slavnosti jsou plánována vystoupení 

tří hudebních skupin (Blue Rocket, Greenhorns a Voice), vystoupení dětí z místní Mateřské 

školy a Základní školy Zabrušany. V průběhu dne bude opožděně slaven dětský den, a tak budou 

pro děti připraveny různé soutěže a atrakce za sladké odměny. Pro dospělé budou též připraveny 

soutěže o pohár Fénixe. Během celého průběhu konání akce bude zajištěno občerstvení a 

posezení pod širým nebe či pod střechou. Celé slavnosti budou zakončeny ohňostrojem. 
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CÍL PROJEKTU 

Pokračování v nově zaváděné tradici kulturních akcí, a to „Zabrušanských slavností“, které byly 

znovu zavedeny v roce 2016, si klade za cíl rozvoj kulturního vyžití v obci Zabrušany a jejím 

okolí. Cílem projektu je podpora rozvoje kulturní činnosti v obci Zabrušany v době, kdy téměř 

každá obec pořádá své slavnosti, které občané sousedních obcí navzájem navštěvují. Kladem 

celého projektu je jeho umístění v klidné části obce Zabrušany, v blízkosti rybníku Heřman, 

jehož břeh byl upraven a je zde v parných dnech možné koupání. 

ÚČEL DOTACE 

Případná získaná dotace bude využita na obohacení kulturního života obce Zabrušany, a to 

konkrétně na úhradu nákladů hudebních skupin, ozvučení akce, podia a materiálu souvisejícího s 

konáním akce. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Kulturní akce „Zabrušanské slavnosti“ jsou cíleny na všechny věkové kategorie a cílové 

skupiny. Tzn. v programu budou zahrnuty jak prvky pro děti, tak pro dospělé. Očekávaná účast 

cca 800 – 1000 návštěvníků. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-06-29  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-06-30  

NÁZEV AKCE 1 Zabrušanské slavnosti 2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Fotbalové hřiště Zabrušany a přilehlé okolí 
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PROJEKT č. 60    

NÁZEV PROJEKTU Nad(e)chni se aneb Knihovna pod širým nebem 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  26 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS propagační materiály, bannery 

MATERIÁL 5 000 Kč 

SLUŽBY POPIS ozvučení, honoráře ( koncerty, autorská čtení, tvořivé a literární workshopy)  

SLUŽBY  55 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 60 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 86 000 Kč 

% 69.76 

CHARAKTER PROJEKTU Letní open air knihovna, festival na podporu čtenářství. 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 

Městská knihovna Jirkov Vedoucí Marie Bečvářová Kludského vila Jirkov 431 11 Fér Kafe 

Petra Dostálová Park Václava Havla, Litoměřice Kinoklub Ostrov Svatováclavská 17 412 01 

Litoměřice Dílna Ručního papíru Ing. Irena Štyrandová Velká Dominikánská 33 412 01 

Litoměřice 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích představuje v současné době významné kulturní a 

komunitní centrum. Zaměřuje se na všechny věkové skupiny, důležitý je mezigenerační kontakt 

a přesah. Převážná většina akcí se odehrává v prostorách budovy na Mírovém náměstí; tuto 

skutečnost bychom – v letních měsících - rádi změnili (viz Cíl projektu).  

CÍL PROJEKTU 
Naším cílem je rozšířit aktivity knihovny i v dalších částech města v souvislosti s 800. výročím 

založení Litoměřic a v přímé návaznosti na již existující projekt Města čtou (do kterého se každý 



PROGRAM PODPORY REGIONÁLNÍ KULTURNÍ ČINNOSTI NA ROK 2019                       bod 17.4 příloha č. 2 

 

135 

 

rok zapojují i další knihovny z Ústeckého kraje, konkrétně z Jirkova, Loun, Chomutova a 

Klášterce nad Ohří).* ----- *Jedná se o „putovní“ Čítárnu pod širým nebem. Každý den je 

otevřena v Parku Václava Havla venkovní čítárna, kde mohou příznivci knih usednout do 

houpacích sítí, sedacích vaků a v klidu si půjčit knihu, časopis nebo denní tisk. Každé odpoledne 

je zde připraven doprovodný program určený dětem i dospělým. Například tvořivé workshopy, 

autorská čtení (nejen) regionálních autorů, hudební vystoupení. Cílem je podpořit čtenářství 

občanů bez rozdílu věku a vytvořit v centru města příjemný prostor k relaxaci. V letošním roce 

bychom z důvodu rekonstrukce budovy rádi Čítárnu pod širým nebem nabídli našim čtenářům 

celé letní prázdniny.  

ÚČEL DOTACE 

Prostřednictvím knihovny pod širým nebem popularizovat čtenářství, v přímé souvislosti s 

poznáním místa a regionu. Knihovna pod širým nebem představuje tři knihovní centra v plenéru: 

na Střeleckém ostrově, v Parku Václava Havla a v Kavárně s párou. Kromě výpůjční služeb 

poskytnou zázemí pro workshopy, besedy a koncerty. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Mezigenerační setkání rodičů, prarodičů a dětí, které umožňuje formát etapové soutěže a 

workshopů. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-07-08 00:00:00 

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31 00:00:00 

NÁZEV AKCE 1 První zastavení: Červenec Rodinný workshop První zastavení etapové soutěže Besedy Koncert 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Střelecký ostrov, Litoměřice 

NÁZEV AKCE 2 
Druhé zastavení: Srpen Park Václava Havla (Města čtou) Rodinný workshop První zastavení 

etapové soutěže Besedy Koncert 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Park Václava Havla 

NÁZEV AKCE 3 
Třetí zastavení: Září Knihovna s párou Rodinný workshop První zastavení etapové soutěže 

Besedy Koncert 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 Kavárna s párou 

NÁZEV AKCE 4 
Čtvrté zastavení: Říjen - prosinec Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích „Tajemná 

archeologie“ (Výstava, která shrnuje všechny předcházející etapy) 

MÍSTO REALIZACE AKCE 4 Knihovna Karla Hynka Máchy 
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PROJEKT č. 61    

NÁZEV PROJEKTU O Děčínského lvíčka 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Děčín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 38 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS kancelářský materiál, odměny pro účastníky, výzdoba 

MATERIÁL 21 500 Kč 

SLUŽBY POPIS propagace - letáky, tisky, inzerce, ozvučení, pronájem prostor, moderátor 

SLUŽBY 9 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS dohody o provedení práce 

OSOBNÍ NÁKLADY 7 500 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 38 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 76 000 Kč 

% 50 

CHARAKTER PROJEKTU Pohárová soutěž pro hobby, amatérské a začínající mažoretkové formace 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Statutární město Děčín 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Soutěž „O Děčínského lvíčka“ je otevřenou pohárovou soutěží pro hobby, amatérské a 

začínající mažoretkové formace z celé České republiky. Hlavním pořadatelem celé soutěže je 

Dům dětí a mládeže v Děčíně, ve spolupráci se Statutárním městem Děčín. V letošním roce 

zahájíme již 3. ročník soutěže. Cílem je nabídnout možnost prezentace a seberealizace týmům 

a jednotlivcům, kteří své choreografie tvoří pro radost, nemají ambice soutěžit v Mistrovských 

soutěžích a nejsou registrovaní v žádné mažoretkové asociaci.  

CÍL PROJEKTU 

Projekt pořádáme již třetím rokem. V letošním roce bychom rádi oslovili větší množství 

organizací pracujících s mládeží (DDM, ZŠ, ŠD a další) a dosáhli větší účasti a většího počtu 

soutěžících než v minulých ročnících. Děti mají možnost soutěžit v různých kategoriích - malé 
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a velké formace baton a pompon, ale také jako jednotlivci, sola a tria. Výchovně vzdělávací 

cíle akce jsou: - soustavnou činností dochází k primární prevenci sociálně patologických jevů - 

efektivní trávení volného času - umožnit rozvoj tvořivosti, představivosti, fantazie - umožnit 

rozvoj prostorového vnímání, soustředění, uvolnění - vytvoření příležitostí k vhodnému 

způsobu relaxace - podpora pozitivního vztahu k pohybu a sportu  

ÚČEL DOTACE 

Hlavním posláním projektu je především zdůraznit taneční výchovu, která by měla tanečníky 

dovést od spontánního pohybu k vědomému používání těla a vytvořit protiváhu většině 

současných výchovně-vzdělávacích systémů upřednostňujících intelektuální zážitky nad 

fyzickými a emocionálními. Smyslem taneční výchovy není naučit děti konkrétní taneční 

kroky, ale společně objevit, jakým způsobem tanec umožňuje tvořivě vnímat svět. Cílem 

projektu je podporovat přirozené pohybové schopnosti tanečníků příležitost pro tvořivé a 

osobité sebevyjádření pohybovými prostředky. Projekt může pomoct budovat v dětech a 

studentech povědomí o podstatě tance a jeho nezastupitelném místě v kultuře a historii vůbec.  

CÍLOVÁ SKUPINA 

Soutěž je rozdělená do následujících věkových kategorií: Baby – dětí do 5 let Miniděti – 

tanečníci 6 - 7 let Kadetky mladší – tanečníci 8 - 9 let Kadeky starší – tanečníci 10-11 let 

Junioři - tanečníci 12-14 let Senioři – tanečníci nad 15 let Oldies – tanečníci nad 35 let Soutěž 

navštěvuje široká veřejnost bez omezení věku.  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Celostátní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-07  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-06-30  

NÁZEV AKCE 1 O Děčínského lvíčka 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Společenský dům Střelnice Děčín 
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PROJEKT č. 62    

NÁZEV PROJEKTU 13. ročník hudebního festivalu "Most for Music 2019" 

STATUT OSOBY ŽADATELE FYZICKÁ OSOBA 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ Pavel Poliček 

OKRES Most 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 40 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS 
Ozvučení a osvětlení, propagace, pořadatelská služba, honoráře účinkujících, OSA a Intergram, 

catering 

SLUŽBY 80 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 80 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 120 000 Kč 

% 66.66 

CHARAKTER PROJEKTU Hudební multižánrový festival 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Radio Ponte records, tiskárna K+B Most 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

13. ročník dvoudenního multižánrového hudebního festivalu regionálních kapel. Festivalu se 

účastní 6 regionálních kapel plus jeden speciální host. Tento tradiční festival podporuje 

kulturní dění v regionu napříč hudebními žánry. 

CÍL PROJEKTU 
Propagace kapel z mosteckého regionu. Festivalu se každoročně účastní na 300 návštěvníků. 

Maximální kapacita klubu je 150 lidí. 

ÚČEL DOTACE Obohacení kulturního programu v regionu. 

CÍLOVÁ SKUPINA Dospělí 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-11-22  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-11-23  
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NÁZEV AKCE 1 Most for Music 2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Rokáč Vinohrady, Most 
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PROJEKT č. 63    

NÁZEV PROJEKTU PAVEL NOVÁK „10“ JSI TADY STÁLE 

STATUT OSOBY ŽADATELE FYZICKÁ OSOBA 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ Pavel Novák 

OKRES Přerov 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  30 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  10 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Propagační materiály a tiskoviny, plakáty 

MATERIÁL  15 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 
Pronájem prostor pro konání akce, Technické zabezpečení /pódium, zvuk světla/, včetně LED 

projekce, Příprava projekcí, grafiky, spotů a audio reklamy 

SLUŽBY 50 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Náklady na honoráře kapely FAMILY (formou DPP) 

OSOBNÍ NÁKLADY  10 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS Náklady na dopravu techniky a účinkujících na turné 

CESTOVNÉ  15 000 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 90 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 130 000 Kč 

% 69.23 

CHARAKTER PROJEKTU Koncert k 10-letému výročí od úmrtí legendárního zpěváka Pavla Nováka 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Kulturní středisko města Ústí nad Labem 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Popis projektu Předmětem žádosti o finanční podporu je uspořádání výročního koncertu k 10-

letému výročí od úmrtí legendárního zpěváka Pavla Nováka ve vybraném městě na území 

Ústeckého kraje. Pavel Novák byl český, respektive moravský zpěvák, skladatel, hudebník a 

spisovatel, který se stal známým v šedesátých letech minulého století. V šedesátých letech se 

podílel na prosazení rockového mužského pěveckého stylu. Měl zásluhu na uplatnění češtiny v 

populární hudbě (české texty převzatých skladeb). Po maturitě na gymnáziu v Přerově (1962) 

studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (biologie, tělesná výchova). 

Absolvoval v roce 1967. Zpívat začal v roce 1961 se souborem tradičního jazzu Dixiland Přerov. 
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S tímto souborem pořídil v roce 1962 svoji první rozhlasovou nahrávku. Krátkou dobu zpíval i s 

orchestrem Alfa. V roce 1964 byl jedním ze spoluzakladatelů skupiny Synkopa. S touto skupinou 

natočil v roce 1966 velice úspěšnou píseň Vyznání. V rozhlasové Houpačce překonala tato píseň 

všechny dosavadní rekordy. Začal působit nejen jako zpěvák, ale i jako skladatel a textař. 

Postupně dostal nabídky k natáčení s Ostravským rozhlasovým orchestrem, či s Tanečním 

orchestrem Československého rozhlasu (TOČR). V roce 1967 zakládá vlastní skupinu Vox. S 

tímto hudebním seskupením natočil celou řadu hitů (Asi, Chodím, Viktoria...). S Voxem působil 

Pavel Novák zhruba 10 let a poté založil skupinu Proto. V ní se obklopil mladými rockovými 

hudebníky a natočil s nimi mimo jiné i úspěšnou skladbu Morava. Od počátku devadesátých let 

vystupuje s vlastní skupinou Family a velkou část svých koncertních aktivit směřoval na koncerty 

pro děti. Za více než 40 let působení na domácí hudební scéně vystupoval a natáčel prakticky se 

všemi špičkovými domácími orchestry. Koncertoval v Německu, Francii, USA, Austrálii, 

Mongolsku, Polsku, Jugoslávii, Belgii. Jedná se o autora několika knih (Jak jsem zpíval 

klokanům, Vyznání, I smrt se bojí, a další). Pavel Novák podlehl rakovině prostaty v přerovské 

nemocnici 11. února 2009. Hity Nádherná láska, Pihovatá dívka, Malinká nebo Morava budou 

jednou provždy spojeny se jménem, a především s hlasem jednoho z nejpopulárnějších 

moravských zpěváků. Zejména v 60. letech patřil k největším hvězdám československé populární 

hudby. V rámci 10ti letého výročí od úmrtí legendárního zpěváka Pavla Nováka budou 

uspořádány v průběhu roku 2019 koncerty ve významných městech ve všech krajích České 

republiky. Významnost projektu pro Ústecký kraj bude především v celorepublikové propagaci 

Ústeckého kraje a konkrétně zvoleného města místa, který Pavel Novák za svého působení často 

navštěvoval a se kterým byl velice úzce spjat. Ústecký kraj bude propagován jako významný 

podporovatel toho ojedinělého koncertu v rámci ČR. Popis žadatele Žadatelem o dotaci je Pavel 

Novák ml., který je vedoucím agentury PAVEL NOVÁK. Jedná se o podnikající fyzickou osobu. 

Pavel Novák ml. je synem legendárního zpěváka Pavla Nováka, který interpretuje a dál předává 

širokému publiku repertoár svého otce Pavla Nováka. Pavel Novák ml. účinkuje v rámci celé ČR 

s pořady zaměřenými jak na dospělé publikum, tak především pro žáky MŠ a ZŠ se výchovně 

vzdělávacími programy zaměřenými především na zdravý životní styl, základy a principy zdravé 

výživy a na podporu sportovní aktivity u dětí a kladného vztahu k řemeslným profesím. Popis 

žadatele Žadatelem o dotaci je Pavel Novák ml., který je vedoucím agentury PAVEL NOVÁK. 

Jedná se o podnikající fyzickou osobu. Pavel Novák ml. je synem legendárního zpěváka Pavla 

Nováka, který interpretuje a dál předává širokému publiku repertoár svého otce Pavla Nováka. 

Pavel Novák ml. účinkuje v rámci celé ČR s pořady zaměřenými jak na dospělé publikum, tak 
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především pro žáky MŠ a ZŠ se výchovně vzdělávacími programy zaměřenými především na 

zdravý životní styl, základy a principy zdravé výživy a na podporu sportovní aktivity u dětí a 

kladného vztahu k řemeslným profesím.  

CÍL PROJEKTU 

V rámci 10ti letého výročí od úmrtí legendárního zpěváka Pavla Nováka budou uspořádány v 

průběhu roku 2019 koncerty ve významných městech ve všech krajích České republiky. 

Významnost projektu pro Ústecký kraj bude především v celorepublikové propagaci Ústeckého 

kraje a konkrétně zvoleného města místa, který Pavel Novák za svého působení často navštěvoval 

a se kterým byl velice úzce spjat. Ústecký kraj bude propagován jako významný podporovatel 

toho ojedinělého koncertu v rámci ČR.  

ÚČEL DOTACE 

Přínos realizace Realizace projektu významně přispěje k rozšíření nabídky kulturních akcí a 

zvyšování kvality života v Ústeckém kraji. Projekt přispěje k udržení a rozvoji kulturního 

povědomí o významných osobnostech československé populární hudby, které byly významně 

spjaty s Ústeckým krajem a Pavel Novák v regionu velice intenzivně působil v rámci své 

koncertní a výchovně vzdělávací činnosti. V rámci projektu bude použita interaktivní projekce, 

projekt tímto získá kulturně vzdělávací aspekt v tom smyslu, že budou prezentovány biografické 

údaje, fotografie a krátká videa zachycují život zpěváka Pavla Nováka. Realizace projektu 

jednoznačně přispěje k rozšíření a obohacení kulturního a společenského života v Ústeckém kraji. 

Předpokládaný počet účastníků akce (diváků, posluchačů) se očekává v počtu 1 000 účastníků.  

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinu tvoří všechny věkové kategorie. Koncert svým zaměřením osloví jednak mladé 

rodiny s dětmi, jelikož Pavel Novák je autorem velkého počtu dětských písniček a celých 

komponovaných výchovných programů pro děti. Jelikož Pavel Novák bych na vrcholu slávy 

zejména od 60tých do 90tých let, očekává se zvýšený zájem lidí středního až seniorského věku, 

kteří na písničkách Pavla Nováka vyrůstali a kteří dobu největší slávy pamatují a koncertem si 

budou chtít připomenout nejznámější písně této legendy. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-06-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-10-31  
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PROJEKT č. 64    

NÁZEV PROJEKTU 30 LET SVOBODY 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Slunečnice, z.s. 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Děčín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 250 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Výstavní panely, samostojné – 20 kusů (30.000) 

MATERIÁL 30 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 

Výroba doprovodného dokumentu k výstavě (zpracování, střih, zvuk...), fakturace (100.000); 

Simultánní tlumočení - arteterapeutický workshop – 8 hodin, fakturace (20.000); Služby zvukaře 

na vernisáži v ČR (5.000); Náklady na vernisáž fotografií v Děčíně – výroba fotografií (6.000 

Kč), grafika a tisk pozvánek (400 kusů letáčku oboustranného, barevného, DL formát) –(2.000 

Kč); Výroba informativních letáků pro veřejnost o projektu – 1.000 kusů – barevná oboustranná 

skládačka malého formátu – grafika a tisk (6.000 Kč); Ozvučení festivalu Kramle + postavení a 

pronájem pódia (50.000); Úhrady honorářů účinkujícím Kramle (35000); Propagace Kramle 

(plakáty, inzerce, pozvánky) (20.000)  

SLUŽBY 244 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Vedení projektu-podíl mzdových nákladů 1/3 - 77.000 (11 měsíců) 

OSOBNÍ NÁKLADY 77 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS 

Náklady na provoz vozidla + parkovné – cesty Děčín – Pirna a zpět/případně opačně – 

koordinační schůzky, akce, doprovodné aktivity projektu, převoz vybavení. Odhad 350 Kč/cest x 

10 cest (3500Kč);  

CESTOVNÉ 3 500 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 354 500 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 604 500 Kč 

% 58.64 

CHARAKTER PROJEKTU Celoroční program aktivit zahrnující festival, výstavy a filmový dokument 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Diakonie Pirna; Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. 
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POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Hlavním tématem r. 2019 bude proměna našich životů v průběhu 30ti let svobody od r.1989 do 

r.2019. O ní budeme vyprávět, sdílet příběhy, které se svobody týkají, pořádáme arte-seminář na 

téma svobody s terapeutkou, která nám ukáže hlubší vhled do lidské psýché a kulturních 

souvislostí, využijeme květnového Socialkultur marketu v Pirně, kde představíme veřejnosti na 

panelech první fotky a příběhy 3 - 4 osob. Mimořádně probudíme na jeden večer 15.6.2019 

hudební festival Kramle spojující světy lidí s postižením a a většinovou společností, který už 

několik let nepořádáme, a na kterém představíme první panely k výstavě, které poprvé budou v 

Pirně (viz předchozí akce). Následně na víkendovém pobytu v Leubsdorfu budeme natáčet 

dokument s jednotlivými aktéry (chceme mít v dokumentu a na výstavě 10 lidí - 10 příběhů), v 

srpnu v Čechách na dalším pobytovém víkendu budeme vyrábět přírodní artefakty na téma 

svoboda a to vše nakonec představíme na 2 výstavách, kde bude poprvé dokument promítán při 

zahajovací vernisáži. 2.října v rámci Dne sjednocení proběhne v Pirně první výstava příběhů 

svobody jednotlivých aktérů projektu (životní příběh,zajímavé události související se svobodou, 

fotografie v průřezu 30 let, promítání filmového dokumentu), a tato výstava se na 15.11.2019 

přesune do Děčína. Součástí obou výstav bude slavnostní vernisáž s hudbou, promítáním a 

rautem. Na závěr projektu uskutečníme společné setkání, kde zhodnotíme přínos a zkušenosti 

pro obě organizace. Obě země mají podobné dějiny v nenásilném přechodu k demokracii před 

30 lety. Protože si uvědomujeme, jak velkou hodnotu demokracie pro naše životy má, rozhodli 

jsme se projekt pojmout jako retrospektivní vzájemné poznávání a hlubší propojení na lidské 

úrovni. 

CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je přiblížit naši faktickou i vnitřní svobodu veřejnosti v příbězích jednotlivých 

osob z našich řad a najít, kde se potkáváme zkušenostmi, a kde máme zkušenosti naopak 

odlišné, prozkoumat, tyto rozdíly a přiblížit si je navzájem. V akcích, které plánujeme, se tak 

budou potkávat dobrovolníci, profesionální pracovníci i klienti sociálních služeb obou 

partnerských organizací a jejich rodiče a široká veřejnost. 

ÚČEL DOTACE 

Projektem chceme opakovaně podpořit předávání zkušeností, poznávání jiných světů nejen ve 

smyslu kultury, způsobu života, místních problémů, sociální oblasti, ale i zahraničí. Díky našim 

akcím se účastníci veřejně i v uzavřených skupinách konfrontují se svými vlastními předsudky a 

postoji a mají možnost nenásilně, bez hodnocení druhými, tyto postoje přehodnocovat a měnit, 

nebo naopak posilovat ty, které jsou pozitivně nastavené. Naše zkušenosti ukazují, že tyto typy 

akcí pomáhají odblokovávat strachy a nedůvěru lidí z odlišností a že díky prožívanému umění, 

přírodě a tvořivým zážitkům se lidé různých založení mnohem lépe uvolňují a získávají k 

druhým přirozenější respekt. 
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CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílové skupiny jsou 3 – dobrovolníci a pracovníci partnerských organizací (mládež i dospělí) - 

klienti partnerských organizací a jejich rodiny (osoby s postižením, senioři) - široká veřejnost 

obou zemí (asi 1000 osob). 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Mezinárodní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-02-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Arteterapeutický worskhop na téma Svoboda 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Labská stráň u Děčína 

NÁZEV AKCE 2 Natáčení dokumentu 30 let svobody 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Děčín (ČR; Leubsdorf (SRN) 

NÁZEV AKCE 3 Kramle 2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 Děčín 

NÁZEV AKCE 4 Výstava s vernisáží příběhů a promítáním dokumentu v Pirně 

MÍSTO REALIZACE AKCE 4 Pirna, Radnice města 

NÁZEV AKCE 5 Výstava s vernisáží příběhů a promítáním dokumentu v Děčíně 

MÍSTO REALIZACE AKCE 5 Děčín, Městská knihovna 
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PROJEKT č. 65    

NÁZEV PROJEKTU Kdo si tančí, nezlobí 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Děčín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 40 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS kancelářský materiál, odměny pro účastníky, ostatní materiál 

MATERIÁL 25 000 Kč 

SLUŽBY POPIS lektoři, pronájem prostor, kopírování, propagace 

SLUŽBY 10 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS dohody o provedení práce 

OSOBNÍ NÁKLADY 5 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 40 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 80 000 Kč 

% 50 

CHARAKTER PROJEKTU 

Projekt „Kdo si tančí, nezlobí“ má za úkol preventivně působit na cílovou skupinu tohoto 

projektu, pomoci dětem účelně trávit volný čas a prezentovat činnost dětí a lektorů DDM. 

Všechny tyto akce jsou koncipovány tak, aby byla co nejvíce pokryta oblast zájmu cílových 

skupin. Akcí se účastní většinou klienti zájmových útvarů Domu dětí a mládeže v Děčíně, kteří 

navštěvují taneční, mažoretkové a jiné pohybové zájmové útvary domu dětí. Karneval a 

doplňkové programy jsou pak nabízeny také široké veřejnosti a jiným institucím, které pracují 

s dětmi ( mateřské školy, základní školy, družiny). Hlavním pořadatelem akcí je Dům dětí a 

mládeže v Děčíně, ve spolupráci se Statutárním městem Děčín. 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Statutární město Děčín 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 
Součástí projektu jsou tyto akce: Taneční přehlídka - Tancujeme s radostí (červen 2019) 

Tancujeme s radostí - Akci připravujeme u příležitosti oslavy Dne dětí a považujeme ji za 
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rozloučení s taneční sezonou a školním rokem 2018/2019. Akce bude rozdělena na dvě části – 

vnitřní a venkovní. Pro děti bude v areálu Společenského domu Střelnice v prostorách zahrady 

připraven doprovodný program plný her, soutěží a zábavy. Na sále Společenského domu pak 

proběhne taneční přehlídka. Jak přehlídka, tak dětský den budou otevřeny nejen dětem a 

rodičům našich ZÚ, ale také široké veřejnosti. Na akci zveme MŠ a družiny z blízkého okolí, 

setkáváme se s velkým zájmem o účast a velmi kladnými ohlasy. Akce slouží k prezentování 

zájmových útvarů DDM na veřejnosti, k prezentaci naučených choreografií rodinným 

příslušníkům, ke vzájemné inspiraci jednotlivých lektorů. Počítáme s možností oslovení 

dalších subjektů pracujících s dětmi a mládeží. Přehlídku pořádáme každoročně, v roce 2019 

budeme pořádat již 6. ročník. Naším cílem je ukázat a prezentovat výsledky celoroční práce s 

dětmi, které navštěvují taneční, mažoretkové, baletní a aerobikové kroužky všech čtyř středisek 

DDM Děčín. Taneční workshopy (říjen – prosinec 2019) jsou určeny milovníkům tance, 

účastníkům zájmových útvarů, trenérům a lektorům. Cílem je seznámit se s různými tanečními 

styly, naučit se a zdokonalit taneční prvky a různé techniky s možností jejich využití v 

choreografiích zájmových útvarů Domu dětí a mládeže. Bubufest (říjen 2019) Netradiční 

karneval je určen pro děti předškolního a mladšího školního věku. Součástí přehlídky masek 

budou i zábavné doprovodné programy a rukodělné dílničky s aktuální halloweenskou 

tématikou.  

CÍL PROJEKTU 

Hlavním cílem projektu je prevence sociálně patologických jevů, prezentování činnosti a 

celoroční práce klientů Domu dětí a mládeže rodičům a široké veřejnosti a účelné trávení 

volného času. Nelze však opomíjet řadu dalších dílčích cílů, které jsou nedílnou součástí práce 

s cílovými skupinami, např. Rozvoj fantazie, představivosti, prostorového vnímání, 

soustředění, možnost relaxace, seznámení se s novými specifickými činnostmi, zapojení do 

činností dalších zájemců a věkových kategorií a také možnost získat nové zájemce o 

pravidelnou zájmovou činnost. Při výuce tanečních sestav jde především o to, zdůraznit taneční 

a pohybovou výchovu, která by měla tanečníky dovést od spontánního pohybu k vědomému 

používání těla a vytvořit protiváhu většině současných výchovně – vzdělávacích systémů 

upřednostňujících intelektuální zážitky nad fyzickými a emocionálními. Smyslem taneční 

výchovy není naučit děti základní taneční kroky, ale společně objevit, jakým způsobem tanec 

umožňuje tvořivě vnímat svět. Cílem projektu je podporovat přirozené pohybové schopnosti 

tanečníků, vytvořit příležitost pro tvořivé a osobité sebevyjádření pohybovými prostředky. 

Projekt může pomoci budovat v dětech a studentech povědomí o podstatě tance a jeho 

nezastupitelném místě v kultuře a historii vůbec.  
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ÚČEL DOTACE 

- soustavnou činností dochází k primární prevenci sociálně patologických jevů - efektivní 

trávení volného času - umožnit rozvoj tvořivosti, představivosti, fantazie - umožnit rozvoj 

prostorového vnímání, soustředění, uvolnění - vytvoření příležitostí k vhodnému způsobu 

relaxace - podpora pozitivního vztahu k pohybu a sportu  

CÍLOVÁ SKUPINA 
Projekt „Kdo si tančí, nezlobí“ je určen zejména dětem předškolního, mladšího a staršího 

školního věku, přehlídku a karneval navštěvují i dospělí. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Lokální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-07  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Tancujeme s radostí 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Společenský dům Střelnice Děčín 

NÁZEV AKCE 2 Bubufest 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Dům dětí a mládeže Děčín 4, Teplická 344/38 
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PROJEKT č. 66    

NÁZEV PROJEKTU 55 LET BIGBÍTU VE ŠTĚTÍ 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Město Štětí 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 100 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS pronájem a stavba pódia, ozvučení a světelná technika 

SLUŽBY  50 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 150 000 Kč 

% 33.33 

CHARAKTER PROJEKTU Koncert místních hudebních kapel 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Město Štětí, KIZ Štětí 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt se koná jednou za pět let, jedná se o hudební vystoupení štětských hudebních rockových 

skupin, jak aktivně hrajících a vystupujících, tak i těch které již mnoho let neexistují. Projektu se 

účastní na 60 účinkujících - hudebníků, kteří s představí v 30 minutových hudebních blocích. 

Před pěti lety se festivalu zúčastnilo 18 hudebních souborů! Letos bude počet omezen na max. 

12 souborů, které jako vždy vystupují bez nároku na honorář! 

CÍL PROJEKTU 

Projekt má za cíl udržet tradici nebývalého množství a kvality štětské hudební scény. Je to 

jednou za pět let, kdy se sejde v areálu u Labe na tisíc lidí, aby se pobavili, zavzpomínali na své 

mládí nebo se podívali na své potomky, kteří se věnují hudbě a pokračují tak v tradici štětského 

bigbítu. 
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ÚČEL DOTACE 
Podpora soudržnosti občanů a fanoušků dobré hudby a tradice, kterou je město Štětí známo již 

55 let. 

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-07  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-08-31  

NÁZEV AKCE 1 55 let bigbítu ve Štětí 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Volnočasový areál u řeky Labe 
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PROJEKT č. 67    

NÁZEV PROJEKTU Sochařské sympozium Cítoliby 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Městys Cítoliby 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Louny 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 18 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS Dřevo, nátěr, benzín do pil (celková částka 10 tis. Kč) 

MATERIÁL 7 000 Kč 

SLUŽBY POPIS Zajištění stravy a ubytování na dobu trvání sympozia, tj. 5 dnů (celková částka 10 tis. Kč) 

SLUŽBY  7 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Dohody o provedení práce se čtyřmi umělci - sochaři, řezbáři (celková částka 40 tis. Kč) 

OSOBNÍ NÁKLADY 28 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 42 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 60 000 Kč 

% 70 

CHARAKTER PROJEKTU Sochařské sympozium Cítoliby 2019 u příležitosti tradiční svatojakubské pouti 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Nadační fond K.B.Kopřivy 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

V roce 2016 jsme započali spolupráci s jedním z uměleckých sochařů - řezbářů, který nám v 

prostoru cítolibské návsi zhotovil "sochu Hojnosti" tématicky sladěnou s barokním charakterem 

návsi a umístěním dětského hřiště, jehož je součástí. Spolupráce pokračovala při červencové 

cítolibské svatojakubské pouti v roce 2016, 2017 a 2018 a setkala se s příznivým ohlasem 

veřejnosti. V současné době pracuje na dalším projektu, který bude umístěn na návsi a rádi 

bychom podobných děl v prostoru městyse umístili více a od více umělců. Proto vznikl nápad 

uspořádat sympozium, kdy by umělci u nás strávili více času, lidé by měli možnost vidět je při 

práci i se následně potkávat s jejich díly. 

CÍL PROJEKTU Zkrášlení prostor městyse uměleckými díly. Seznámení veřejnosti s uměleckou činností řezbářů, 
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postupným vznikem děl i jejich možné využití nejen jako uměleckých, ale např. i jako 

interaktivních prvků, či jako připomínku historie městyse. 

ÚČEL DOTACE Obohacení kulturního života občanů městyse všech věkových kategorií. 

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Lokální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-07-24  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-07-28  

NÁZEV AKCE 1 Sochařské sympozium Cítoliby 2019 u příležitosti tradiční svatojakubské pouti 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Tyršovo nám. 57, Cítoliby 



PROGRAM PODPORY REGIONÁLNÍ KULTURNÍ ČINNOSTI NA ROK 2019                       bod 17.4 příloha č. 2 

 

153 

 

PROJEKT č. 68    

NÁZEV PROJEKTU 7.Měděnecké Krušení 2019-Minerály Krušných hor 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Historické rudné doly Mědník z.s 

PRÁVNÍ FORMA Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 

OKRES Chomutov 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 15 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS Kulturní vystoupení a zajištění hudby do hornického procesí a večerní zábava 

SLUŽBY  33 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 33 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 48 000 Kč 

% 68.75 

CHARAKTER PROJEKTU Kulturní hornická akce 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Oú Měděnec 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 
P/rojekt je ve stavu plánování .Je připravován s ohledem na přijetí hornických památek a 

krušnohoří na seznam UNESCO 

CÍL PROJEKTU 

Projekt sleduje zviditelnění regionu Měděnec a celkově Hornické kulturní krajiny Krušnohoří u 

veřejnosti.Spolupráce s hornickými spolky z ČR dává tomuto projektu možnost dostat Hornickou 

kulturni krajinu Krušnohoří do podvědomí v šir3ím okolí než jen v regionu Měděnec.Zároveň 

chceme touto akci oslavit možné přijetí do UNESCA které bude vyhlášeno v polovině tohoto 

roku,takže v průběhu této akce  

ÚČEL DOTACE 
Podpora rozvoje hornických tradic v Krušných horách a oslava přijetí do UNESCA .podpora 

turizmu v krušných horách a zviditelnění hornického regionu Měděnec. 

CÍLOVÁ SKUPINA Děti,dospělí,široká veřejnost a odborná veřejnost. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-25  
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TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-10-31  

NÁZEV AKCE 1 Minerály krušných hor 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Měděnec 
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PROJEKT č. 69    

NÁZEV PROJEKTU SIRAEX 2019 a DĚTSKÁ TANEČNÍ SCÉNA 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. A. Komenského 677, okres Chomutov 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Chomutov 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  170 500 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  245 000 Kč 

MATERIÁL POPIS 
spotřební materiál a vybavení pro workshopy a závěrečnou vernisáž, pro technické zajištění 

hlavního a doprovodného programu, režijní materiál, upomínkové předměty 

MATERIÁL  8 250 Kč 

SLUŽBY POPIS 
Technické zajištění - pódia, elevace, světla, zvuk, technici, pronájmy prostor - zkušebny pro 

workshopy, prostory pro představení, honoráře lektorů a umělců, ubytovací náklady na lektory.  

SLUŽBY 228 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS DPP pro technické pracovníky 

OSOBNÍ NÁKLADY 20 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS Jízdné, letenky, cestovní náklady 

CESTOVNÉ  12 000 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 268 250 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 683 750 Kč 

% 39.23 

CHARAKTER PROJEKTU Festival současného tance s mezinárodní účastí 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Konzervatoř Duncancentre, NIPOS Praha, HAMU 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt je ojedinělou událostí na úrovni kraje a ČR vůbec, především pro spojení a konfrontaci 

různých úrovní v oboru. Jde o 13. ročník, což vypovídá o jeho významu. Dopadem pro region je 

oživení turismu (festival uvítal umělce z celého světa - např.: Japonsko, Venezuela, Mexiko, 

Nizozemí, USA, Portugalsko a jiné), podpora podnikatelské sféry (v oblasti ubytování a stravování 

a propagace). Dětská taneční scéna přivítá rodiče zúčastněných dětí z celé ČR. Festival je potřebný 

nejen pro obor, ale pro uměleckou a kulturní obec. Nabízí zapojení veřejnosti do doprovodného 

programu, a tím podporuje kvalitně strávený volný čas obyvatel či doplňuje nabídku letních aktivit 
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města.  

CÍL PROJEKTU 

Setkání dětských a mladých tanečníků z celé ČR a zapojit je do práce s profi lektory z konzervatoří 

a VŠ, a dále, se zahraničními lektory. Prezentace souborů současného tance na další úrovni po 

nominaci z celostátních přehlídek (TANEC, TANEC, KUTNÁ HORA, HRONOV). Získat 

povědomí o vývoji tance na umělecké úrovni. Průřez tvorby za uplynulé období cca 2 let, toho co 

se děje na jevištích nejen velkých divadel od baletu po současný výrazový tanec. Podpora malých a 

mladých tanečníků a podpořit význam oboru. Festival si klade za důležité, podporu soudržnosti, 

získávání a udržování kontaktů, význam komunikace jinými prostředky - uměleckými prostředky. 

ÚČEL DOTACE 

Podpora rozmanitosti kulturního dětí ve městě a regionu. Součinnost a obohacení volného času dětí 

a mládeže v letním čase. Konfrontace neprofesionálního a profesionálního umění na různých 

úrovních taneční tvorby. Podpora tvořivosti a smysluplnost uměleckých a nekomerčních aktivit od 

dětí, přes mládež, až po dospělé. Přivést umělce a jejich tvorbu do menších měst regionu. 

Prezentace Ústeckého kraje, jako kraje podporující nekomerční a kvalitní kulturní dění. Další 

možnost postupu/získání nominace z celostátní přehlídky na vyšší post => povýšit kvalitu akce na 

prestižní záležitost v oblasti taneční tvorby - udržení kvality, kterou akce má. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

HLAVNÍ PROGRAM FESTIVALU - pro veřejnost bez rozdílu (děti až dospělí) - obyvatelé města 

a regionu - turisté a příhraniční partneři města DOPROVODNÝ PROGRAM SIRAEX - letní dílny: 

mládež a dospělí (16 a více) Dětská taneční dílna- děti a mládež (Dětské taneční soubory ČR + 

dílna pro ostatní děti z města netančící) Výtvarná letní škola - mládež a dospělí Taneční lekce pro 

veřejnost - děti, mládež a dospělí 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Mezinárodní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-08-10  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-08-17  

NÁZEV AKCE 1 
Festival současného tance s mezinárodní účastí SIRAEX 2019 a DĚTSKÁ TANEČNÍ SCÉNA 

2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Interiéry a exteriéry Zámku Klášterec nad Ohří 

NÁZEV AKCE 2 Letní taneční dílny se zahraničními lektory a workshopy pro dětské soubory 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 ZUŠ Klášterec nad Ohří, exteriéry a interiéry Zámku a tanečních zkušeben 

NÁZEV AKCE 3 Výtvarná letní škola SIRAEX a DTS 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 ZUŠ Klášterec nad Ohří, interiéry zkušeben a exteriéry Zámku Klášterec nad Ohří 

NÁZEV AKCE 4 Taneční lekce pro veřejnost - AFRO 
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MÍSTO REALIZACE AKCE 4 Kulturní dům  
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PROJEKT č. 70    

NÁZEV PROJEKTU Slavnostní zahájení 865. lázeňské sezony, Teplice 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY statutární město Teplice 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Teplice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  1 149 116 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  2 897 760 Kč 

MATERIÁL POPIS - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS 

Honoráře účinkující - kulturní vystoupení, moderování, pořadatelské služby,technické 

zabezepčení (mobiliář, zdravotní služby, sanitární zařízení, úklidové služby a odpady, 

propagace, energie) 

SLUŽBY 75 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 75 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 4 121 876 Kč 

% 1.81 

CHARAKTER PROJEKTU 
Vícedenní kulturní a společenská akce s různými typy aktivit (koncerty, vystoupení 

profesionální i amatérská) 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Severočeské doly a.s., Lázně Teplice a.s., AGC Flat Glass Czech, a.s. a dlších cca  

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt je připravován kontinuálně ročník od ročníku. V současné době je již v běhu příprava 

na rok 2019. Protože se jedná o skutečně velmi tradiční akci, pořádanou každoročně, v 

obdobném formátu již minimálně 25 let, má město bohaté zkušenosti s přípravou i realizací. 

Letošní kulturní vystoupení budou v obdobném rozsahu jako loňský ročník, který se odehrával 

na 5 otevřených scénách, další doprovodné aktivity pak probíhaly po celé lázeňské zóně a v 

centru města. Úhrnem proběhlo 70 dílčích kulturních vystoupení (zejména hudební produkce).  
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CÍL PROJEKTU 

Projekt má za cíl zviditelnění města Teplic, jeho lázní jako významné nadregionální atraktivity 

i kulturního fenoménu. Díky velkému zájmu o tuto akci (návštěvnost každoročně cca 50. tis. 

návštěvníků) je propagován dále celý region a to i prostřednictvím zahraničních návštěvníků. 

Jedná se o oblíbenou a veřejností oceňovanou formu kulturního vyžití, která má své pevné 

místo mezi obdobnými akcemi.  

ÚČEL DOTACE Podpora kulturních aktivit v rámci akce, partnerská účast Ústeckého kraje na akci.  

CÍLOVÁ SKUPINA 
Veřejnost města, regionu i zahraniční návštěvníci, všechny věkové skupiny, zajištěn 

bezbarierový přístup.  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-02-04  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-05-26  

NÁZEV AKCE 1 Slavnostní zahájení 865. lázeňské sezóny, Teplice - svěcení pramenů  

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Lázeňské parky Teplice  
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PROJEKT č. 71   

NÁZEV PROJEKTU Mezinárodní interpretační kurzy HUDBA BEZ HRANIC 

STATUT OSOBY ŽADATELE FYZICKÁ OSOBA 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ Bc. Kateřina Ferlesová, DiS. 

OKRES Praha - východ 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  22 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS kancelářské potřeby, spotřební materiál, notový materiál 

MATERIÁL  1 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 
pronájem prostor na výuku a koncerty, pronájem klavíru vč. dopravy, ladění, ubytování lektorů, 

tisk, produkce, náklady na propagaci, spoje 

SLUŽBY 20 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS honorářové náklady lektorům a organizátorům (DPP, DPČ)  

OSOBNÍ NÁKLADY  23 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS jízdné a cestovní náhrady lektorům a organizátorům 

CESTOVNÉ 6 000 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 72 000 Kč 

% 69.44 

CHARAKTER PROJEKTU Mezinárodní interpretační kurzy pro studenty a pedagogy ZUŠ, konzervatoří a VŠ 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE klášter Osek u Duchcova, Mezinárodní konzervatoř Praha 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Připravujeme již 13. ročník mezinárodních interpretačních kurzů, které Lenka Kozderková, 

ředitelka kurzů a každoročně jedna z lektorů, připravuje jak pro studenty i pedagogy ZUŠ a 

konzervatoří, tak pro studenty ze zahraničí. Letošními lektory budou dále korepetitor MgA. 

Jakub Uhlík a dcera skladatele Jana Nováka - Clara Nováková, která působila 20 let v Paříži a 

nyní vyučuje na univerzitě v Číně. Tóny fléten rozeznívají zdi starobylého kláštera v Oseku u 

Duchcova nejen jako ozvěny pro běžné návštěvníky, ale i na koncertech lektorů a účastníků 

kurzu. Městu Osek akce přivádí kromě kultury i turistický ruch. 

CÍL PROJEKTU Projekt má za cíl podpořit zájem a prohloubit dovednosti ve hře na příčnou flétnu, být kolébkou 
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lidských setkání rozličných pokročilostí ve hře, věkových kategorií i zázemí účastníků. 

Inspirativní prostředí v autentických prostorách nechává nezapomenutelné dojmy, které pak, 

zrozeny v místním kraji, s účastníky putují a žijí i na druhé straně planety. Možnost vzájemné 

interakce a souhry, vynikající vedení skvělých hráčů a profesionální korepetice jsou základem 

tvořivé práce. 

ÚČEL DOTACE 

Obohacení kulturního programu města a regionu, zapojení mládeže do kultury, příležitost 

poskytnutí profesionálního přístupu. Další vzdělávání a motivace pro práci s mládeží pro 

pedagogy ZUŠ a konzervatoří. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Děti, dorost, dospělí. Kurzy jsou připravovány pro až 30 účastníků. Návštěvy koncertů pro 

veřejnost jsou neomezené a volně přístupné jak místním obyvatelům, tak dojíždějícím zájemcům 

o hudbu. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Mezinárodní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-07-11  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-07-18  

NÁZEV AKCE 1 Mezinárodní interpretační kurz 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 klášter Osek u Duchcova 

NÁZEV AKCE 2 Mezinárodní interpretační kurz 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 klášter Osek u Duchcova 
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PROJEKT č. 72    

NÁZEV PROJEKTU 
Pořádání divadelních představení ochotnických, amatérských a studentských souborů v 

kině Sokol Roudnice nad Labem 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Tělocvičná jednota Sokol Roudnice nad Labem 

PRÁVNÍ FORMA Pobočný spolek 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  67 200 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS Spotřební materiál 

MATERIÁL 4 700 Kč 

SLUŽBY POPIS Distribuční poplatky, náklady na energie, propagace 

SLUŽBY  51 600 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Odměny pro soubory, mzdy a odvody 

OSOBNÍ NÁKLADY 34 600 Kč 

CESTOVNÉ POPIS Cestovné 

CESTOVNÉ 4 700 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 95 600 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 162 800 Kč 

% 58.72 

CHARAKTER PROJEKTU Série divadelních představení ochotnických souborů 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Veřejnost, místní školy a spolky 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Důvodem pořádání divadelních představení je plně využít potenciálu objektu kina z roku 1927 

pro potřeby obyvatel města a spádových obcí, návštěvníků atd. Do provozu kina je zapojena 

skupina nadšenců, která se snaží o obnovení jeho zašlé slávy, prozatím bez nároku na odměnu. 

Na provoz, zejména vytápění objektu, byl kinu poskytován příspěvek z výnosů TJ Sokol 

Roudnice n.L. Odkazy: http://kinosokol.unas.cz/ 

https://www.facebook.com/KinoSokolRoudnice/ 

CÍL PROJEKTU 
V letech 2017 a 2018 jsme upořádali celkem 8 ochotnických divadelních představení. Cílem je 

nabídnout pestrý a kvalitní program a kulturní akce v důstojném prostředí Kina Sokol s velkou 
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tradicí i v roce 2019. 

ÚČEL DOTACE Rozšíření kulturního programu ve městě a regionu. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Všechny věkové skupiny, plošně i selektivně podle nabídky představení a preferencí. Kino 

nabízí 390 míst pro sedící návštěvníky v kinosále. Prostory kina zatím nejsou bezbariérově 

přístupné, ale s pomocí naší nebo doprovodu lze také zajet s invalidním vozíkem pod pódium. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-03-15  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  
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PROJEKT č. 73   

NÁZEV PROJEKTU Svatoanenská pouť 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Město Verneřice 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Děčín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 70 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS Kancelářské potřeby, výtvarné potřeby, aj. 

MATERIÁL  5 000 Kč 

SLUŽBY POPIS Ozvučení, osvětlení, bezpečnostní agentura, pódiový program, doprovodný program 

SLUŽBY 36 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Moderátor, doprovodný program 

OSOBNÍ NÁKLADY 5 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS Cestovné 

CESTOVNÉ  4 000 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 120 000 Kč 

% 41.66 

CHARAKTER PROJEKTU Pouť s doprovodným programem 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE -- 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt je ve výchozím stavu v přípravném stádiu, zkušenosti z minulých let nás dovedli k 

větším investicím do doprovodného programu. Projekt je potřebný, protože je jediný svého 

druhu během roku v této obci.  

CÍL PROJEKTU Sociální rozvoj obce  

ÚČEL DOTACE Obohacení kulturního dění v městě Verneřice 

CÍLOVÁ SKUPINA děti, dorost, mládež, střední generace, senioři 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-02-01  
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TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-20  

NÁZEV AKCE 1 Svatoanenská pouť 2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Mírové náměstí - obec Verneřice 
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PROJEKT č. 74    

NÁZEV PROJEKTU Hudební léto 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Pískovna 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 40 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 40 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS Ozvučení, osvětlení, OSA, 

SLUŽBY  20 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Honoráře vystupujícím 

OSOBNÍ NÁKLADY 30 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 130 000 Kč 

% 38.46 

CHARAKTER PROJEKTU 
Letní festival kulturních akcí: koncerty, hudební festivaly, autorská čtení, divadelní představení, 

výstavy 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, MKZ Litoměřice 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt " Hudební léto 2019" navazuje na předchozí ročníky (pořádáno každoročně od r. 2013). 

Festival je plánován od 31.5.2019 do 13.9. 2019. Program je domlouván od podzimu 2018 a nyní 

jsme ve stádiu zajištění financování celého festivalu a upřesnění termínů a technického zázemí 

jednotlivých akcí. 

CÍL PROJEKTU 

Náš projekt doplňuje pestrost kulturního dění v litoměřickém regionu o vystoupení "malých žánrů", 

umožňuje koncertování místních, začínajících muzikantů vedle již renomovaných kolegů. Festival 

"Hudební léto pořádáme od r. 2013 s postupně se zvyšující kvalitou vystoupení i zázemí. Letos 

budou hudební vystoupení doplněna o dětské divadlo, živá čtení a neformální výtvarné akce. 
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Pořádáním akcí na Lodním náměstí v Litoměřicích přispíváme k záměru města využít jinak 

neužívanou lokalitu labského nábřeží k volnočasovým aktivitám a nabízíme Litoměřičanům, aby 

sami přicházeli s nápady a zapojili se tak do pořádání našich akcí (účinkující, pořadatele, údržba, 

výzdoba a úklid areálu). Případný výtěžek festivalu věnujeme na dobročinné účely (Centrum pro 

náhradní rodinnou péči o.p.s., Psí domov Řepnice). 

ÚČEL DOTACE: 

Z dotace budou hrazeny část honorářů vystupujících, náklady na ozvučení a osvětlení akcí a 

autorské poplatky (OSA).Bude tak podporováno obohacení kulturního vyžití v místě, zapojení 

občanů do kulturního dění, podpora volnočasových aktivit, využití brownfieldu labského nábřeží. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Po zkušenostech z minulých ročníků očekáváme letos návštěvu mezi 1000 - 1200 osob všech 

věkových kategorií z řad občanů litoměřického regionu. Do cílové skupiny patří kromě návštěvníků 

akcí i členové a přátelé našeho spolku. Každoročně přicházejí noví lidé s novými náměty, bez 

kterých by pořádání festivalu nebylo možné. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-05-31  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-14  

NÁZEV AKCE 1 Baťa a KNB 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Lodní náměstí, Litoměřice 

NÁZEV AKCE 2 Sváťovo dividlo 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Lodní náměstí, Litoměřice 

NÁZEV AKCE 3 Jeff Biograf 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 Lodní náměstí, Litoměřice 

NÁZEV AKCE 4 Krausberry 

MÍSTO REALIZACE AKCE 4 Lodní náměstí, Litoměřice 

NÁZEV AKCE 5 Grasselload 2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 5 Lodní náměstí, Litoměřice 
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PROJEKT č. 75    

NÁZEV PROJEKTU Historický vlak -25 let LOKO-MOTIV 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY LOKO-MOTIV 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Chomutov 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  40 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS 
zajištění provozu a jízdy historického vlaku - provoz historických kolejových vozidel, dopravní 

cesta, pohonné hmoty, vydání občasníku k této akci 

MATERIÁL 80 000 Kč 

SLUŽBY POPIS kulturní program oslav hudební vystoupení 

SLUŽBY 10 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 90 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 130 000 Kč 

% 69.23 

CHARAKTER PROJEKTU Jízda historickým vlakem, výstava muzejní železniční techniky, hudební program pro veřejnost 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE hudební skupiny zajištění hudební ho programu pro veřejnost 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Spolek LOKO-MOTIV oficiálně vznikl 21.3.1994. Od roku 1996 potažmo od roku 2001 

budujeme v železniční stanici Křimov železniční muzeum. Za dobu své existence náš spolek 

připravil více jak 110 kulturních akcí, včetně akcí mezinárodních akcí určených široké 

veřejnosti. Tento projekt se připravuje od poloviny minulého roku. V současné době probíhá 

fáze získání finančních prostředků pro tuto akci. Dále probíhá předběžná termínová a technická 

příprava celého projektu - diskuze a zjišťování termínů pro jízdy historického vlaku, zajištění a 

možnosti vozidel, kapacit dopravní cesty,příprava materiálu pro tisk občasníku stahujícího se 

přímo k této akci. příprava doprovodného programu akce, Zárukou úspěšného průběhu této 
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akce jsou právě akce minulé, které podpořil i Ústecký kraj.  

CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je prezentace historické železniční techniky široké veřejnosti, prezentace více 

jak 25 leté práce členů spolku LOKO-MOTIV. Prezentace výstavby železničního muzea 

Křimov a v neposlední řadě se jedná o poukázání na kulturní a turistické možnosti pro 

návštěvníky v této části Krušných hor. Silnou stránkou celého projektu je možnost oslovení 

širokého okruhu obyvatelstva nejen našeho kraje, ale i ze zahraničí. Tento rámec kulturně 

společenské akce se nám plně osvědčuje již více jak 23 let, při námi pořádaných akcích. Slabou 

stránkou projektu je možnost ovlivnění celé akce počasím, což potom zákonitě znamená menší 

účast návštěvníků. Kulturní vystoupení hudebních skupiny je však zajištěno i v případě 

nepřízně počasí. Vzhledem k jízdě historického vlaku s parní lokomotivou můžeme přesný 

termín akce vyhlásit a propagovat maximálně 30 dnů před akcí 

ÚČEL DOTACE 
Oživení kulturně společenského života v Krušných horách, prezentace činnosti spolku - 

železničního muzea směrem k veřejnosti 

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-07  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-10-31  
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PROJEKT č. 76    

NÁZEV PROJEKTU Dva klavírní koncerty na Státním zámku Libochovice 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY AMBOR Consulting, s.r.o. 

PRÁVNÍ FORMA Společnost s ručením omezeným 

OKRES Praha 8 Karlín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 39 060 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS Propagační materiály. 

MATERIÁL  3 500 Kč 

SLUŽBY POPIS 
Půjčení a přeprava klavíru PETROF od firmy PETROF, spol. s r.o.; ladění nástroje; pronájem 

zámeckého sálu; odměna účinkujícím; květinové dary. 

SLUŽBY  87 640 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS 0 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS 0 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 91 140 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 130 200 Kč 

% 70 

CHARAKTER PROJEKTU Klavírní koncerty 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Státní zámek Libochovice 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Oba koncerty jsou v současné době ve fázi přípravy. U prvního koncertu je již stanoven termín na 

29.4.2019, termín druhého koncertu je plánován na druhou polovinu září 2019. Tento termín bude 

stanoven po dohodě s účinkujícím. Zkušenosti z minulých let: v roce 2017 a 2018 jsme uspořádali 

na Státním zámku Libochovice čtyři klavírní koncerty (22.6.2017, 29.10.2017, 28.6.2018, 

8.10.2018), na kterých vystoupily klavírní virtuosky Marie Al-Ashhabová a Lenka Korbelová. Ke 

všem koncertům byly vydány plakáty a programy s představením účinkujících a seznamem 

přednesených skladeb. Projekt organizujeme proto, že na Státním zámku v Libochovicích a v 

celém okrese Litoměřice nejsou pořádány žádné akce zaměřené na klasickou klavírní tvorbu. Tyto 
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námi pořádané koncerty jsou určeny pro širokou laickou i odbornou veřejnost, a pro všechny 

věkové kategorie.  

CÍL PROJEKTU 

Projekt má za cíl přiblížit široké veřejnosti klasickou hudební tvorbu, přednesenou špičkovými 

interprety, Marií Al-Ashhabovou a Lenkou Korbelovou. Obě jsou absolventkami Akademie 

múzických umění v Praze ve třídě prof. Ivana Klánského. Marie Al-Ashhabová absolvovala další 

studium na Hochschule für Musik und Theater v Německu. Lenka Korbelová absolvovala další 

studium na Mezinárodní Klavírní Akademii "Incontri con Maestro" v Itálii u Maestra Vovky 

Ashkenazyho. Obě tyto interpretky získaly řadu ocenění na národních a mezinárodních soutěžích 

a vystupují s předními symfonickými orchestry po celé Evropě.  

ÚČEL DOTACE 

Účelem dotace je šířit povědomí široké laické veřejnosti o klasické hudební tvorbě mistrů 18.-

20.století. Zároveň tímto dáváme možnost publiku zhlédnout naše mladé talentované interprety, 

kteří se prosazují na evropské hudební scéně.  

CÍLOVÁ SKUPINA 
Cílovou skupinou je široká laická i odborná veřejnost. Každý z námi pořádaných koncertů v 

letech 2017 a 2018 navštívilo průměrně 70-80 posluchačů všech věkových kategorií. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-02-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-11-30  
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PROJEKT č. 77    

NÁZEV PROJEKTU Experimenty – historie unikátního komplexu 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Kuprospěchu z.s. 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Chomutov 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  5 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 25 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 2 000 Kč 

SLUŽBY POPIS  - 

SLUŽBY 28 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 30 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 60 000 Kč 

% 50 

CHARAKTER PROJEKTU Mapování historie unikátních budov s prohlídkou a závěrečnou výstavou 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Agosto foundation, v rámci mapování budou osloveny místní instituce (archiv, muzeum atd.) 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt se zabývá historií výškových panelových bytových domů v Chomutově, tzv. Experimentů. 

Jedná se o významné stavby, jimž dosud nebyla věnována pozornost v dostatečném rozsahu, přitom 

se jedná o unikátní fenomén nejen pro naše město, ale pro celý region, potažmo ČR. Projekt přinese 

poznatky o vzniku tohoto komplexu – od vzniku nápadu přes zvažované varianty řešení po 

samotnou realizaci. Výsledkem bude „příběh“ staveb, které utvářejí vzhled Chomutova. Jádro 

projektu budou tvořit získané informace z archivů, od pamětníků, dobových architektů, tehdejších 

médií a dalších zdrojů. Projekt má ambici uvést zjištěné historické skutečnosti v dobovém a 

lokálním kontextu. Výstupem projektu tedy bude získání uceleného souboru dat o daném fenoménu 

(výpovědi, plány, fotografie apod.) a jeho následná prezentace široké veřejnosti. Součástí projektu 
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bude komentovaná prohlídka pro veřejnost (včetně škol) a veřejná prezentace, kde budou 

představena komplexně získaná data včetně těch vizuálních a doprovodného programu (projekce, 

hudební vystoupení, fotografie, přednáška). Kromě řady jiných akcí se náš spolek za 15 let činnosti 

věnoval mnoha tématům z nedávné historie a architektury (např. projekt Mozaiky Ústeckého kraje 

a Mozaiky 2.0 podpořené v minulosti Ústeckým krajem). Odkazujeme např. na nově vzniklý web 

www.projektmozaiky.cz. 

CÍL PROJEKTU 

Cílem je podat ucelený vhled do historie včetně získání komplexního souboru dat. Výstupy 

projektu přiblíží část historie Chomutova v období, kterému nebývá na rozdíl od jiných 

historických epoch dosud věnována rozsáhlá pozornost. Kromě zmapování a prezentace historie 

projekt také přispěje k popularizaci města Chomutova jako turistického cíle, který zdánlivě nemusí 

nabízet mnohé, ale právě v těchto opomíjených architektonických prvcích leží ukryt významný 

potenciál. Projekt se zaměří také na studenty chomutovských škol a prohloubí jejich znalost a vztah 

k regionální historii či místu samému. Při realizaci projektu bude využito místních kreativních 

kapacit /fotograf, architekt, umělci apod.) a tím tříben místní komunitní život. 

ÚČEL DOTACE 

Účelem projektu není jen rozšíření nabídky zajímavých kulturních a vzdělávacích akcí, ale také 

mapování nedávné historie a místní architektury z tohoto období (které má velký deficit) a tedy 

také zanechání komplexního souboru dat k dalšímu využití (výstavy, propagace tématu, weby). 

Jsme přesvědčeni, že hlavně v našem regionu je díky jeho pohnuté historii mimořádně významné se 

této věnovat, a to v zájmu zlepšování vztahu obyvatel k místu, kde žijí, které se děje právě daným 

poznáváním. Upozorňováním na skryté „klenoty“ regionu je přitahována k tomuto žádoucí 

pozornost, např. turistická.  

CÍLOVÁ SKUPINA Veřejnost z regionu, studenti místních škol, zájemci o regionální historii a o historii architektury. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Lokální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-21  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  
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PROJEKT č. 78    

NÁZEV PROJEKTU OPEN AIR OPERA ŽATEC 2019 - LIBUŠE 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Městské divadlo Žatec 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Louny 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  415 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  55 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS technické zajištění ,osvětlení, audio, apod. (NÁKUP SLUŽEB) 

SLUŽBY  30 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 30 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 500 000 Kč 

% 6 

CHARAKTER PROJEKTU Operní představení pod širým nebem 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Orchestr a soubor Severočeského divadla Ústí nad Labem , Město Žatec,  

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Jedná se již o v pořadí druhý produkční projekt Městského divadla v Žatci ( v r.2018 velmi 

úspěšná realizace opery NABUCCO), který reaguje na poptávku veřejnosti, shlédnout tento 

klasický žánr v ojedinělé podobě s ohledem na obdobné projekty, kdy mimořádné open air 

produkce se těší v současnosti celosvětově oblibě. Z tohoto druhu náročné kulturní akce a 

zejména po loňském velkém úspěchu (z ohlasů návštěvníků, diváků, ale i participujících 

partnerů akce) vytváří Městské divadlo tradici operních produkcí pod širým nebem, zejména pro 

diváky Ústeckého kraje , okolních regionů a Prahy.  

CÍL PROJEKTU 
Nabídnout a představit operu v neformálním provedení a v nevšedním prostředí a umožnit jim 

mimořádný umělecký zážitek. Představit operu v její nezměrné monumentalitě, umocněno 
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velkolepým poslechem a podívanou a popularizovat operu (její historické tradice a vývoj) mezi 

diváky, kteří považují prostory klasického kamenného divadla za příliš formální . Rovněž si 

bereme za cíl , přilákat nové návštěvníky, kteří do divadla prozatím nechodí.  

ÚČEL DOTACE 

Obohacení kulturního vzdělávání obyvatel ( operní žánr) , realizace"živého" operního 

představení v amfiteátru nejen pro milovníky tohoto žánru, rozvoj " kulturní" turistiky, využití 

potenciálu "amfiteátru" pro realizaci "galavečerů" tohoto formátu, nabídka doprovodných akcí v 

rámci možností Královského města Žatce, reprezentace Města Žatce(tradice královského města) 

a Ústeckého kraje (Podpora kultury Ústeckého kraje, Podpora a propagace aktivit a projektů na 

území ÚSTECKÉHO KRAJE; Snaha o podporu kultury a uspokojování potřeb občanů) 

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-30  

NÁZEV AKCE 1 Akce pro veřejnost - popularizace operního žánru v nevšedním prostředí 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Areál letního amfiteátru v Žatci ( LK Vrchlického ul.) 
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PROJEKT č. 79    

NÁZEV PROJEKTU Swingové hody 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Kulturní zařízení města Roudnice nad Labem 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 30 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS Honorář za hudební produkci 

SLUŽBY  50-000-Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 80 000 Kč 

% 62.5 

CHARAKTER PROJEKTU Festivalová přehlídka swingových souborů  

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Orchestr Bonus 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt se nachází v přípravném stadiu (potvrzen termín a místo konání), ve spolupráci se 

spolupořadatelem začínáme poptávat vystupující tělesa. Jedná se o tradiční jednodenní přehlídku 

hudebních uskupení, na kterou každoročně přijíždějí posluchači swingu z blízkého i vzdálenějšího 

okolí, navštěvují ji žáci místní ZUŠ a dalších uměleckých škol v regionu.  

CÍL PROJEKTU 

Projekt si klade za cíl pokračovat v nastavené tradici této akce v Roudnici n/L a obecně podporovat 

hudební tradici ve městě. Skladba programu v letošním roce bude zaměřena na různé věkové 

skupiny posluchačů (swing v tradičních, ale i modernějších podobách) tak, aby akce přilákala i 

novou generaci příznivců tohoto žánru.  

ÚČEL DOTACE Podpora tradiční hudební akce ve městě, propagace menšinového hudebního žánru.  

CÍLOVÁ SKUPINA Příznivci swingu všech generací 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-15  
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TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-05-31  

NÁZEV AKCE 1 Swingové hody 2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 kinosál Zámku v Roudnici n/L 
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PROJEKT č. 80    

NÁZEV PROJEKTU CYKLUS LETNÍCH LÁZEŇSKÝCH KONCERTÚ 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY DŮM KULTURY TEPLICE 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Teplice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 40 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 70 000 Kč 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS HONORÁŘE ÚČINKUJÍCÁCH 

SLUŽBY  40 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 40 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 150 000 Kč 

% 26.66 

CHARAKTER PROJEKTU 

CYKLUS KONCERTŮ AMATÉRSKÝCH I PROFESIONÁLNÍCH HUDEBNÍCH SKUPIN 

RŮZNÝCH ŽÁNRŮ. VŠECHNY KONCERTY PROBÍHAJÍ V PROSTŘEDÍ LÁZEŇSKÉHO 

PARKU V ŠANOVSKÉ MUŠLI 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE LÁZNĚ TEPLICE V ČECHÁCH, STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 
PROJEKT JE VE STAVU ROZPRACOVÁNÍ, DOMLOUVAJÍ SE JEDNOTLIVÁ 

VYSTOUPENÍ A TVOŘÍ SE CELKOVÝ DRAMATURGICKÝ PLÁN.  

CÍL PROJEKTU 

ROZŠÍŘENÍ LETNÍ PROGRAMOVÉ NABÍDKY O HUDEBNÍ AKTIVITY, KTERÉ 

ODPOVÍDAJÍ CHARAKTERU SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA V LÁZEŇSKÉM MĚSTĚ- 

KONCERTY PŘÍMO NAVAZUJÍ NA SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY V 

TEPLICÍCH. 

ÚČEL DOTACE 
VZHLEDEMM K TOMU, Ž PŘI KONCERTECH NENÍ VYBÍRÁNO VSTUPNÉ, BUDE 

PŘÍPADNÁ DOTACE POUŽITA NA ŮHRADU HONORÁŘŮ. 

CÍLOVÁ SKUPINA VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE, PŘEDEVŠÍM VŠAK SENIOŘI A LÁZENŠTÍ HOSTÉ. 
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ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-06-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-08-31  
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PROJEKT č. 81    

NÁZEV PROJEKTU 9. Rybí slavnosti 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Most 

PRÁVNÍ FORMA Zájmové sdružení 

OKRES Most 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 30 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS materiální zajištění dětských soutěží a odměny pro soutěžící v rámci Slavností, ostatní materiál  

MATERIÁL  20 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 
hudební produkce, propagace, služby spojené s pořádáním Slavností (TOI TOI, pořadatelská 

služba) 

SLUŽBY  10 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 30 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 60 000 Kč 

% 50 

CHARAKTER PROJEKTU kulturní akce s propagací rybářství, chovu ryb a ekologické výchovy mládeže 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Město Jiřetín, Město Meziboří, Město Most, Město Litvínov 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 
V minulých letech se nám tato akce osvědčila při náboru nových dětí a mládeže, jak za členy 

rybářského svazu, tak do rybářských kroužků.  

CÍL PROJEKTU 

Aktivní účast na výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, ochrany přírody, 

čistoty vod a životního prostředí. Rozvoj a popularizování rybářského sportu. Prezentace ČRS MO 

Most v rámci regionu a v rámci zviditelnění činnosti ČRS v rámci Kraje. 

ÚČEL DOTACE 
Propagace rybářství v okrese Most, ochrana životního prostředí, prezentace rybářských kroužků a 

nábor nových členů, především dětí, vedení dětí a mládeže k ochraně přírody.  

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové kategorie , především děti a mládež do 15-ti let. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-04-01  
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TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-10-31  

NÁZEV AKCE 1 9.Rybí slavnosti 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 RCHS Pavel, ul.Lomská 1734, 43601 Litvínov 
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PROJEKT č. 82    

NÁZEV PROJEKTU Sochařské sympozium Droužkovice 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Obec Droužkovice 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Chomutov 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  60 500 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS dřevo na výrobu soch, benzín do motorových pil, další spotřební materiál 

MATERIÁL 30 000 Kč 

SLUŽBY POPIS kulturní program na závěr akce 

SLUŽBY  30 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS DPP - práce sochařů 

OSOBNÍ NÁKLADY 80 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 140 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 200 500 Kč 

% 69.82 

CHARAKTER PROJEKTU Sochařské sympozium 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt řeší podporu kulturních aktivit v obci. Se sochařským sympoziem má obec již zkušenost. 

Pořádala ho ve spolupráci s MAS Sdružení Západní Krušnohoří již v roce 2013. Akce byla 

úspěšná a byla zdejšími obyvateli pozitivně hodnocena. Dřevěné sochy, které tehdy během 

sympozia vznikly, jsou dodnes rozmístěné po obci. Jedna z nich - lavička - slouží stále svému 

účelu, dala základ místními označení "u veverek". Po šesti letech bychom chtěli akci zopakovat. 

V června (případně květnu) 2019 týdenní akci, během které vznikne 7 - 9 soch (podle časových 

možností sochařů). Oslovíme sochaře regionální. Během akce bude zároveň propagován i 

Ústecký kraj. 

CÍL PROJEKTU Cílem projektu je podpora pospolitosti občanů - obyvatel obce Droužkovice - prostřednictvím 
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různých akcí. Jednou z nich bude v roce 2019 i sochařské sympozium. Jeho výstupem budou 

dřevěné sochy (7 - 9), tematicky zaměřené podle zájmu občanů obce, které budou umístěny na 

veřejném prostranství v obci. Sochy budou vznikat během týdenní práce sochařů, ta bude 

probíhat na veřejném prostranství. Obyvatelé budou mít možnost sochaře celý týden sledovat. 

Na konce (obvykle sobota) akce proběhne malá vernisáž, tu bude provázet kulturní program.  

ÚČEL DOTACE Podpora soudržnosti obce, oživení kulturního života v obci, podpora regionální kulturních tradic.  

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Lokální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-02-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-30  
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PROJEKT č. 83    

NÁZEV PROJEKTU Roudnické vinobraní 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Kulturní zařízení města Roudnice nad Labem 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  1 350 000 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS Honoráře za vystoupení kapel 

SLUŽBY  250 000 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 250 000 

CELKOVÉ NÁKLADY 1 600 000 

% 15.62 

CHARAKTER PROJEKTU Festival  

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Město Roudnice nad Labem 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt je koncipován jako velká společenská akce nadregionálního charakteru, na které se 

představí vinaři z přilehlé viniční oblasti a vybraní vinaři z dalších regionů. Vinobraní zahrnuje 

doprovodný program zaměřený na všechny věkové skupiny obyvatel, který je organizován na 

třech scénách - současné hvězdy české hudební scény, regionální scéna s koncerty umělců z 

Podřipska a okolí a folklorní scéna. V roce 2019 plánujeme přidání čtvrté scény zaměřené na 

děti (vystoupení pro děti, výtvarné dílny, soutěže) a doplnění folklorní scény o soutěž vinařů. 

Akce je velmi hojně navštěvována (v posledních třech letech v průměru cca 12 tisíc 

návštěvníků) a má výrazný ohlas v médiích. V současné době je potvrzena účast většiny kapel 

na hlavní scéně, jednáme o obsazení folklorní scény.  
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CÍL PROJEKTU 

Projekt si klade za cíl pokračovat v nastavené tradici a kvalitě roudnického vinobraní a 

nabídnout pestrý program různým věkovým skupinám posluchačů. Celý program je organizován 

v areálu roudnického Zámku, jehož větší část není v průběhu roku volně přístupná veřejnosti 

(není v majetku města), Vinobraní tedy otevírá tento areál návštěvníkům z Roudnice i okolí. 

Jedním z cílů akce je také prezentace Města Roudnice nad Labem jako historické metropole 

Podřipska a prohlubování kontaktů s partnerskými městy v zahraničí (každoročními hosty je 

např. vedení partnerského města v SRN Dessau-Rosslau) i organizacemi v rámci ČR. 

ÚČEL DOTACE 
Dotace bude využita k pokrytí části nákladů na doprovodný program (honoráře interpretů na 

hlavní a folklorní scéně). 

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny obyvatel. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-10-31  

NÁZEV AKCE 1 Roudnické vinobraní 2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 areál roudnického zámku 
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PROJEKT č. 84     

NÁZEV PROJEKTU Česko-německé výtvarné sympozium Proudění 20 let - Zářit! 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Kulturní centrum Řehlovice z. s. 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Ústí nad Labem 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  20 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  180 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Materiál na zhotovení uměleckých děl (např. papír, dřevo, osvětlení, barvy, atd.) 

MATERIÁL 30 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 
Služby za (organizace vernisáže - kapela, ozvučení; správu webové stránky; účetnictví; pronájem 

uměleckých dílen; jídlo pro účastníky - umělce) 

SLUŽBY  55 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS OON (kurátorka, lektoři, přednášející, autoři textů do katalogu) 

OSOBNÍ NÁKLADY  20 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 105 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 305 000 Kč 

% 34.42 

CHARAKTER PROJEKTU Sochařské symposium 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 
riesa efau (Drážďany); Fakulta Multimediálních komunikací (Univerzita T. Bati ve Zlíně); Goethe 

Institut Prag; 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Kulturní centrum Řehlovice existuje v kulisách bývalého poplužního dvora pánů z Bílé již od konce 

devadesátých let 20. století. Poměrně rozsáhlý statek, jehož budovy byly svědky nejrůznějších 

dějinných událostí, poskytl za 20 let existence centra prostor pro konání desítek uměleckých, 

literárních, divadelních projektů a výměnných a poznávacích pobytů. Vzhledem ke své geografické 

poloze se Kulturní centrum zaměřuje hlavně na přeshraniční česko-německé projekty, jejichž 

společným jmenovatelem je „setkávání“, především pak setkávání osob a idejí. Jedním z 

nejdůležitějších a nejtrvalejších projektů kulturního centra je Česko-německé výtvarné sympozium 
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PROUDĚNÍ, které v roce 2019 proběhne již po osmnácté. Jedná se o 10-ti denní projekt, kterého se 

účastní umělci převážně z Česka a z Německa (výjimkou však nejsou umělci z dalších evropských 

zemích). Všichni umělci vytvoří během sympozia umělecké dílo (umělecká díla) na zadané téma. 

Tím se pro rok 2019 stalo téma PROUDĚNÍ – ZÁŘIT! Je až s podivem, jak nám současná vlna 

populismu a škarohlídství „odstranila“ úsměv z tváří. Téma sympozia reaguje na tuto skutečnost 

protipólem – smíchem, zářící tváří. Každý z umělců si během sympozia vytvoří v areálu svoji dílnu, 

kde bude moci pracovat. Kromě vlastní umělecké činnosti tvoří sympozium rovněž společný 

program – odborné přednášky ke zvolenému tématu, společné procházky s cílem představit 

účastníkům okolí kulturního centra, setkání s místními obyvateli Řehlovic či workshop pro děti z 

místní mateřské školky). Projekt je ukončen vernisáží vzniklých děl, které se účastní příznivci centra 

z obou stran hranice. Kulturní centrum Řehlovice je jednou z mála organizací, která se věnuje umění 

v jeho „přeshraničním“ kontextu a za dobu svojí existence si vybudovalo silnou pozici v regionu. 

Lze to vidět především na stále se zvyšující návštěvnosti centra (z Řehlovic, Litoměřic, Ústí nad 

Labem). Aktivity kulturního centra zvyšují podstatnou měrou nabídku kulturních akcí v regionu a 

mají také dopad na zvyšování lokálního cestovního ruchu. Česko-německé výtvarné sympozium je, 

vzhledem k tomu, že se koná již po osmnácté, zažitou kulturní akcí. Umělecké dílny, které během něj 

vzniknou, zůstávají otevřené zájmu veřejnosti. Poslední ročníky sympozia přinesly řadu novinek, 

které umožnily diváky více vtáhnout do projektového dění – koncerty, workshop pro děti z místní 

mateřské školky, nedělní Kulturní Brunch či fotbalový turnaj. Po ukončení projektu (umělecké části) 

bude připraven tištěný katalog k projektu. Organizačně projekt zajišťují osoby činné v kulturním 

centru, kurátorka a dobrovolníci. Spolu s umělci se jedná o skupinu ca 38 osob.  

CÍL PROJEKTU 

- realizovat v KC Řehlovice umělecky zaměřený projekt a doplnit kulturní nabídku v lokalitě; - 

pokračovat v netradičním projektovém formátu, který v dané lokalitě není příliš častý; - oslovit 

projektem co nejširší skupinu návštěvníků (přeshraničních, místních, z řad odborné i laické 

veřejnosti) s cílem zintenzivnit budoucí spolupráci; - pokračovat v přeshraniční spolupráci 

(dvojjazyčný formát projektu, česko-německý kurátorský tým, čeští a němečtí umělci, čeští a němečtí 

dobrovolníci); - podpořit dialog mezi nejrůznějšími skupinami obyvatel (pomocí kultury).  

ÚČEL DOTACE 

Dotace bude využita na realizaci projektu, který: - operuje na lokální i přeshraniční úrovni; - 

obohacuje kulturní nabídku v místě (s tím, že se snaží oslovit co nejširší cílovou skupinu); - Kulturní 

centrum Řehlovice rozvíjí své aktivity v prostoru, jehož kulturní krajina je již po léta formována 

důležitými dějinnými událostmi. Organizátor projektu se snaží na tyto důležité historické milníky 

reagovat tím, že podporuje dialog vedoucí k odbourávání předsudků. 

CÍLOVÁ SKUPINA a) umělci (z ČR, Německa a dalších evropských zemí) b) pravidelní návštěvníci Kulturního centra 
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Řehlovice (odborná i laická veřejnost se zájmem o umění a kulturu). Jedná se zhruba o 90 osob; b) 

místní obyvatelé Řehlovic; c) obyvatelé Litoměřic, Ústí nad Labem a Teplic; c) odborná i laická 

veřejnost se zájmem o kulturu, která se akcí centra dosud nezúčastnila; d) studenti středních a 

vysokých škol (Liberec, Ústí nad Labem, Litoměřice, Sasko); e) děti z Mateřské školky Řehlovice.  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Mezinárodní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-07  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Česko německé výtvarné symmpozium PROUDĚNÍ - ZÁŘIT! 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Kulturní centrum Řehlovice, Na Statku 20, Řehlovice 

NÁZEV AKCE 2 Vernisáž Česko-německého výtvarného sympozia, Kulturní Brunch 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Kulturní centrum Řehlovice, Na Statku 20, Řehlovice 

NÁZEV AKCE 3 Workshop pro děti z MŠ Řehlovice 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 Kulturní centrum Řehlovice, Na Statku 20, Řehlovice 

NÁZEV AKCE 4 Odborná přednáška pro účastníky sympozia 

MÍSTO REALIZACE AKCE 4 Kulturní centrum Řehlovice, Na Statku 20, Řehlovice 
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PROJEKT č. 85    

NÁZEV PROJEKTU DIVADLO NA ZÁMKU 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY DŮM KULTURY TEPLICE 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Teplice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  250 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  50 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS HONORÁŘE ÚČINKUJÍCÍCH 

SLUŽBY  50 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 350 000 Kč 

% 14.28 

CHARAKTER PROJEKTU Třídenní tradiční festival realizovaný na venkovní scéně, konaný na přelomu divadelních sezon 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Regionální muzeum Teplice, příspěvková organizace, Statutární město Teplice, 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

V současnosti připravujeme již 17. ročník ve kterém se představí amatérské i profesionální 

umělecké soubory. Projekt se nachází ve fázi dramaturgické přípravy, sestavování jednotlivých 

akci, zajištění prostor a technického zázemí pro účinkující.  

CÍL PROJEKTU 

Jedná se o tradiční třídenní festival určený nejen Tepličanům ale i pro občany okolních měst a 

obcí a lázeňským hostům . Součástí je i setkávání přátel, spojení profesionální i amatérské tvorby. 

Silnou stránkou je nízké vstupné, možnost zakoupení výhodného vstupného na celý festival. 

ÚČEL DOTACE 
Dotace bude použita na úhradu honorářů a nákup představení vhodných do komorních prostor 

teplického zámku.  

CÍLOVÁ SKUPINA 
Festival je určen pro všechny věkové kategorie návštěvníků - od dětí z mateřských škol až po 

seniory. Program je sestaven z pohádek, koncertů i divadelních představení.  
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ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-08-30  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-01  
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PROJEKT č. 86    

NÁZEV PROJEKTU Umíme se bavit - 9. ročník 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Město Libochovice 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  15 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS upomínkové předměty pro účastníky projektu s logem ÚK a emblémem festivalu, výzdoba sálu 

MATERIÁL 15 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 
moderování akce, ozvučení sálu, ubytování vč. snídaně - 1 noc (9.9.2019) v penzionu a ubytovně 

zámku pro účastníky festivalu (20 osob z ostravského souboru Rytmy) 

SLUŽBY 20 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 35 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 50 000 Kč 

% 70 

CHARAKTER PROJEKTU Taneční, divadelní a hudební festival osob se zdravotním postižením 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE T.O. Bílý zajíc, Libochovice, Kulturní středisko U Tří lip, Libochovice 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Loňský festival - 8. ročník, který proběhl 11.9.2018, pořádalo město Libochovice společně s T. O. 

Bílý zajícLibochovice za finančního přispění Ústeckého kraje z Programu podpory regionální 

kulturní činnosti pro rok 2018. Akce se zúčastnilo na 80 umělců ze sedmi zařízení sociální péče a 

téměř 400 diváků z řad veřejnosti. Záštitu nad festivalem si vzaly radní Ústeckého kraje paní Jitka 

Sachetová a starostka Libochovic Ing. Jana Holá. Také loňský ročník byl svou bouřlivou 

atmosférou výjimečný. O bouřlivou atmosféru se především v dopoledním bloku stará na 200 

žáků základní školy, jejich společný zpěv a tanec s účinkujícími je pokaždé nezapomenutelný 

zážitek. Moderování celé akce se již tradičně ujala herečka Ivana Andrlová, pro kterou se náš 
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projekt stal srdeční záležitostí, stálými účastníky je také cenami ověnčená taneční skupina 

Lucarino Dance - dvojnásobní mistři světa v soutěži World Dance Championship v Liberci, který 

pořádá mezinárodní organizace World Artistic Dance Federation. Třešničkou na dortu je pak 

vystoupení hudební skupiny Rytmy ze Čtyřlístku Ostrava. Jedná se o skupinu s šestnácti 

bubeníky, doprovázející např. skupinu Yo Yo band, jejichž vystoupení u nás opět způsobilo husí 

kůži na těle. Program loňského festivalu byl opět sestaven tak, aby obsahoval různé roviny umění 

- divadlo, tanec, hudba a zpěv a účastníci projektu tak mohli prezentovat své umění široké 

veřejnosti. Tak jako každý rok byli účastníci projektu za svá vystoupení odměnění jak bouřlivým 

potleskem, tak i upomínkovými předměty. Po slavnostním ukončení festivalu se konala již 

tradiční diskotéka Petra Vrány s přáním konání festivalu i v roce 2019. 

CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je podpora konání kulturních aktivit ve městě, pokračování v zavedení tradice 

konání Festivalu nadregionálního významu, reprezentace Ústeckého kraje a města Libochovice v 

kulturní oblasti, a to nejen v našem kraji, ale i ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. Dále 

pak ukázat veřejnosti, že se společně se mohou bavit nejen různé generace, ale i různé světy - svět 

handicapovaných i bez handicapu, vytvářet podmínky pro kulturní vyžití určené dětem, mládeži, 

rodičům s dětmi a ostatním občanům města a okolí. Jako každý rok, je dopolední blok určen pro 

žáky ZŠ. I když se dnes společnost snaží odstraňovat všechny překážky a bariéry a snaží se 

neukazovat handicap jako něco odlišného, vnímání člověka je často narušeno a do popředí se 

dostává spíše postižení než samotný člověk. Právě dětem je důležité již od útlého věku ukázat svět 

handicapovaných, naučit je toleranci, ochotu pomoci a utvářet tak jejich následný postoj k 

handicapovaným v dospělosti. Pořádáním těchto akcí dochází k přirozenému setkávání nás 

zdravých se světem handicapovaných. 

ÚČEL DOTACE 

Účelem projektu je vytvoření prostoru pro prezentaci zpěvu, tance a divadla tělesně a mentálně 

postižených občanů široké veřejnosti, pro něž jsou tyto aktivity v podstatě jedinou možností, jak 

se vyjádřit a prezentovat sebe sama ostatním. O účast na našem festivalu projevují zájem soubory 

i z jiných krajů republiky - Středočeského a Moravskoslezského kraje, ale dokonce i ze zahraničí. 

Konkrétně se jedná o handicapované umělce z Polska, z důvodu vysokých nákladů spojených s 

dopravou, ubytováním a stravováním jsme bohužel jejich účast byli nuceni pro tento rok 

odmítnout. Skupina Rytmy z Ostravy a další stálí účastníci nebudou na letošním, již 9. ročníku 

festivalu Umíme se bavit, chybět a můžeme se tak opět těšit na báječný zážitek. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Všechny věkové skupiny, cca 400 osob (žáci ZŠ v dopoledním programu, děti, mládež, rodiče, 

senioři, handicapovaní v odpoledním programu). 
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ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-02-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-11-29  

NÁZEV AKCE 1 Umíme se bavit - 9. ročník 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Kulturní sál u Tří lip, Libochovice 
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PROJEKT č. 87    

NÁZEV PROJEKTU ADVENTNÍ KONCERTY 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY DŮM KULTURY TEPLICE 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Teplice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  60 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 40 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS HONORÁŘE ÚČINKUJÍCÍCH 

SLUŽBY  50 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 150 000 Kč 

% 33.33 

CHARAKTER PROJEKTU 
Cyklus koncertů profesionálů i amatérů v adventním čase. Někteeré koncerty jsou pořádány v 

rámci Vánoočních trhů a není při nich vybáráno vstupné.  

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Řámskokatolická farnost děkanství Teplice v Čechách, CV Kredit , a.s. 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Cyklus navazuje na již tradiční předvánoční nabídku koncertů. Koncerty se konají v Zahradním 

domě, v kostele sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí a v rámci Vánočních trhů. V současnosti je 

ve fázi příprav.  

CÍL PROJEKTU 
Vytvoření tradiční nabídky pořadů v adventním čase, jak pro obyvatele města, tak pro obyvatele 

spádových obcí a lázeňské hosty.  

ÚČEL DOTACE Z případné dotace budou hrazeny honoráře koncertů při kterých není vybíráno vstupné.  

CÍLOVÁ SKUPINA Dospělí, senioři, děti, lázenšrtí hosté, obyvatelé Teplic i spádových obcí.  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 
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TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-12-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-22  
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PROJEKT č. 88    

NÁZEV PROJEKTU Pořádání hudebních koncertů v roce 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Mostecký hudební spolek 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Most 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 427 200 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  9 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Projektor Optoma EH461 (nebo alternativa) + projekční plátno ELITE SCREENS, roleta 135", 16:9 

MATERIÁL  30 180 Kč 

SLUŽBY POPIS Pronájem prostor pro konání koncertů 

SLUŽBY 98 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 128 180 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 564 380 Kč 

% 22.71 

CHARAKTER PROJEKTU Koncerty a hudební přehlídky 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Regionální hudebníci a interpreti 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

V uplynulém roce uspořádal Mostecký hudební spolek v prostorách klubovny spolku 72 koncertů, na 

kterých vystoupilo 153 hudebních uskupení, z toho více jak polovina byla z ústeckého kraje. 

Mostecký hudební spolek vytváří dramaturgický plán tak, aby v programové nabídce bylo 

zastoupeno co nejpestřejší spektrum hudebních stylů a směrů. I letos, stejně jako v loňském roce, 

obsahuje programová nabídka především rock, rock n roll, punk, metall, R&B, blues, jazz. To je 

doplněno několika koncerty okrajových hudebních žánrů, jako například Noise, Underground, Ska, 

Indie a dalších stylů a jejich odnoží.  

CÍL PROJEKTU 
1. Rozšíření a obohacení kulturní scény v Ústeckém kraji. Spolek v roce 2019 uspořádá nejméně 80 

koncertů různých hudebních žánrů. Koncerty budou probíhat v prostorách klubovny spolku - Rokáči 
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Vinohrady. 2. Rozšíření programové nabídky regionální klubové scény. Klubová scéna v ústeckém 

kraji je zaměřena převážně na rockové produkce. Spolek v prostorách klubovny umožní vystoupení 

hudebních těles dalších hudebních žánrů a to i okrajových. V případě získání projekční techniky, 

bude spolek pořádat projekce hudebních dokumentů. 3. Podporovat a rozvíjet umělecký růst 

začínajících hudebníků. Každý měsíc uspořádat workshop, kde se setkají začínající hudebníci s 

aktivními muzikanty a hudebními pedagogy. Zde si nejen vymění zkušenosti, ale také mají možnost 

si vyzkoušet krátké vystoupení. Silné stránky projektu: Jediné místo v Mostě a okolí, kde se pořádají 

pravidelné koncerty. Tradice místa již od roku 1995. Velká žánrová rozmanitost. Kvalitní technické 

vybavení pro účinkující. Obětavá členská základna spolku při pořádání akcí. Slabé stránky projektu: 

Nízká kapacita pro pořádání větších akcí (maximálně 90 návštěvníků). Finanční závislost na vedlejší 

hospodářské činnosti, dotacích a darech.  

ÚČEL DOTACE 1. Pořízení projekční techniky 2. Úhrada části nájemného klubovny spolku 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Mládež do 24 let 11%, dospělí 25-34 let 23%, dospělí 35-44 let 28%, dospělí 45-54 let 26%, dospělí 

55-64 let 9%, senioři 65 let a více 3%. Z toho ženy 46%, muži 54%. Celkový počet účastníků 

projektu 3.150 osob 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Malý rockový Most 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Rokáč Vinohrady, Jana Opletala 1703, 434 01 Most 

NÁZEV AKCE 2 Jazzový koncert 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Rokáč Vinohrady, Jana Opletala 1703, 434 01 Most 

NÁZEV AKCE 3 Koncert Ivan Hlas Trio 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 Rokáč Vinohrady, Jana Opletala 1703, 434 01 Most 
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PROJEKT č. 89    

NÁZEV PROJEKTU Barevná planeta 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Poradna pro integraci 

PRÁVNÍ FORMA Ústav 

OKRES Praha 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 10 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  450 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS 
Ozvučení a osvětlení, nájem pódií, pořadatelská služba, svoz odpadů a úklid, nájem atrakcí a 

stánků, zdravotní služba, honoráře za vystoupení, technické zabezpečení apod 

SLUŽBY 260 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 260 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 720 000 Kč 

% 36.11 

CHARAKTER PROJEKTU Festival 19. ročník 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 
město Ústí nad Labem, Dům dětí a mládeže, Junák, UJEP, Svaz Vietnamců v ČR, ZŠ Anežky 

České a další 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Barevná planeta 20. ročník je festivalu, na kterém probíhá největší setkání s cizinci v ČR. Probíhá 

v celém centru města Ústí nad Labem na třech hlavních náměstích, kde program probíhá od 13 – 

22:00 hod a po té se akce stěhují do několika hudebních klubů dle žánru a zaměření. Do programu 

se den před konáním hudební produkce zapojují divadla svým kulturním programem věnovaný 

integraci cizinců. Festival si každým rokem získává více příznivců. Minulý ročník navštívilo 

okolo 9 000 návštěvníků pocházejících nejen z Ústí, ale i z jiných částí ČR. Na pódiích vystupují 

jak umělci z ČR, tak i ze zahraničí. Další důležitou součástí festivalu je vytvoření velkého 

prostoru pro setkávání s cizinci, kteří zde žijí. Tento prostor bude vytvořen zhruba z 50 stánků, 

kde přes 30stánků je věnováno kuchyni různých zemí (makedonská, bulharská, africká, 

vietnamská, čínská, španělská, mongolská, italská, ruská, kazašská, ukrajinská, bolivijská, 
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gruzínská, indická a další) .Celý projekt je zamýšlen jako festival – tedy svátek – odlišných kultur, 

které jsou představovány v různých formách. Vystupují zde umělci jak z řad profesionálů, tak i 

amatérů. Barevná planeta představuje pro jednotlivá etnika a národnostní menšiny možnost 

prezentace vlastní kultury a vlastního způsobu života prostřednictvím hudby, tance, fotografií, 

ukázek tradičních oděvů či ochutnávky jídel. Na festivalu se podílí jak komunity cizinců žijící v 

ÚK, tak spousta dobrovolníků, základní školy, divadla a další instituce v UNL. Loni probíhal 

festival pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje a primátorky města Ústí nad Labem. Festival 

probíhá v centru města ÚNL na Lidickém Mírovém náměstí v Atriu, na ulici u Cafe Max s 

povolením nebyl 10 let problém jak od Policie, UMO nebo magistrátu. Produkce probíhá na třech 

pódiích: 1. na pevném v Atriu, 2. o rozměrech 10x9m na Mírovém náměstí zde provádí 

certifikovaná firma již 6let, jelikož se nesmí kotvit do země, 3. na Lidickém náměstí o rozměrech 

8x6m zde také provádí certifikovaná firma, všechna pódia jsou zajištěna a technické zázemí je 

ohraničeno pevnými ploty. Na akci se využívá energie za stávajících elektro sloupků, sloupků na 

Magistrátě a Lidické náměstí je posíleno o el.centrálu o výkonu 63A. Akci zajišťuje: 14 osob 

ostraha, 15 osob pořadatelů, zdravotní a hasičská služba Gondek rescue cca 8osob, dále je 

posílena služba Městské policie a Policie ČR. WC jsou pro návštěvníky zajištěny na Mírovém 

náměstí 10xtoi, 1xpisoár, na Lidickém 8x toi a v atriu na wc v budově UMO (schváleno UMO a 

magistrát). Úklid akce zajištuje firma AVE v celém centru a zároveň pronajímá obruče na 

odpadky cca 19ks. Již třetí rok za sebou navíc objednáváme specializovanou firmu Hruška na 

odstraňování mastných skvrn (firma je taky dost mastná :-)). Průběh festivalu konzultujeme s 

pracovníky Magistrátu (MP, doprava, kultura, vedení) tak Policií ČR a dalšími  

CÍL PROJEKTU 

Celý projekt je zamýšlen jako festival – tedy svátek – odlišných kultur, které jsou představovány v 

různých formách. Vystupují zde umělci jak z řad profesionálů, tak i amatérů. Barevná planeta 

představuje pro jednotlivá etnika a národnostní menšiny možnost prezentace vlastní kultury a 

vlastního způsobu života prostřednictvím hudby, tance, fotografií, ukázek tradičních oděvů či 

ochutnávky jídel. Na festivalu se podílí jak komunity cizinců žijící v ÚK, tak spousta 

dobrovolníků, základní školy, divadla a další instituce v UNL  

ÚČEL DOTACE 

Festival pořádáme již 19 let a těší se veliké oblibě široké veřejnosti. Jeho příprava a realizace je v 

centru města velice náročná jak technicky, tak i finančně. Abychom sehnali dostatek finančních 

prostředků, využíváme vícezdrojového financování. Dotace bude využita k pokrytí přímých 

nákladů na realizaci festivalu a jeho doprovodných aktivit  

CÍLOVÁ SKUPINA 
Festival navštěvuje okolo 9000 návštěvníků. Projekt se zaměřuje na dvě cílové skupiny 1) široké 

veřejnosti a část programu je určena zejména rodinám s dětmi, 2) cizinci a menšiny žijící v ČR  
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ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-02-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Festival Barevná planeta 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 centrum města Ústí n.L., Lidické, Mírové nám. a Átrium 
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PROJEKT č. 90    

NÁZEV PROJEKTU Festival Osmička 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Kočkopes, z.s. 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 300 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS Propagační materiál - plakáty, letáky, reklamní plachty atd. 

MATERIÁL 10 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 
Technické zabezpečení - zvuková a světelná technika, zabezpečení prostoru areálu, pronájem WC, 

zábran a plotů, grafické práce 

SLUŽBY  15 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Účinkující, zdravotnický dohled, zvukař, moderátor, fotografové, security, pořadatelé 

OSOBNÍ NÁKLADY 20 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 45 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 345 000 Kč 

% 13.04 

CHARAKTER PROJEKTU Multikulturní open air festival 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Centrum kultury LOVOš, město Lovosice 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Důvodem vzniku a existence projektu je nedostatek kulturního vyžití v oblasti hudby pro mladší 

generace v našem regionu. Projekt má za sebou již tři úspěšné ročníky s pozitivními ohlasy, proto 

v něm vidíme velký potenciál do příštích let a festival tento rok rozšiřujeme o různé sportovní 

aktivity, hudebně vzdělávací workshopy a soutěže pro návštěvníky i další veřejnost. 

CÍL PROJEKTU 

Cílem tohoto projektu je poskytnout lidem kulturní obohacení a zábavu ve formě dvoudenního 

multižánrového hudebního festivalu spojeného s dalšími sportovními aktivitami, jako je turnaj ve 

skateboardingu a BMX a také minifotbalový turnaj. Mezi silné stránky projektu patří jedinečnost 

akce podobného typu, i proto se k nám sjíždějí návštěvníci z celé ČR. Naopak mezi slabé stránky 
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lze zařadit "stáří" akce. Jelikož je poměrně mladá (tento rok bude 4. ročník), tak pořád není v 

povědomí všech potenciálních návštěvníků, avšak to intenzivně zlepšujeme naším stylem 

propagace. Oproti prvnímu ročníku, kdy festival navštívilo více než 800 návštěvníků, se i přes 

nepřízeň počasí podařil na druhém ročníku počet zvýšit na 940, a třetí, zlomový ročník, se číslo 

zastavilo těsně pod 2000 platících návštvníků. Naším cílem pro další roky je počty nadále 

zvyšovat a pokud možno projekt rozšiřovat o další hudební scény a další aktivity pro širokou 

veřejnost. 

ÚČEL DOTACE 
Obohacení kulturního programu na Ústecku v oblasti hudební a hudebně vzdělávací s propojením 

se sportovními aktivitami. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Akce není věkem limitována, avšak našimi návštěvníky jsou převážně lidé ve věku 15-40 let. 

Poměr mužů i žen je téměř vyvážený. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-02-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-07-19  

NÁZEV AKCE 1 Festival Osmička 2018 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Lesopark Osmička, Lovosice 
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PROJEKT č. 91    

NÁZEV PROJEKTU Lounská křídlovka 

STATUT OSOBY ŽADATELE FYZICKÁ OSOBA 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ Miroslav Rejha 

OKRES Louny 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  43 000 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS ozvučení, výlep plakátů 

SLUŽBY  20 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS mzdy zúčastněných kapel 

OSOBNÍ NÁKLADY  80 000 Kč 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 100 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 143 000 Kč 

% 69.93 

CHARAKTER PROJEKTU Festival tradiční dechové hudby 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE MÚ Louny, knihovna Louny 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Jsem kapelníkem Lounské třináctky 39 let, od jejího založení v roce 1980 spolupracujeme s Českým 

rozhlasem a s Českou televizí ( jeden z devíti natočených pořadů: Lounská třináctka s Moravěnkou a 

Veselkou u Fleků). Účastníme se festivalů dechové hudby, kde vystupují nejlepší orchestry z Čech a 

Moravy. V minulém roce proběhl za podpory Ústeckého kraje první ročník tohoto festivalu. Projekt 

je v přípravné fázi. Jednáme s orchestry o možnosti vystoupení. Předběžně účast přislíbila Krajanka a 

Moravanka.  

CÍL PROJEKTU Propagace tradiční dechovky a udržování kulturního dědictví tohoto žánru 

ÚČEL DOTACE Obohacení kulturního programu v regionu Louny a široké okolí. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
tradičně je v Čechách vnímán tento žánr pro střední a starší generaci, ale věříme, že v kvalitním 

provedení osloví i mladší generaci posluchačů 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-28  
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TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-30  

NÁZEV AKCE 1 Festival Lounská křídlovka 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Park Louny, Masarykovy sady 1470 
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PROJEKT č. 92   

NÁZEV PROJEKTU Sborník studentských architektonických prací 

STATUT OSOBY ŽADATELE FYZICKÁ OSOBA 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ Ing. arch. Eva Pettrichová 

OKRES Louny 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 50 000 Kč 

MATERIÁL POPIS materiál pro tisk sborníku - papír 

MATERIÁL  25 000 Kč 

SLUŽBY POPIS grafická úprava sborníku, příprava tisku, tisk 

SLUŽBY  25 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 100 000 Kč 

% 50 

CHARAKTER PROJEKTU Publikace 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Město Žatec, Fakulta architektury ČVUT, spolek A dál? 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt navazuje na studentské workshopy Fakulty architektury ČVUT, které se v Žatci konají 

pravidelně od roku 2014. Studentské práce vznikly pod vedením architektů pedagogů a přináší 

zajímavý náhled na nejen na historické centrum Žatce, ale také městskou památkovou zónu, 

zapsanou na indikativním seznamu UNESCO. V současné době je zpracováno okolo 60 

architektonických studií, řešících různé lokality na Žatecku (Žatec, Trnovany, Stekník). Projekty 

jsou v současné době archivovány v digitální i fyzické formě na různých místech, bez ucelené 

formy a veřejnosti nepřístupné. Žadatelka je jednou z autorek architektonické studie na konverzi 

chmelařského areálu, se kterou úspěšně zakončila studium na Fakultě architektury v roce 2018. 

Žadatelka působí v žateckém regionu a tudíž považuje za důležité, aby práce, které jsou pro 
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studenty extrémně časově (a často i fyzicky) náročné, byly veřejně přístupné a aby mohly být 

nejen podkladem pro diskuze veřejnosti a vedení města Žatce, ale také vhodně reprezentovat 

uznávané stavební dědictví v srdci Ústeckého kraje.  

CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je zpracování a vydání publikace, ve které budou obsaženy všechny studentské 

práce, které dosud v Žatci vznikly. Svazek by měl přehledně ukázat které lokality byly řešeny a 

představit všechny projekty i jejich autory. V rámci mezioborové spolupráce je v plánu také 

předmluva hostujících pedagogů a jejich dojem z žateckého regionu.  

ÚČEL DOTACE 

Dotace bude sloužit pro pokrytí nákladů s grafických zpracováním a vydáním sborníku prací. 

Plánovaný náklad je cca 100 výtisků o cca 100 stranách (odvíjí se od plošné náročnosti 

jednotlivých projektů, do shromáždění materiálů nebude známo). Smyslem sborníku je ucelený 

přehled různých architektonických záměrů, které vznikly na základě podrobných analýz a ze 

kterých může dále vedení města vycházet při úvahách o využití "brownfields", či dosud 

nezastavěných proluk v centru města. Sborník by měl mít také informační funkci a svou 

vhodnou grafickou formou přehledně seznamovat s tématikou revitalizací městských ploch 

širokou veřejnost.  

CÍLOVÁ SKUPINA 

Všechny věkové skupiny, s ohledem na složitost obsahu spíše vyšší ročníky široké veřejnosti (tj. 

střední školy, generace 20 - 40 let, generace 40+). Dílo by mělo být srozumitelné pro každého se 

zájmem o architekturu a o veřejné dění ve městě. Sborník by sloužil jako podklad/inspirace Radě 

města, a to zejména při strategických rozhodnutích o zásadních investičních akcích (např. při 

úvahách o nových funkcích chmelařských skladů a sušáren chmele).  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-04-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  
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PROJEKT č. 93    

NÁZEV PROJEKTU Malý cyklus koncertů v kostelech na Bílinsku 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Omnium z.s. 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Náchod 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 15 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  10 000Kč 

MATERIÁL POPIS Kancelářské potřeby, spotřební materiál 

MATERIÁL 5 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 
Honoráře umělců, ozvučení, propagace, tisk plakátů, výlep plakátů, náklady na grafika, organizační 

zajištění 

SLUŽBY 45 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 75 000 Kč 

% 66.66 

CHARAKTER PROJEKTU Cyklus koncertů v kostelech na Bílinsku 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE ZUŠ Bílina, Obec Hrobčice 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt navazuje na aktivity realizované v roce 2018, zejména na kulturní akce, které doplňovaly 

tradiční setkání rodáků Hrobčicka v září 2018. V rámci tohoto setkání proběhl koncert "Duchovní a 

světské středověké písně za doprovodu středověké harfy a houslí" s interprety Nancy Thym a Thilo 

Viehrig. Jako součást kulturního programu byla připravena také výstava o historii kostelů v 

Hrobčicích, Bílině - Újezdu a Chouči. Koncerty organizované spolkem Omnium jsou součástí cyklu 

Monumenta VIVA. Cyklus si klade za cíl zpřístupnit většinou dlouhodobě uzavřené a nevyužívané 

sakrální objekty v České republice.  

CÍL PROJEKTU Projekt má za cíl prostřednictvím kulturních akcí otevřít dlouhou dobu uzavřené sakrální objekty v 
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Hrobčicích, Chouči a Bílině - Újezdu, umožnit jejich využití pro kulturní akce pro širokou veřejnost 

a pomoci tak i jejich postupné obnově. 

ÚČEL DOTACE 

Účelem dotace je podpora soudržnosti obce, podpora kulturních aktivit a to včetně kulturních ativit 

dětí v reginou, posílení komunitních aktivit, ale i prezentace a zviditelnění regionu mimo Bílinsko, 

podpora cestovního ruchu. 

CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinou je široká veřejnost, obyvatelé v okolí kostelů, ale i návštěvníci regionu. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-03-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-20  

NÁZEV AKCE 1 Jarní koncert ZUŠ v Bílině 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Kostel Zvěstování Panny Marie v Bílině - Újezdu 

NÁZEV AKCE 2 Duchovní a světské středověké písně  

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Kostel sv. Kateřiny v Chouči 

NÁZEV AKCE 3 Koncert - Armin Holnaicher (baryton) a Wolfgang Fritscher (kytara, loutna)  

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 Kostel sv. Havla v Hrobčicích 

NÁZEV AKCE 4 Koncert k výročí vzniku republiky 

MÍSTO REALIZACE AKCE 4 Kostel Zvěstování Panny Marie v Bílině - Újezdu 

NÁZEV AKCE 5 Adventní koncert 

MÍSTO REALIZACE AKCE 5 Kostel sv. Havla v Hrobčicích 
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PROJEKT č. 94    

NÁZEV PROJEKTU Dílny pro lidi s postižením II. 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, pobočný spolek Louny  

PRÁVNÍ FORMA Pobočný spolek 

OKRES Louny 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 22 430 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS Výtvarné pomůcky, výtvarný materiál 

MATERIÁL  5 000 Kč 

SLUŽBY POPIS Nákup služeb odborníků - fotograf, řezbář, restaurátor .., rámování  

SLUŽBY 35 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Dohoda o provedení práce  

OSOBNÍ NÁKLADY  10 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  -  

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 72 430 Kč 

% 69.03 

CHARAKTER PROJEKTU 

10 třídenních workshopů – kresba, malba, řezbářství, fotografie, tvůrčí psaní, lidová tvorba, 

dramatická tvorba, práce se dřevem, textilní tvorba... Projekt zajistí aktivity, při kterých lektoři 

připraví program tak, aby prostřednictvím různých technik (fotografie, řezbářství, kresba, malba, 

tvůrčí psaní, aj.) lidé s mentálním a kombinovaným postižením pomocí vlastních zkušeností a 

znalostí došli k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich dalších životech. Každý 

lektor při tom bude brát ohledy na potřeby a zkušenosti lidí s mentálním a kombinovaným 

postižením. Jednotliví vedoucí různě zaměřených tvůrčích dílen vědí, že kromě obrovské 

trpělivosti to chce spoustu nadšení a vůle. Vědí, že lidem s mentálním a kombinovaným 

postižením, se kterými pracují, jdou některé věci hodně pomalu. To ale neznamená, že je vůbec 

nezvládnou. Jen se musí vědět, jak na to. A tomu je třeba se je naučit. Výstupy dílen se formulují 

díky předem danému tématu a cíli dílny. Díky interaktivním formám spolupráce mezi účastníky 

tohoto typu vzdělávání dochází k tomu, že si lidé odnášejí více podnětů pro svůj další život. 
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Dílny v oblasti fotografie, kresby a malby budou několikadenní výpravy do přírody, pořádané za 

účelem zdokonalení se v oblasti fotografie, kresby a malby, poznávání atraktivních lokalit a 

seznámení se s dalšími nadšenci z cílové skupiny, ale také s dobrovolníky. Pobyt venku bychom 

zvolili z důvodu časté izolace lidí s postižením. Jedinec s mentálním či kombinovaným 

postižením získává tvořivostí stejné psychologické hodnoty jako každý jiný jedinec. Ve snahách 

veřejnosti je buď se snažit přiblížit jejich výtvarnou produkci tvorbě lidí bez postižení, a tak 

potlačit a eliminovat vše, co cítí jako úchylku od „normy“ včetně invence, nebo využít osobitého 

způsobu vidění světa lidmi s mentálním či kombinovaným postižením, zvláštnosti jejich 

percepce i motoriky a vydat se směrem do neznáma, směrem, k němuž profesionální výtvarníci 

spějí celý tvůrčí čas – ke schopnosti originálně a nově zachytit život. O druhý přístup se bude 

snažit také náš projekt.  

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením – oslovené organizace, které projevily zájem na 

spolupráci: Městská pečovatelská služba s Denním stacionářem Louny, Fügnerova 1668, 440 01 

Louny Kamarád- Lorm, Zeyerova 859, 438 01 Žatec Speciální základní škola Louny, 

Poděbradova 640, 440 01 Louny  

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt bude realizovat Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR pobočný spolek 

Louny. Naše organizace zajišťuje a organizuje volnočasové aktivity pro lidi s mentálním a 

kombinovaným postižením každého věku, jejich přátelé, dobrovolníky, odbornou a sociálně 

právní veřejnost. Zajišťuje kontakty na odborníky v oblasti psychologie, psychiatrie, sociálně 

právní problematiky atd. Charakteristika členů: lidé s mentálním postižením, kombinovanými 

vadami, jejich přátelé, dobrovolníci, odborná a sociálně právní veřejnost. Organizace od založení 

pravidelně spolupracuje s cílovou skupinou a místní komunitou, pořádá volnočasové aktivity 

jako např. Mikulášská, netradiční plavecké závody, zahradní koncerty, dny setkání pro lidi s 

mentálním a kombinovaným postižením, sportovní turnaje atd. K naplnění svých potřeb 

potřebují lidé s mentálním postižením podporu a otevřenost většinové společnosti. Mentální 

postižení je natolik závažné, že postihuje vedle jiných důležitých oblastí života nemocného 

rovněž i oblast pracovní. Lidé s mentálním postižením mají problémy s nezaměstnaností. Z 

tohoto důvodu si často lidé s mentálním postižením nejsou schopni sami hradit každodenní 

aktivity, natož aktivity nad rámec denních záležitostí. Louny: Městská pečovatelská služba s 

Denním stacionářem Louny, Fügnerova 1668, 440 01 Louny Úlovice: Úlovice 5E, Ročov 440 

01 

CÍL PROJEKTU 
Cílem projektu je pozvat minimálně 10 lidí s postižením na 10 workshopů. Na dílny budou 

navazovat výstavy vzniklých prací - představení lidí s mentálním a kombinovaným postižením 
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veřejnosti. Množství diváků, které budou na vernisážích a výstavách, přinese možnost kontaktu 

lidí z cílové skupiny s širokou veřejností. A tak jim umožní vzájemné poznání. Myslíme si, že se 

tak obohatí obě zúčastněné strany a alespoň částečně se probourá zeď, která stojí mezi lidmi s 

mentálním a kombinovaným postižením a okolním světem. Doufáme také v možnost narušení 

mýtů, které o lidech s mentálním a kombinovaným postižením kolují. Možná se také někdo z 

diváků naučí s lidmi z cílové skupiny lépe komunikovat, možná si porozumí a divák může nést 

tuto zkušenost dále do společnosti, která se zatím stále lidem z naší cílové skupiny vyhýbá. 

Každý jedinec s mentálním i kombinovaným postižením je svébytnou bytostí s vlastními 

lidskými potřebami i problémy a s vlastními vývojovými potencialitami, které je nutné 

podporovat a rozvíjet. Umění navíc může být spojovacím článkem – mezi zdravými a 

handicapovanými, dětmi a dospělými, mládím a stářím. Pro lidi s mentálním a kombinovaným 

postižením je velmi těžké pohybovat se samostatně po světě, a tak se velmi zřídka setkávají s 

lidmi, kteří by se mohli stát jejich kamarády. Proto je velmi důležité, aby je v této oblasti někdo 

podporoval. Tak by projekt přispěl k tomuto cíli. U lidí s mentálním a kombinovaným 

postižením má možnost navazování kontaktů velmi vysokou hodnotu. Mentálně postižení lidé se 

totiž v důsledku svého handicapu dostávají do izolace, která často vede až k sociálnímu 

vyloučení. Proto je pro ně udržování a navazování sociálních kontaktů velice důležité. Aby se 

podpořila integrace, musí někdo zajistit lidem s mentálním a kombinovaným postižením pomoc 

při styku s ostatními lidmi a tvořit příležitosti k vypěstování přátelských vztahů. Je mnoho cest, 

jak toho dosáhnout. Podstatnou součástí života člověka, a to jak zdravého, tak s mentálním či 

kombinovaným postižením, je potřeba seberealizace. Jedním z eventuálních a přirozených 

způsobů, jak se člověk může seberealizovat je prostřednictvím tvůrčí činnosti. Lidé s mentálním 

a kombinovaným postižením se tak budou mít šanci seberealizovat, naučit se novým 

dovednostem, získat nové kontakty a zapojit se do společnosti. Umělecká tvorba je pro lidi s 

mentálním a kombinovaným postižením vzhledem k jejich postižení také reedukací, 

kompenzací, sociální rehabilitací a v některých případech i resocializací. 

ÚČEL DOTACE 

Pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením je velmi těžké pohybovat se samostatně po 

světě a tak se velmi zřídka setkávají s lidmi, kteří by se mohli stát jejich kamarády. Proto je 

velmi důležité, aby je v této oblasti někdo podporoval. Tak by projekt přispěl k tomuto cíli. U 

lidí s mentálním a kombinovaným postižením má možnost navazování kontaktů velmi vysokou 

hodnotu. Mentálně postižení lidé se totiž v důsledku svého handicapu dostávají do izolace, která 

často vede až k sociálnímu vyloučení. Proto je pro ně udržování a navazování sociálních 

kontaktů velice důležité. Tento projekt by byl připraven přesně na míru pro lidi s mentálním a 
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kombinovaným postižením. Naší snahou by bylo, aby jim projekt přinesl co možná největší 

radost a především nevšední zážitek. Ze zajímavě stráveného času tito lidé dovedou těžit i 

několik měsíců. Takovéto zážitky by jim přinesly téma ke komunikaci se svým okolím, zážitky 

by jim zvedly sebevědomí, umožnily by jim možnost poznání s okolím, možnost spolupráce s 

lidmi, které často nepotkávají. Dále projekt zajistí: Rozvíjení a upevňování vztahů uvnitř 

skupiny lidí s mentálním a kombinovaným postižením i vztahu s jejich okolím. (Slušné chování, 

tolerance, schopnost pomáhat druhým, práce v týmu či respektování pravidel.) Rozvíjení 

individuálních schopností a dovedností. Emoční podporu. (Podpora sebedůvěry.) Seberealizace. 

(Akce bude připravena tak, aby odpovídala schopnostem lidí z cílové skupiny.) Za úspěch 

budeme považovat hladký průběh akcí a především radost z akcí u všech zúčastněných. Za 

úspěch budeme považovat nová navázaná přátelství. Za úspěch budeme považovat prohloubení 

přátelství a možnost setkání. Za úspěch budeme považovat interakci a komunikaci mezi 

dobrovolníky a lidmi z cílové skupiny. Za úspěch budeme považovat interakci a komunikaci 

mezi většinovou společností a lidmi z cílové skupiny. Za úspěch budeme považovat rozšíření 

povědomí o umění art brut a jeho hodnotě.  

CÍLOVÁ SKUPINA 

Přibližně každých 20 sekund, se někde na světe narodí mentálně postižené dítě a takovéto dítě se 

může narodit každému. Kterýko-li člověk může onemocnět nebo se poranit tak, že začne ztrácet 

svou mentální kapacitu. Cílovou skupinu tvoří lidé s mentálním a kombinovaným postižením 

různého věku – cca 100 lidí. Jedinec s mentálním a kombinovaným postižením má vážná 

omezení ve dvou nebo více oblastech adaptivních schopností potřebných v každodenním životě - 

tedy komunikaci, péči o sebe sama, rodinném životě, sociálních dovednostech, volném čase, 

péči o zdraví, sebekontrole, vzdělání (čtení, psaní, základy matematiky) a uplatnění v komunitě a 

práci. Lidé s mentálním a kombinovaným postižením mají stejné potřeby, sny a touhy jako lidé 

bez postižení. Stejně jako všichni chtějí mít bezpečný domov, rodinu a přátele. Chtějí pracovat a 

bavit se. Chtějí být soběstační a svobodní. Mnohé z těchto snů se jim v dnešní době mohou 

splnit, a to díky podpoře okolí. Veřejnost - návštěvníci výstavních prostor v Lounech a okolí. 

Dobrovolníci - pomoc na dílnách a při realizaci výstav vzniklých prací.  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  
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PROJEKT č. 95    

NÁZEV PROJEKTU Městské slavnosti a pouť v Horním Jiřetíně  

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Město Horní Jiřetín 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Most 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 400 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS propagace - spot radio, vystoupení kapel 

SLUŽBY 200 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 200 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 600 000 Kč 

% 33.33 

CHARAKTER PROJEKTU Městské slavnosti a pouť s doprovodným programem 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE žádné 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt je v přípravné fázi. Jedná se o tradiční akci, která je každoročně hojně navštěvovaná. V 

přípravách je celodenní program pro nejširší návštěvnické spektrum. Středobodem slavností se 

stane prostor před kulturním domem, kde vystoupí známí interpreti české populární hudby a 

regionální kapely.  

CÍL PROJEKTU 
Projekt má za cíl zviditelnění významných památek (kostel Nanebevzetí Panny Marie), obohacení 

kulturního dění v regionu.  

ÚČEL DOTACE Obohacení kulturního programu, zapojení místních spolků.  

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové kategorie 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-08-10  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-08-11  
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NÁZEV AKCE 1 Hudební vystoupení Václava Neckáře 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 město Horní Jiřetín - okolí kulturního domu 



PROGRAM PODPORY REGIONÁLNÍ KULTURNÍ ČINNOSTI NA ROK 2019                       bod 17.4 příloha č. 2 

 

215 

 

PROJEKT č. 96    

NÁZEV PROJEKTU Oslavy 140 let SDH Líšťany 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Obec Líšťany 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Louny 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 17 400 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS slavnostní věnec, soutěžní ceny pro děti 

MATERIÁL 6 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 
hudební produkce - vystoupení kapely, vystoupení bubeníků, ozvučení, autorský poplatek, atrakce 

pro děti 

SLUŽBY  34 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 40 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 57 400 Kč 

% 69.68 

CHARAKTER PROJEKTU Slavnosti při příležitosti 140. výročí SDH Líšťany s kulturním programem 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE SDH Líšťany, HZS stanice Bitozeves 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

SDH Líšťany je organizační složkou obce Líšťany a nejstarším spolkem v obci, který měl vždy 

velký význam pro společenský život ve vsi. Tradičně pořádá řadu kulturních a sportovních akcí. 

Oslavy jsou vyvrcholením píle členů spolku a zajímavou a zážitkovou formou představí při 

příležitosti svého 140. výročí svoji činnost veřejnosti. Kulturní program začne položením věnců u 

pomníku hasičů a vystoupením bubeníků. Následovat bude vystoupení hudební skupiny. Pro děti 

budou připraveny atrakce a soutěže s výchovným charakterem v oblasti dopravní bezpečnosti. 

Akci doprovodí ukázky činnosti hasičů. Svoji činnost představí rovněž i děti, které docházejí do 

místního Kolektivu mladých hasičů. Akci bude doprovázet výstava fotografií a dokumentů 
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mapujících historii SDH Líšťany a rovněž komentované prohlídky budovy hasičské zbrojnice. 

CÍL PROJEKTU 

Jedním z cílů akce je seznámit návštěvníky s činností SDH Líšťany, připomenout jim historii 

sboru i jeho význam v životě místní komunity. Záměrem je také snaha o zvýšení atraktivity 

hasičských spolků pro mládež. Akce má také osvětoví charakter, neboť si klade za cíl zvýšit 

povědomí o bezpečném chování v dopravě. Především má však akce za úkol posílit vazby mezi 

místními občany i občany z dalších oblastí regionu a zvýšit zájem o jejich dění v obci Líšťany a 

obecně má za cíl zvýšit atraktivitu života na vesnici. 

ÚČEL DOTACE 
Rozšíření kulturní nabídky v Líšťanech, podpora vzájemných vztahů mezi obyvateli Líšťan a 

okolních obcí, propagace obce a nejstaršího spolku v Líšťanech. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou jsou obyvatelé Líšťan a přilehlých obcí ze svazku Mikroregionu Lounské 

Podlesí, ale rovněž obyvatelé vzdálenějších obcí, s jejichž jednotkami SDH Líšťany již řadu let 

spolupracuje. Akce je určena pro všechny věkové kategorie. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Lokální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-29  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-07-31  

NÁZEV AKCE 1 Oslavy 140 let SDH Líšťany 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 budova hasičské zbrojnice a přilehlé okolní prostranství 



PROGRAM PODPORY REGIONÁLNÍ KULTURNÍ ČINNOSTI NA ROK 2019                       bod 17.4 příloha č. 2 

 

217 

 

PROJEKT č. 97    

NÁZEV PROJEKTU Fesťáček u vody 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Obec Droužkovice 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Chomutov 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  43 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS pronájem (zvuková aparatura), moderátor, propagace akce, honoráře umělců 

SLUŽBY  60 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 60 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 103 000 Kč 

% 58.25 

CHARAKTER PROJEKTU Festival 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Místní akční skupina Západní Krušnohoří 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Fesťáček u vody 2019 je tradiční hudební festival, který se poprvé uskutečnil 15. 7. 2000 v 

prostorách u koupaliště v Droužkovicíh. Letošní jubilejní 20. ročník bude opět ve znamení dobré 

folkové a country muziky a rádi bychom jej zpestřili zajímavým hudebníkem či kapelou.V letošním 

roce máme přislíbenu účast místního umělce Jindry Kejaka, COP bluegrass music z Plzně 

http://www.copmusic.cz/, rokové kapely KEKS https://keksrock.cz/, Lidově country folk rockové 

skupiny ÚLET z Chomutova a dalších výjimečných umělců, se kterými aktuálně domlouváme účast 

na Fesťáčku. Aktuality k Fesťáčku u a uměleckou tvorbu zmíněných umělců je možné sledovat na 

internetových stránkách obce Droužkovice www.drouzkovice.cz. Pevně věříme, že letošní obsazení 

festivalu přiláká opět mnoho návštěvníků, kterých každoročně přibývá. 
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CÍL PROJEKTU 

Festivaly patří mezi akce, při kterých místní obyvatelé i obyvatelé okolních obcí a měst láká možnost 

shlédnout vynikající interprety na jednom místě, bez zbytečných dalších výloh. Předešlé ročníky se 

zapsaly do podvědomí mnoha lidí a již se těší na ročník letošní. "Fesťáček" se po celý den stává 

centrem společenského života, je zdrojem zábavy a relaxace.  

ÚČEL DOTACE Centrum společenského života. Zdroj zábavy a relaxace. 

CÍLOVÁ SKUPINA Obyvatelé obce Droužkovice, okolních obcí a měst bez rozdílu věku. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Lokální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-29  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-30  

NÁZEV AKCE 1 Fesťáček u vody 2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Koupaliště Droužkovice 
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PROJEKT č. 98    

NÁZEV PROJEKTU ÚTULEK FEST 2019  

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Útulek fest, z. s.  

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Ústí nad Labem 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  10 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 105 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS Tisk, propagace, smlouvy o dílo atd. 

SLUŽBY 50 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 165 000 Kč 

% 30.30 

CHARAKTER PROJEKTU Benefiční hudební open air festival podporující útulky pro opuštěná zvířata na Ústecku 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Collegium Bohemicum, o.p.s. 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Zapsaný spolek Útulek fest vznikl roku 2014 za účelem pořádání benefičního Útulek Festu (ÚF) a 

svou činností tak přímo navazuje na předchozího (2002-2014) organizátora: o. s. Ústecká kulturní 

platforma ‘98. Za akci byl - a stále je - zodpovědný stejný člověk (Emil "Emilio" Dvořák), který 

festival zakládal roku 2002 (byť ročníky 2006-2010 přímo neorganizoval). ÚF vznikl r. 2002 díky 

Elišce, fence osvojené z ústeckého útulku. Myšlenka spojit příjemné s užitečným do Ústí během 

uplynulých 17 let přivedla cca 20.000 návštěvníků z různých koutů ČR i zahraničí (zejména 

Německa), kteří tak pomohli celkovému dosavadnímu výtěžku 540.000 Kč. Tento jsme proměnili 

zejména v krmení (granule a konzervy) se zaměřením na 4 regionální zařízení, s nimiž poslední roky 

nejvíce spolupracujeme: CENTRUM pro opuštěná zvířata při ZOO Ústí n. L. (www.utulek-ul.cz); 
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Soukromý útulek PSÍ DOMOV v Řepnici u Litoměřic (www.psidomov.cz) a "kočičí" spolek 

FOUSEK na Teplicku (www.fousek-kocky.cz). Roku 2017 jsme nově podpořili také spolek 

FELISICAT (pomoc venkovním kočkám v Ústí n. L. a okolí, www.facebook.com/felisicat). Na 

festivalu se prezentují špičky české i regionální hudební scény, stejně jako začínající skupiny a 

písničkáři či hosté např. z Německa. Občasně představujeme divadelní spolky i aktivity zaměřené na 

dětského diváka. Od roku 2013 se prezentujeme jako multižánrový rodinný festival konající se na 

středověkém hradě STŘEKOV... 

CÍL PROJEKTU 

Cílem ÚTULEK FESTu je efektivní dramaturgie i propagace, obojí napomáhá celkové návštěvnosti 

a tudíž i celkovému výtěžku, za který každoročně nakupujeme krmení pro opuštěnce. Jde nám o 

udržení či spíše posílení tradice i místo setkávání lidí z celého regionu, potažmo republiky, včetně 

každoroční zahraniční účasti (zejména německé). Propagací, medializací, resp. samotným konáním 

festivalu upozorňujeme na opuštěná i týraná zvířata a jejich osudy. Tím také zvyšujeme celkový 

zájem o opuštěnce, včetně další mimo festivalové podpory. Technické a personální zázemí máme - 

díky zkušenostem i kontaktům z předchozích let - také dobře pokryto. Konání akce ohlašujeme 

policii ÚMO Střekov. Každý rok máme v areálu odborný zdravotnický dohled. Slabou stránkou 

festivalu může být nevyzpytatelnost počasí a počet akcí, které se kolem termínu konají (s 

narůstajícím trendem "bez vstupného"). Dále neefektivní dramaturgie a propagace, čemuž se však 

snažíme maximálně předcházet... 

ÚČEL DOTACE 

Dotace ÚK v celkovém rozpočtu našeho festivalu napomáhá lepší dramaturgii, propagaci, resp. 

uhrazení veškerých nákladů s jeho realizací spojených tak, abychom poté mohli co nejvíce věnovat 

na podporu výše uvedených zvířecích útulků na Ústecku. Dosavadní výtěžek (2002-2018) činí 

540.000 Kč a tento byl přeměněn zejména na krmivo (kvalitní granule a konzervy). Výtěžek roku 

2017 činil 50.000 Kč / roku 2018 pak 40.000 Kč... 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Všechny věkové skupiny. Nejen hudební fanoušci napříč žánry. Ale i podporovatelé myšlenky 

opuštěných zvířat. Děti s rodiči, dětské domovy, školy; mentálně či jinak postižení jsou rovněž vítáni 

(a každý rok nás také navštěvují). Německy hovořící občané u nás také nejsou výjimkou - od roku 

2016 jich na Střekov každoročně zavítá kolem padesáti. Celková účast v roce 2018 byla cca 700 

návštěvníků, což značí rostoucí trend v návštěvnosti Útulek Festu... 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-02  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Realizace 18. ročníku Útulek Festu 
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MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Hrad Střekov, Na Zacházce 844, 400 03 Ústí nad Labem 

NÁZEV AKCE 2 Předání krmiva útulkům 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Ústecko, Litoměřicko, Teplicko 
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PROJEKT č. 99    

NÁZEV PROJEKTU 170 LET DIVADLA V ŽATCI 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Městské divadlo Žatec 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Louny 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 400 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  170 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS Ozvučení, osvětlení, programové zajištění, služby placené fakturami ( NÁKUP SLUŽEB) 

SLUŽBY  30 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 30 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 600 000 Kč 

% 5 

CHARAKTER PROJEKTU OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ ZALOŽENÍ 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE MĚSTO ŽATEC, ÚSTECKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR, MINISTERSTVO KULTURY 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Vícedenní projekt konaný k významnému výročí založení Městského divadla v Žatci (170 let), k datu 

22. 4. 2019 (zákl. kámen položen 8. 7. 1848 / slavnostní otevření proběhlo dne 22. 4. 1849), který je 

důstojným připomenutím jeho vzniku. Oslavy jsou uspořádány do několika samostatných žánrově 

odlišných představení a událostí, zahrnujících historii divadla, pořady pro školy a veřejnost, výstavu, 

činohru, diskusní pořad, hudební vystoupení a koncert vážné hudby, s doprovodnými akcemi za 

účasti významných uměleckých osobností, kteří mají přímý nebo blízký vztah k Žatci a žateckému 

regionu.  

CÍL PROJEKTU 
Ohlédnout se, připomenout a všem přiblížit kulturní a společenskou úlohu tohoto „ stánku“, který již 

170 let přináší nejen zábavu, ale i obraz komedie a tragédie lidského žití a zároveň odráží 
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společensko-politický význam města Žatce, regionu a v neposlední řadě Ústeckého kraje, kam 

nepopiratelně patří. Oslavy jsou historickým odkazem kulturního a společenského dědictví, vývoje 

architektury a divadelnictví pro současné, ale i budoucí generace nejen návštěvníků, s výzvou pro 

potenciální budoucí adepty dramatického a scénického umění a zájemce o kulturu. Velmi důležitá je 

připomínka potřeb vzniku divadla (požadavky tehdejších obyvatel Žatce a měšťanů, k obohacení 

jejich kulturního vzdělávání a zábavy), jeho postavení v historické hierarchii našich divadel (pozn. 

zajímavostí je, že toto divadlo je druhé nejstarší hrající divadlo v Čechách -starší je „pouze“ 

Stavovské), že bylo sedmé kamenné v celém Rakousku-Uhersku včetně zajímavosti, že slavnostní 

malovaná opona od akademického malíře Oskara Brázdy, měla v loňském roce výročí 70 let. 

ÚČEL DOTACE 

Společenská odpovědnost představitelů veřejného života a pracovníků v oblasti kulturně-společenské 

oblasti: připomínat významná výročí, s požadavkem stálé pozornosti k této sféře s úsilím o 

udržitelnost a rozvoj nejen kamenných divadel, jako míst hledání podstaty lidství, sounáležitosti a 

humanismu, ale i k dalšímu rozvoji obohacení jejich kulturního vzdělávání a zábavy a to vše v 

kontextu reprezentace zainteresovaných institucí tzn. Města Žatce, regionu a Ústeckého kraje. 

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-01 00:00:00 

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-10-31 00:00:00 

NÁZEV AKCE 1 
HODINOVÁ PÁSMA S KULTURNÍM PROGRAMEM O HISTORII DIVADLA „ Den otevřených 

dveří“  

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Městské divadlo Žatec, Dvořákova 27 

NÁZEV AKCE 2 SLAVNOSTNÍ DIVADELNÍ VEČER K 170-ti LETŮM DIVADLA 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Městské divadlo Žatec, Dvořákova 27 

NÁZEV AKCE 3 DARK SIDE OF THE MOON  

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 Městské divadlo Žatec, Dvořákova 27 

NÁZEV AKCE 4 SLAVNOSTNÍ KONCERT Z DĚL ČESKÝCH KLASIKŮ  

MÍSTO REALIZACE AKCE 4 Městské divadlo Žatec, Dvořákova 27 

NÁZEV AKCE 5 „MARYŠA“ aneb „ OCHOTNICKÉ DIVADLO STÁLE ŽIJE ! „ 

MÍSTO REALIZACE AKCE 5 Městské divadlo Žatec, Dvořákova 27 
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PROJEKT č. 100    

NÁZEV PROJEKTU 
Klasická hudba v kostele sv. Bartoloměje v rámci VIII. ročníku hudebního cyklu "Hudba ve 

Smolnici 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici 

PRÁVNÍ FORMA Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 

OKRES Louny 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 17 500 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS koncerty 

SLUŽBY 40 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 40 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 57 500 Kč 

% 69.565217391304 

CHARAKTER PROJEKTU Koncerty vážné hudby, jazzový koncert, hudební a literární pásma 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 
obec Smolnice, Římskokatolická farnost Zlonice, LŠÚ Louny, MK Louny, INFO MÚ Louny, 

Lounský měsíčník,Tanja Classical Music Agency 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Kostel sv. Bartoloměje je kulturní památkou jehož počátky sahají až do doby románské a svým 

dominantním umístěním je i hodnotou krajinnou. V kostele od roku 2006 probíhá celková 

rekonstrukce, která v současné době dává vyniknout gotické a barokní architektuře. Obnovený 

interiér kostela s výbornou akustikou se stal důstojným prostředím pro pořádání duchovních a 

kulturních akcí. Každoročně zde probíhá celá řada koncertů, které mají pozitivní ohlas u obyvatel 

obce i širokého okolí a jsou prezentovány v místních médiích. Velmi příznivý ohlas mají, 

"Novoroční koncerty" a to, v roce 2010 a 2011 byla provedena Česká mše vánoční Jakuba Jana 
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Ryby nastudovaná z iniciativy ředitelky ZUŠ Louny, kde vystoupil dechový orchestr ZUŠ Louny 

spolu s lounskými a mosteckými sbory . V roce 2013 a 2017 byla Česká mše vánoční provedena, v 

původním hudebním nastudování, sborem Václav ze Staré Boleslavi. Spolu s pěveckým sborem 

Harmonie. V roce 2014 byla uvedena mše Missa brevisod Jiřího Pavlici. V roce 2015 a 2016 se 

spojily sbory Kvítek, Chrámovýsbor sv. Mikuláše v Lounech a dětský pěvecký sbor Carmen z LŠU 

a v roce 2018 vystoupili žáci dechového oddělení LŠÚ se svým profesorem Vencourem a T. 

Borlem. Těmito novoročními koncerty slavnostně zahajujeme nastupující rok. V roce 2014 se 

zúročila naše spolupráce s významným varhaním umělcem Pavlem Černým a varhany ve Smolnici 

byly zařazeny do programu slánského mezinárodního festivalu„Varhany znějící“ , na kterém 

vystoupil varhaník Jakub Janšta a rozezněl v plné kráse opravený nástroj v našem kostele. Každým 

rokem v rámci poutních oslav sv. Bartoloměje pořádáme slavnostní koncert, který má vždy velký 

úspěch. Hojně navštěvovanou akcí, především lidmi z obce a blízkého okolí je Vánoční zpívání, 

kde zpívají všichni návštěvníci. V roce 2010 z dotace Ústeckého kraje Spolek založil cyklus 

koncertů "Hudba ve Smolnici", a podpořil z dotace 3 hlavní koncerty zaměřené na hudební mistry, 

skladatele Ústeckého kraje napříč liturgickým obdobím. V roce 2011 Spolek pokračoval II. cyklem 

koncertů "Hudba ve Smolnici" a tak navázal na hudební tradici místa i blízkého okolí. Dalšími 

cykly III. až IX v letech 2012 až 2018 se "Hudba ve Smolnici" stala vyhledávaným místem 

milovníků hudby,která je prováděná v autentickém prostoru kostela, který po opravách je velmi 

krásným a důstojným místem. Do X. cyklu "Hudba ve Smolnici 2019" máme připraveno 10 

koncertů a věřžíme, že své posluchače opět potěšíme krásnou hudbou provedenou skvělými 

interprety. Nadále nám v dramaturgii pomáhá Igor Tausinger, již bývalý hudební režisér Českého 

rozhlasu, stanice Vltava a Marie Šestáková,varhanní virtuoska, dcera hudebního skladatele a 

profesora Zdeňka Šestáka, která má v Citolibech a i ve Smolnici hluboké kořeny. Pokračujeme také 

ve spolupráci s hudební agenturou Tanja Classic s.r.o. s výbornými houslisty manželi J. a O. 

Lébrovými, kteří nám přivádějí významné hudební interprety. Cyklus je zaměřen na klasickou a 

duchovní hudbu domácích i světových autorů a zejména těch, kteří v Ústeckém kraji působili nebo 

k němu mají vztah. Realizací projektu bude podpořena činnost Spolku, která v téměř 

zrekonstruovaném kostele znovu oživuje duchovní a kulturní tradice, které byly na dlouhou dobu 

přerušeny. Spolku se během devíti cyklů "Hudba ve Smolnici 2010 až 2018" podařilo do 

vesnického prostředí přinést jiný rozměr kulturního života a vytvořit si okruh posluchačů, který 

díky kvalitním a pravidelným koncertům se zvětšuje. 

CÍL PROJEKTU 
Spolek sv. Bartoloměje, dříve Spolek pro záchranu kostela sv. Bartoloměje byl založen v roce 2015 

za účelem celkové záchrany kulturní památky kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici. Kostel je 
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dominantou obce i širokého okolí a významnou kulturní a církevní památkou Lounského regionu. 

Vlivem politických a společenských poměrů v minulosti došlo k narušení dřívějších pevných vazeb 

obyvatel obce ke kostelu, jako instituci i stavbě. tTchnický stav objektu se v průběhu 90. let 

minulého století výrazně zhoršil opakovaným vykrádáním a neúdržbou. Došlo ke kumulaci 

stavebních závad objektu, které bylo nutno neprodleně odstranit, měla-li být památka zachována 

pro další léta bez známek zrychleného chátrání. Záchranou kostela v letech 2006 až 2009, kdy 

Spolek realizoval nejnaléhavější a také finančně nejnáročnější opravy kostela, jako bylo odvlhčení 

a následně stavební a restaurátorské úpravy interiéru, došlo k výraznému zlepšení podmínek pro 

rozvoj kulturních, duchovních a společenských tradic obce i okolních vesnic. V roce 2013 se nám 

podařilo završit obnovu kostela celkovou opravou fasády a části střechy. Kostel však není pouze 

architektonickou dominantou Smolnice, ale znovu se stal důstojným stánkem kulturního a 

duchovního života. Spolek se zároveň svou činností snaží o naplňování nově vzniklé, respektive 

obnovené tradice, kdy se v kostele konají koncerty vážné hudby a shromáždění k významným 

výročím obce či republiky, tematické výstavy a mše. Minulé ročníky: Cyklus "Hudba ve Smolnici" 

byl založen v roce 2010 a je postaven na vysoce kvalitním programu, který je každý rok obohacen 

o nové interprety vážné hudby. Ve Smolnici již byli koncertní umělci, jako je varhanice a 

čembalistka M. Šestáková, sopranistky A. Vršinská, M. Časárová, K. Štolová, O. Černá, světový 

trumpetista L. Kozderka, hráč na lesní roh člen České filharmonie P. Hornych, vynikající houslisté 

J. a O. Lébr, P. Eret, světový varhanní umělec a organizátor velkých varhanních cyklů P. Černý, v 

neposlední řadě vynikající umělkyně T. Medvecká a I. Tausinger a další, které lze najít na našich 

plakátech z minulých ročníků (příloha 1) Cyklus si již vytvořil své příznivce, kteří oceňují 

zvukovou i estetickou kvalitu našich koncertů a jedinečnost prostředí smolnického kostela. Úroveň 

našich koncertů bychom bez pomoci krajské dotace, velmi těžko udrželi, naši interpreti jsou 

umělci, kteří vystupují na významných koncertních podiích. 

ÚČEL DOTACE 

Spolek se snaží o obohacení a zkvalitnění života nejen v naší obci, ale i v jejím okolí, na rozvoji 

komunitního života, kulturních tradic a to prostřednictvím interpretace místního kulturního a 

duchovního dědictví. Vytváříme prostor pro společná setkávání obyvatel obce i širokého okolí. 

Dalším účelem dotace je seznámení veřejnosti a cílových skupin s bohatstvím klasické a duchovní 

hudby Uvádíme hudbu domácích i světových skladatelů, ale i těch, kteří na území dnešního 

Ústeckého kraje působili, nebo k němu měli vztah. Provedení hudby v v opraveném barokním 

prostoru kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici, s architekturou gotického presbytáře s malbami ze 

14.stol je zážitkem, který je umocněn geniem loci místa. Spolek svou činností usiluje o obnovu 

exteriéru i interiéru kostela a současně chce přispět ke kultivaci duchovního a kulturního života na 
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venkově a na území Ústeckého kraje. Máme radost, že se nám za podpory Ústeckého kraje daří 

obé, a že naše koncerty navštěvují lidé ze širokého okolí. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Koncerty ve Smolnici navštěvují posluchači nejen z lounského regionu, ale i z Prahy, Mostu, 

Litvínova a také z Austrálie, Švédska. Spolek zaznamenává stále větší zájem široké veřejnosti o 

koncerty klasické i duchovní hudby v kostele a také kladné ohlasy diváků a místních medií. Jedná 

se o širší okruh zájemců včetně seniorů a mládeže. Počet koncertů hrazených z dotace jsou dle 

přidělených prostředků tři až čtyři. Počet návštěvníků - předpoklad cca 60-100 osob na 1 koncert, to 

znamená celkem cca 700 posluchačů. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-05  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-24  

NÁZEV AKCE 1 Koncert - Chrámový sbor Václav a pěvecký sbor Harmonie 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 kostel sv. Bartoloměje ve Smolnici 

NÁZEV AKCE 2 Bartolomějská pouť - koncert - j. a O. Lébrovi - housle a P. Černý - varhany 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 kostel sv. Bartoloměje ve Smolnici 

NÁZEV AKCE 3 Koncert Marie Šestákové a její hosté 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 kostel sv. Bartoloměje ve Smolnici 

NÁZEV AKCE 4 Koncert Tria Cum amore - Katřina Štolová, Martina Podaná, Miroslav Sochr a hosté 

MÍSTO REALIZACE AKCE 4 kostel sv. Bartoloměje ve Smolnici 
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PROJEKT č. 101    

NÁZEV PROJEKTU Podzimní koncerty v Zámeckém klubu 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Jazz Club Teplice, z.s. 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Teplice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 90 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS honoráře umělců 

SLUŽBY 30 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 30 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 120 000 Kč 

% 25 

CHARAKTER PROJEKTU Hudební večery - jazz, blues, rock. 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, Statutární město Teplice 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Menší prostory klubu zaručují maximální kontakt hudebníků s publikem a tím vzniká klubová 

atmosféra. I přes svůj název je klub otevřený všem žánrům, nejdůležitější je kvalita a originalita. 

Je zde prostor pro výstavu výtvarných děl. Konají se zde i literární setkání a další klubové akce. 

Pravidlem je střídání místních kapel i zahraničních umělců 

CÍL PROJEKTU 
Cílem projektu je vícezdrojové financování a udržení originální hudební nabídky v prostorách 

Regionálního muzea v Teplicích. Dotace bude použita na honoráře umělců 

ÚČEL DOTACE 
Obohacení kulturní nabídky o klubový prostor, který v Teplicích chyběl. V průběhu září až 

prosinec 2019 připravíme minimálně 10 večerů s programem hudebním nebo divadelním.  

CÍLOVÁ SKUPINA Hosté lázní, obyvatelé Teplic a spádových obcí. Studenti, dospělí i senioři. 
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ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-29  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  
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PROJEKT č. 102   

NÁZEV PROJEKTU Robert Vano v Teplicích 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY VisitTeplice, s.r.o. 

PRÁVNÍ FORMA Společnost s ručením omezeným 

OKRES Teplice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  100 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 100 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Technika výstavní expozice,  

MATERIÁL 80 000 Kč 

SLUŽBY POPIS: 
Tvorba a zapůjčení umělecké expozice a exponátů, ozvučení, osvětlení, kulturní produkce, 

propagační a reklamní tisky 

SLUŽBY  240 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Mzdové náklady včetně odvodů  

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 320 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 520 000 Kč 

% 61.53 

CHARAKTER PROJEKTU 
Komplex výstav a kulturních akcí fotografa světového formátu ROBERTA VANA, spolu s řadou 

doprovodných akcí jako je Talk-show POD KOPUlí s moderátorem TV PRIMA Karlem Voříškem. 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Ústecký kraj 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt navazuje na desítky kulturních a společenských akcí realizovaných společností VisitTeplice, 

s.r.o. a to zejména v prestižních prostorách BARTHOLOMEUS Gallery-CAFÉ. Dva měsíce 

výjimečné výstavy 150 děl mistra Vana spojených s fotografickým workshopem pod jeho vedením a 

nebo akcí focení obyvatel regionu ROBERT VANO FOTÍCÍ. 

CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je nadstandardní zviditelnění kraje a regionu v kontextu nejprestižnějších kulturních 

akcí v ČR, včetně mezinárodního dopadu a prezentace. V neposlední řadě pak posílení kontinuity 

obyvatel kraje s ohledem na hrdost k místu kde žijí a jeho prestiži. 
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ÚČEL DOTACE 
Posílení a zatraktivnění aktivit kulturního sektoru zejména s ohledem na mladé generace a jejich 

zájem o umění s využitím VIP osobností. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
všechny věkové generace se vztahem ke kultuře a umění vyjma nejmenších dětí s katastrálním 

zacílením na obyvatele ČR a EU. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Mezinárodní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-31 00:00:00 

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-30 00:00:00 

NÁZEV AKCE 1 Výstava fotografií mistra Roberta Vana 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 BARTHOLOMEUS Gallery-CAFÉ Chelčického 447 v Teplicích 

NÁZEV AKCE 2 Vernisáž výstavy mistra Roberta Vana za účasti VIP hostů 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 BARTHOLOMEUS Gallery-CAFÉ Chelčického 447 v Teplicích 

NÁZEV AKCE 3: Talk-show Karla Voříška Pod kopulí s VFIP hosty včetna R. Vana 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 BARTHOLOMEUS Gallery-CAFÉ Chelčického 447 v Teplicích 

NÁZEV AKCE 4 ROBERT VANO FOTÍCÍ masová akce focení portrétů obyvatel kraje mistrem  

MÍSTO REALIZACE AKCE 4 Regionální muzeum v Teplicích, Zámecké náměstí Teplice 

NÁZEV AKCE 5 DERNISÁŽ výstavy za účast R. Vana a VIP hostů. 

MÍSTO REALIZACE AKCE 5 BARTHOLOMEUS Gallery-CAFÉ Chelčického 447 v Teplicích 
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PROJEKT č. 103    

NÁZEV PROJEKTU Okresní dožínky na Chomutovsku 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Obec Bílence 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Chomutov 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 18 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS: Spotřební materiál (výzdoba) 

MATERIÁL 3 000 Kč 

SLUŽBY POPIS kulturní program, ozvučení 

SLUŽBY 30 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS osobní náklady - DPP realizátorů (pořadatelská služba apod.) 

OSOBNÍ NÁKLADY 7 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 40 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 58 000 Kč 

% 68.96 

CHARAKTER PROJEKTU Slavnost 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE: Okresní agrární komora Chomutov 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Dožínky na okresní úrovni se mnoho let, podle pamětníků posledních nejméně třicet let, na 

Chomutovsku nekonaly. V loňském roce se Okresní agrární komora společně s MAS Sdružení 

Západní Krušnohoří rozhodly k obnově této tradice. V obci Bílence jako takové je již několik let 

zpětně pořádali na místní (obecní) úrovni. Po loňské velmi dobré zkušenosti jsme se dohodli spojit 

síly a Dožínky uspořádat v naší obci jako okresní. (Z loňské akce, která se konala ve Vrskmani, bylo 

pořízeno kromě fotodokumentace i několik videozáznamů, jeden z nich je zde: 

https://youtu.be/QhUHMH-EiG4). Pro loňský skutečně značný úspěch chce Okresní agrární komora 

v tradici pokračovat a obec Bílence měla zájem, aby se letošní ročník konal právě v její obci.  

CÍL PROJEKTU Cílem akce je trvalé obnovení staré tradice a zároveň připomenutí starých zvyků. Připomenutí 
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veřejnosti, že i v ne zcela typicky zemědělské oblasti má zemědělství svoji významnou významnou 

roli a k venkovu neodmyslitelně patří. Smyslem akce je uspořádání významné kulturní a společenské 

akce na Chomutovsku, za přispění zemědělské veřejnosti. Během akce bude kromě dalšího 

propagována i regionální produkce. OAK Chomutov zaktivizuje zemědělce (bez ohledu na jejich 

právní formu či členskou příslušnost k OAK CV), MAS Sdružení Západní Krušnohoří akci připraví 

po technické stránce (zejména průvod), obec zajistí prostory pro vlastní dožínkovou slavnost. 

Průvod, resp. spanilá jízda zemědělské techniky, projedou napříč okresem, od Račetic, přes Březno, 

Údlice do Bílenců. Následovat bude předání věnce hospodáři a pak "lidová" zábava, včetně 

ochutnávek regionálních potravin a kulturního programu. Bude se jednat o jednodenní akci, která si 

ovšem vyžádá náročnou přípravu.  

ÚČEL DOTACE Podpora soudržnosti obyvatel obce, soudržnost zemědělců s ostatními obyvateli venkova.  

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-02-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-11-30  

NÁZEV AKCE 1 Okresní dožínky na Chomutovsku 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Bílence 
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PROJEKT č. 104     

NÁZEV PROJEKTU Sportovně-kulturní festival UNDERWALL 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Občanské sdružení z.s. 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Louny 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 10 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 50 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Hodnotné ceny pro vítěze 

MATERIÁL  10 000 Kč 

SLUŽBY POPIS Pronájem a ozvučení pódia 

SLUŽBY  30 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 40 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 100 000 Kč 

% 40 

CHARAKTER PROJEKTU Sportovně kulturní festival UNDERWALL 2019 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Město Žatec 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

V rámci našeho sdružení pořádáme sportovně kulturní festival, který obsahuje jednodenní turnaj ve 

streetballu, závody v místním skateparku a vystoupení nezávislých kapel. Vše v jeden den. Festival 

je pořádán současně s městskou slavností "Dočesná" a klade si za důraz nabídnout alternativní 

program mladší generaci a doplnit slavnosti o sportovní aktivity. Vše je pořádáno členy sdružení, 

kteří se podílejí na organizaci festivalu ve svém volném čase a bez nároku na honorář. Vstup na 

festival (hudební produkci) je zdarma. V roce 2019 proběhne jeho šestý ročník. Festival se těší 

velké oblibě především mladší generace. Turnaje ve streetballu se účastní hráči z celého kraje a i 

dalších krajů. Turnaj obsahuje kategorii "junior" do 16 let, které se účastní především místní hráči, 

kteří mají ve městě solidní základnu. Zájem o tuto kategorii byl hlavním důvodem tento turnaj 
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zorganizovat. V roce 2019 proběhne již osmý ročník turnaje. "Skejtových" závodů se každoročně 

účastní mladé naděje (do 15 let) z celé ČR. Na závody jezdí s rodiči, kteří si závody velice 

pochvalují pro svojí atmosféru. Účast mladých sportovců je stěžejní myšlenkou celého festivalu. 

Večerní hudební produkce se účastní především místní méně známé kapely, které dostávají každý 

rok příležitost se ukázat početnému publiku. 

CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je umožnit mladším generacím netradiční celodenní program. Každým rokem se 

snažíme nás festival zlepšovat, což závisí také na finančních možnostech. Shánění dalších financí 

ze soukromého sektoru se daří jen částečně. Získané prostředky by byly směřovány do zlepšení 

závodních a soutěžních podmínek mládeže a zlepšení hudebního programu. 

ÚČEL DOTACE Účel dotace je zlepšit podmínky pro mladé sportovce a vytvořit jim celodenní program. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Cílová skupina sportovní části festivalu je 13-20 let. Hudební část programu je zaměřena na 

neomezenou věkovou kategorii. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-08-30  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-01  
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PROJEKT č. 105    

NÁZEV PROJEKTU Mandava Jazz 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY S radostí, z. s. 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Děčín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 345 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 210 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS honoráře, autorské poplatky, propagace 

SLUŽBY 180 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 180 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 735 000 Kč 

% 24.48 

CHARAKTER PROJEKTU Festival 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 

Hillersche Villa, gGmbH, Dokořán Rumburk, Městské divadlo Varnsdorf, p. o., Lidová zahrada 

Varnsdorf, pivovar Falkenštejn, Technické služby města Varnsdorf, město Varnsdorf, Trilex 

(Vogtlandbahn), Státní fond kultury, město Rumburk, Euroregion Nisa 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Ve Varnsdorfu a celém přilehlém regionu je festival Mandava Jazz jedním z mála okamžiků, kdy 

má publikum možnost seznámit se se špičkovou (nejen) jazzovou hudbou. Pro všechny občany 

poskytne festival možnost velmi kvalitního trávení volného času a přirozenou kultivaci skrze 

umění. Každá kvalitní kulturní událost s uměleckým přesahem se stává nositelem pozitivních 

hodnot, jež vytvářejí pozitivní životní klima pro občany daného místa, tedy celého regionu 

severních Čech. Předešlé ročníky festivalu měly velmi pozitivní reakce publika. Spolek S radostí 

má dostatek zkušeností s pořádáním koncertů a hudebních festivalů a je tedy schopen tento festival 
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uspořádat. Festival se koná jak na území ČR, tak na území Německa. Každý z partnerů projektu 

zodpovídá za úspěšný průběh akcí konajících se na území jeho běžné působnosti. S radostí je tedy 

pořadatelem převážně části festivalu, která probíhá na českém území. Dramaturgie a propagace je 

organizována všemi zůčastněnými partnery projektu. Záměr uspořádat další ročník tohoto 

hudebního festivalu vychází jednak z absence podobné kulturní události v blízkém regionu a 

zároveň z dobrých zkušeností s pořádáním festivalu v uplynulých letech. Spolupořadateli jsou 

kromě spolku S radostí také Městské divadlo Varnsdorf, spolek Dokořán, pivovar Falkenštejn a 

především pak německá organizace Hillersche Villa. V současnosti (konec ledna 2019) probíhají 

jednání o dramaturgii a možnostech financování tohoto festivalu. Do dne podání této žádost nebyl 

kompletní program festivalu ještě znám, probíhají zatím jednání s partnery a s umělci. Jazzový 

festival Mandava Jazz 2019 se odehraje ve vhodných prostorách na území města Varnsdorf, 

Rumburk a Krásná Lípa (např. Pivovar Falkenštejn, Městské divadlo Varnsdorf, Lidová zahrada 

Varnsdorf, Na kopečku v Rumburku, vlak společnosti Trilex). 

CÍL PROJEKTU 

Projekt Mandava Jazz 2019 má za cíl přiblížit posluchačům průřez současnou především jazzovou 

hudbou, která je velmi rozmanitá a má v našem regionu velké množství příznivců. Dalším cílem je 

podpora sbližování občanů z Čech a Německa, kteří sice žijí vedle sebe, ale nemají mnoho 

příležitostí setkat se. Hudební festival je proto jedinečnou příležitostí.  

ÚČEL DOTACE 

Festival Mandava Jazz je v současnosti jediným jazzovým festivalem v nejsevernějším území Čech, 

který má zároveň charakter mezinárodního festivalu. Vystupují na něm hudebníci z celého světa a 

organizátory jsou také organizace z Čech a z Německa. Jeho konání nabídne občanům regionu 

možnost zúčastnit se významné kulturní události přesahující tento region a také podpoří 

přeshraniční setkávání Němců a Čechů. Dotace zajistí možnost snížení vstupného na jednotlivé 

koncerty a tím i lepší dostupnost nabízeného programu pro obyvatele regionu. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Publikum festivalu Mandava Jazz není věkově nijak omezeno. Příjemci nabízeného programu 

budou jako v minulých letech všichni posluchači kvalitní a umělecky hodnotné hudby z regionu 

severních Čech a ze Saska. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Mezinárodní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-29  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Mandava Jazz 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 12 koncertních míst a vlak společnosti Trilex 
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PROJEKT č. 106    

NÁZEV PROJEKTU Divadelní festival Vítr z hor 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Městské divadlo Varnsdorf, p. o. 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Děčín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 15 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  110 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS honoráře, propagace (grafika, plakáty, výlep, letáky) 

SLUŽBY 50 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 175 000 Kč 

% 28.57 

CHARAKTER PROJEKTU Divadelní festival 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Město Varnsdorf, Ústecký kraj, Nová síť, z. s., S radostí, z. s., vybezek.eu, FysioArt, z. s., 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Ve Varnsdorfu a ve Šluknovském výběžku je divadelní festival Vítr z hor v současnosti jednou z 

mála možností seznámit se s divácky náročnějšími divadelními projekty, zejména těmi, které jsou 

určeny pro mladší publikum. V loňském roce se uskutečnil již sedmý ročník festivalu, který sklidil 

u diváků velmi kladný ohlas a byl pozitivně přijat i nejširší veřejností. Divadelní festival Vítr z hor 

se odehraje v budově Městského divadla Varnsdorf, které má pro jejich realizaci vhodné prostory, 

technické vybavení a zkušený odborný personál. 

CÍL PROJEKTU 

Projekt si klade za cíl seznámit diváky s nejnovějšími divadelními počiny z oblasti nového divadla, 

tedy divadla fyzického, tanečního, vizuálního či nového cirkusu. V kulturně a sociálně 

problematickém Šluknovském výběžku je nutné kladně stimulovat mládež ke schopnosti vnímat 
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umělecké formy vyjádření a nabídnout jim toto vyjádření takovým způsobem, jakým ho budou 

schopni přijmout a pochopit. Divadelní festival je proto ideální možností. 

ÚČEL DOTACE 

Osmý ročník divadelního festivalu Vítr z hor nabídne divákům tak jako v minulých letech 

nahlédnutí do současné scénické tvorby s přihlédnutím k formální a žánrové rozmanitosti a 

umělecké výši. Festival nabídne několik divadelních představení rozličných žánrů pro mladší a 

náročnější publikum. Dotace pomůže zajistit nižší vstupné a tím zpřístupnit divadelní umění široké 

veřejnosti. Program festivalu není v tuto chvíli znám, bude se připravovat v průběhu roku, a to na 

základě nově vzniklých scénických počinů. 

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny obyvatel 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-29  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Vítr z hor 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Městské divadlo Varnsdorf 
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PROJEKT č. 107    

NÁZEV PROJEKTU 
Reprezentační koncert, koncertní výjezd sboru Korálek do Slovinska, soustředění 

pěveckého sboru 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Pěvecký sbor Korálek, spolek 

PRÁVNÍ FORMA Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 

OKRES Most 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 35 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS sborová trička s logem ústeckého kraje a sboru Korálek 

MATERIÁL 11 000 Kč 

SLUŽBY POPIS přeprava autobusem, ubytování, stravování 

SLUŽBY  70 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 81 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 116 000 Kč 

% 69.82 

CHARAKTER PROJEKTU 
Příprava koncertu sboru pro prezentaci celoroční práce v ZUŠ Most a následný koncertní 

reprezentační výjezd do Slovinska - dále pracovní soustředění sboru 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 11. základní škola Most, Obránců míru 2944/1 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt je v přípravném stadiu, pracujeme se členy sboru na přípravě repertoáru koncertu i 

zahraničních výjezdních akcí. Kontaktujeme výrobce triček, která by jasně definovala sbor jako 

reprezentanta ústeckého kraje a města Most. Vyjednáváme programové detaily zahraničních 

koncertů a detaily pobytu sboru. Plánujeme podzimní soustředění sboru k nastudování nového 

repertoáru. 

CÍL PROJEKTU 
Projekt má za cíl podporovat předávání zkušeností ze sborové práce v zahraničí, umožnit výměnu 

těchto zkušeností. Cílem je reprezentovat Ústecký kraj, potažmo město Most, na kvalitní 
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umělecké úrovni, s tím souvisí i reprezentativní oblečení zpěváků, odpovídající věku a zaměření 

sborové činnosti. Tento projekt by měl docílit prohloubení jazykových znalostí dětí, obohatit 

jejich umělecké cítění a poskytnout možnost poznávání kultury jiné země Evropy. Sbor Korálek 

nastuduje skladby českých autorů a lidové písně. Celý program prezentuje na koncertě v ZUŠ 

Most dne 24.4. Poté vycestuje do Slovinska ve dnech 23.5. - 26.5. a bude tam koncertovat s 

domácím sborem. Pro potřeby koncertů vedení sboru hodlá zakoupit jednotné moderní sborové 

oblečení. Dále je cílem umožnit všem členům sboru bez rozdílu práci na podzimním soustředění, 

kde noví členové dostudují repertoár a celé těleso se připraví na další roční činnost. Slabou 

stránkou projektu je výše spoluúčasti na hrazení nákladů projektu, mohlo by se stát, že někteří 

rodiče nebudou mít možnost uhradit doplatek ceny zájezdu či soustředění a své dítě na akci 

nevyšlou. V loňském roce jsme čerpali dotaci na cestu na soutěž, díky tomu jsme mohli realizovat 

i některé další koncerty, protože nám stačily prostředky z vlastních zdrojů. Pro děti i rodiče o 

znamenalo spokojenost s činností sboru.  

ÚČEL DOTACE 

Zapojení mládeže do umělecké kulturní činnosti na mezinárodní úrovni a obohacení jejích 

sociálních a uměleckých kompetencí včetně podpory jazykového vzdělávání. Prezentace 

Ústeckého kraje a českého sborového umění v zahraničí, obohacení kulturního dění v regionu 

města Most. Umožnění pobytu na pracovním soustředění všem členům sboru, vzhledem k různě 

finančně disponovanému zázemí v rodinách. 

CÍLOVÁ SKUPINA Děti ve věku 10 - 16 let 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-03-04  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-11-29  

NÁZEV AKCE 1 Jarní koncert Korálku 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 ZUŠ J .L. Gassmanna Most 

NÁZEV AKCE 2 Koncertní výjezd sboru do Slovinska 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Tišina, Slovinsko 

NÁZEV AKCE 3 Podzimní soustředění sboru Korálek 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 Sklárna, Žihle 
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PROJEKT č. 108   

NÁZEV PROJEKTU Hudební putování 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Městské divadlo Varnsdorf, p. o. 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Děčín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 95 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  20 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS honoráře, propagace, autorské poplatky, nájem sálu 

SLUŽBY  50 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 165 000 Kč 

% 30.30 

CHARAKTER PROJEKTU Hudební cyklus 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Lidová zahrada Varnsdorf, město Varnsdorf, pivovar Kocour 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt Hudební putování přináší, jak již název napovídá, občanům Varnsdorfu nabídku velmi 

kvalitní profesionální hudby nejen z České republiky, ale i z Velké Británie nebo USA. Projekt je 

určen široké veřejnosti a realizace celého projektu proběhne ve městě Varnsdorf. Projekt nabídne 

celkem těchto pět koncertů: Bianca Rosé (Velká Británie + ČR) Houpací koně (ČR) Jack 

Hutchinson Band (Velká Británie + ČR) Crystal Monee Hall (USA + ČR) Luboš Andršt & 

Energit (ČR) Žánrově nelze hudbu výše zmíněných hudebních těles jasně vymezit, nejblíže pak 

bude blues, rock, jazz, latinsko-americká hudba. Například Jack Hutchinson patří dnes k 

nejlepším bluesovým hudebníkům Velké Británie, Luboš Andršt se řadí ke špičce těch nejlepších 

českých kytaristů, zvláště pak v žánru blues a jazz. Houpací koně se drží na české hudební scéně 
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již přes třicet let koncem roku 2018, vydali bezesporu vynikající album Desolation Peak. Crystal 

Monee Hall si coby jazzová zpěvačka dokáže bez problémů získat srdce nejširšího publika 

zvaklého třeba jen na lehkou popovou hudbu. Britsko-jamajsko-nigerijská písničkářka Bianca 

Rose uchvacuje publikum svou bezprostředností a lehkostí projevu.  

CÍL PROJEKTU 

Projekt přinese posluchačům špičkovou hudbu různých žánrů z ČR a ze zahraničí. Příjemci této 

hudby tak budou obohaceni o nové zážitky s uměleckým přesahem. Hlavním cílem je především 

spokojenost účastníků (posluchačů) jednotlivých koncertů a celého projektu. Umělecky hodnotná 

kultura může mít za následek spokojenost občanů s životem ve městě a v kraji, setkávání během 

koncertů pak vytvoří lepší sociální vazby mezi obyvateli. Růžné hudební žánry a styly ve svém 

důsledku podpoří vyšší toleranci mezi kulturami. 

ÚČEL DOTACE 

Účelem projektu je vytvoření nabídky umělecky hodnotné hudby, možnosti kvalitního trávení 

volného času občany Varnsdorfu a jeho okolí. Dotace umožní snížit cenu vstupného na jednotlivé 

koncerty zařazené do projektu tak, alby byly tyto koncerty dostupné co nejširšímu počtu 

posluchačů a v neposlední řadě také spokojenost účastníků (posluchačů) jednotlivých koncertů a 

celého projektu. 

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny obyvatel 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-29  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Bianca Rose Trio 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Městské divadlo Varnsdorf 

NÁZEV AKCE 2 Houpací koně 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Městské divadlo Varnsdorf 

NÁZEV AKCE 3 Jack Hutchinson Band  

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 Lidová zahrada Varnsdorf 

NÁZEV AKCE 4 Crystal Monee Hall 

MÍSTO REALIZACE AKCE 4 Lidová zahrada Varnsdorf 

NÁZEV AKCE 5 Luboš Andršt 70 

MÍSTO REALIZACE AKCE 5 pivovar Kocour, Varnsdorf 
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PROJEKT č. 109    

NÁZEV PROJEKTU Maďarské kulturně-společenské jaro a 17: Měsíc maďarské kultury v Teplicích 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Svaz Maďarů žijících v českých zemích-Pobočný spolek Teplice 

PRÁVNÍ FORMA Pobočný spolek 

OKRES Teplice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  31 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  185 000 Kč 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS 
pronájem prostor na akce- 25 000,-Kč, odměny umělcům – 20 000,-, odměny maďarským kuchařům 

– 10 000,-Kč, ubytování účinkujících a zahraničních hostů – 15 000,-Kč 

SLUŽBY  70 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 70 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 286 000 Kč 

% 24.47 

CHARAKTER PROJEKTU seznámit občany ústeckého kraje s maďarskou kulturou, gastronomií a tradicemi 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Dům kultury Teplice 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt vychází ze zkušenosti z minulých let, kdy jsme prezentovali maďarskou kulturu a 

gastronomii v několika městech ústeckého kraje. Maďarská kultura a gastronomie jsou širokou 

veřejností velmi pozitivně hodnoceny. 

CÍL PROJEKTU 

Hlavním cílem projektu je seznámení všech občanů s maďarskou kulturou, gastronomií, ale i zvyky. 

Vystupování umělců, ale i maďarská gastronomie jsou veřejností kladně přijímány a přispívají k 

soudržnosti mezi oběma národy. 

ÚČEL DOTACE Dotace umožní realizovat některé akce Projektu. 

CÍLOVÁ SKUPINA Projekt je pro všechny věkové skupiny. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-05-01  
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TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Maďar.kulturní a gastronom.program na Zahájení lázeňské sezony v Teplicích 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Teplice-Šanov u Mušle, Hotel Panoráma 
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PROJEKT č. 110    

NÁZEV PROJEKTU Místní festival 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Spolek Moje Ročovsko,z.s 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Louny 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  30 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS 
Drobný provoní materiál pro realizaci festivalu jako toaletní papír, mýdlo, kelímky, pytle na úklid, 

rukavice, tácky... 

MATERIÁL 7 000 Kč 

SLUŽBY POPIS Hudební produkce - místní kapely, ozvučení, zajištění toalet, pronájem stánků, medializace 

SLUŽBY  63 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 70 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 100 000 Kč 

% 70 

CHARAKTER PROJEKTU Hudební festival místních kapel, propojení s regionální propagací 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Klášter Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově - pan Řeřicha, obec Ročov 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Cílem spolku je organizovat a podporovat kulturní, společenské a sportovní akce na „ Ročovsku“. 

Současně výtěžkem ze svých akcí podporujeme dobročinné akce pro děti, seniory a potřebné 

spoluobčany. Naším dalším neméně důležitým cílem je navázat spolupráci se všemi ostatními 

občanskými iniciativami a spolky v regionu pod heslem „ společně dokážeme více „ Spolek byl 

založen v lednu roku 2016. www: http://www.mojerocovsko.cz/ S pořádáním hudebního projektu 

spolek jako takový zkušenosti nemá. Několik členů spolku pořádalo v minulosti festivaly 

dobročinné: Pro pejska a kočičku, Otevřená zahrada (festival u lidí s mentálním postižením). 

Spolek jako takový pořádal již mnoho akcí pro veřejnost - místní plesy, Silvestrovský pochod, 
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promítání filmů, křesla pro hosty. Akce pro děti: pořádání turnajů ve fotbale, golfu, výlet do divadla 

a do ZOO Praha, pochod, Mikuláš, rozsvícení stromečku Úlovice, pálení čarodějnic, květnové 

odpoledne, akce konec prázdnin. 

CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je zrealizovat hudební festival, který pod jednotnou dramaturgickou a ideovou 

platformou zprostředkuje umělecky hodnotné a jedinečné hudební konfrontace co nejširší skupině 

recipientů žijících v Ročově, jeho okolí a v Lounském okrese. Hudební festival přinese svému 

publiku širokou paletu hudebních stylů i druhů, propojují zdánlivě nespojitelné a probourá hranice 

mezi žánry. Tak, aby poskytl uspokojení širokému spektru recipientů. Jednotícím prvkem a cílem 

celého festivalu však je prezentovat místní hudební umělce - Ročovsko, Lounsko. V jednotném 

duchu se ponesou všechny prezentace i ostatní doprovodné akce – festival místních farmářů. Ke 

klíčovým cílům patří spolupráce s místními umělci, spolupráce s místními farmáři a obcemi. 

Umělecké ambice • prostřednictvím projektu přispívat k obohacování a inovování aktuálního 

kulturního dění v celém regionu, tedy také v místech prozatím kulturně méně rozvinutých, které 

však mají aktivní zájem na oživení hudební tradice – Dolní Ročov; • prezentovat místní hudební 

umělce • umožňovat hudební konfrontace co nejširší skupině příjemců z řad většinové společnosti i 

menšinových skupin; • otevírat hudebnímu a širšímu kulturnímu dění atraktivní a interpretačně 

vhodné církevní prostory, Festival proběhne v Klášteře Nanebevzetí Panny Marie v Dolním 

Ročově; • popularizovat mezi širokou veřejností atraktivní a mimořádně umělecky hodnotné 

podoby autentické interpretace; • podporovat umělce. Podpora regionu – ambice Lidé často v místě 

bydliště neznají regionální jídla, změnit to má tento festival. Festival návštěvníkům nabídne 

farmářský trh s nejlepšími regionálními potravinami, ochutnávky, prezentaci místních farmářů. 

Chceme, aby lidé věděli o kvalitních potravinách v našem okolí. Festival se také zaměřuje na 

spojení kvalitní hudby se vzácnou historickou architekturou Ročova. Koncert se koná pod širým 

nebem u Kláštera Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově. Budovy byly využívány jako 

skladiště, věznice či útulek pro psychiatrické pacienty. Místní farmáři přislíbili uplatnit výtěžek z 

akce na opravy Kláštera Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově, kterým se spolek již 

dlouhodobě věnuje.  

ÚČEL DOTACE 

Realizace regionálního hudebního festivalu s regionálním farmářským festivalem. Kultura Kultura 

je významným faktorem života občanské společnosti, který podstatnou měrou napomáhá její 

integraci jako celku. Přispívá k rozvoji intelektuální, emocionální i morální úrovně každého občana 

a plní v tomto smyslu výchovně vzdělávací funkci. Kultura plní důležitou sociální funkci. Přispívá 

k sebeidentifikaci občanů jako svobodných individualit i k identifikaci občanů se společenstvím, v 

němž žijí, s obcí, regionem i státem. Tato role kultury má značný motivační efekt. Participace na 
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kultuře vytváří smysluplnou náplň volného času a je tak mj. důležitým preventivním faktorem před 

narkomanií, gamblerstvím, kriminalitou a dalšími sociálně patologickými jevy, jimiž je ohrožena 

zejména mládež. Obecně přispívá také k lepšímu vzájemnému pochopení mezi občany různého 

národnostního původu a je nezanedbatelným prostředkem boje proti xenofobii a rasismu. Účast na 

kulturním životě pomáhá osobám se zdravotním postižením začlenit se do pospolitosti zdravých 

občanů a překonat tak v jisté míře jejich postižení, podobně může tato participace pomoci i obětem 

násilí. Kultura, resp. podílení se na ní, má tedy i terapeutickou funkci.  

CÍLOVÁ SKUPINA 

Ročovsko Počet obyvatel: 564 Z toho v produkt. věku: 344 Průměrný věk: 43,2 Předpokládáme 

účast lidí z celého okresu Louny. Na počátku roku 2018 bylo na území Lounska k trvalému pobytu 

přihlášeno 86 372 obyvatel.  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Místní festival 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 DOLNÍ ROČOV 
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PROJEKT č. 111    

NÁZEV PROJEKTU Podkrušnohorské premiéry 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY: Trautzlova umělecká společnost, z.s. 

PRÁVNÍ FORMA: Spolek 

OKRES: Teplice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  25 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS propagace, pronájem prostor 

SLUŽBY  6 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS honoráře umělců 

OSOBNÍ NÁKLADY  48 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 54 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 79 000 Kč 

% 68.35 

CHARAKTER PROJEKTU Série koncertů s originální dramaturgií 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Ústecký kraj, Statutární město Teplice 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Aktuální rozvoj hudebního umění je závislý na možnostech současných skladatelů prezentovat 

svá díla a možnostech publika je slyšet na veřejných koncertech. Trautzlova umělecká společnost 

dlouhodobě pracuje na prezentaci skladeb historických i současných autorů regionu, z nichž 

mnohé pro publikum v kraji i odbornou veřejnost objevila. V této práci pokračuje několika 

projekty v letošním roce, jeden z nich je zaměřen na konkrétní hudební akce v regionu, kde budou 

prezentovány historických i současných autorů z podhůří Krušných hor. (Jakob Trautzl, Wenzel 

Plaschka, Jan Zástěra, Matouš Pavlis ad.) 

CÍL PROJEKTU 
Cílem je rozšířit dramaturgickou nabídku hudebního života v regionu o hudbu, která má 

bezprostřední vazby na kraj, která pochází z regionu, zpracovává regionální látky, je nabízena 
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publiku v regionu, a tím podpořit rozvoj zdejší specifické hudební kultury.  

ÚČEL DOTACE 
Účelem projektu je posilovat identifikaci obyvatel regionu s jejich krajem a jeho kulturním 

bohatstvím.  

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Missa sudetensis 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 kostel sv. Alžběty v Teplicích  

NÁZEV AKCE 2 Horae tenebrae / Temné hodinky  

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 kostel sv. Jana Křtitele v Teplicích  

NÁZEV AKCE 3 Saul aneb Síla hudby 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 kostel sv. Petra a Pavla v Oseku 
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PROJEKT č. 112    

NÁZEV PROJEKTU: Memoriál Rosti Čtvrtlíka Čtvrtlístek 2019 - VIII. ročník 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY: Čtvrtlístek z.s. 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Praha 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 80 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  220 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS Služby spojené s realizací projektu 

SLUŽBY  50 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 350 000 Kč 

% 14.28 

CHARAKTER PROJEKTU Soutěžní přehlídka mladých recitátorů 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUC: 

Gymnázium Děčín, Městské divadlo děčín, Divadlo F. X. Šaldy v Liberci, Moravské divadlo 

Olomouc, Komorní scéna Aréna Ostrava, Divadlo Bolka Polívky Brno, KD Střelnice Vrchlabí, 

Divadlo Dialog Plzeň, Nadace Život umělce, Divadlo na Vinohradech, Národní divadlo Praha, 

Brno, .... 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Oslovujeme 250 gymnázií celé ČR, kdy mnohdy komunikujeme přímo s pedagogy českého jazyka 

či předsedy předmětových komisí čj. Školní a třídní kola jsou tak v kompetenci škol. 9. 11. 

nejpozději – v den nedožitých narozenin Rostislava Čtvrtlíka – rozesíláme propozice na následující 

rok. Regionální kola se konají v období únor – březen roku následujícího. Tak se konají kola v 

Děčíně, Vrchlabí, Olomouci, Ostravě, Brně a Praze, Liberci, Plzni a Českých Budějovicích. 

Regionální kola se konají pod záštitou starostů, primátorů a hejtmanů daného regionu. V porotách 
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usedají herci místních divadel a představitelé kulturního života či zástupci měst nebo krajů. 

Studenti soutěží ve dvou kategoriích – poezie a próza a dramatizace divadelních textů. Po soutěži 

následují rozbory s umělci. V letošním roce to byly mimo jiné herečky a dabérky ze seriálu Přátelé, 

na kterém všechny s panem Čtvrtlíkem splupracovaly: Stanislava Jachnická, Miriam Chytilová, 

Pavla Rychlá. Pro příští rok máme smluveného Miroslava Etzlera, Petru Špalkovou, Michala 

Čapku. Absolventi předchozích kol se již uplatňují v praxi – hrají v Národním divadle – Jindřiška 

Dudziaková a Veronika Špačková – Moravské divadlo Olomouc.  

CÍL PROJEKTU Nabídka volnočasové aktivity pro studenty středních školma gymnázií 

ÚČEL DOTACE Služby 

CÍLOVÁ SKUPINA 15 - 19 let - žáci a studenti 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Celostátní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Děčín - regionální kolo Ústecký kraj 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Gymnázium Děčín 

NÁZEV AKCE 2 Vrchlabí - regionální kolo Královéhradecký kraj 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 KD Střelnice 

NÁZEV AKCE 3 Praha - regionální kolo Středočeský kraj  

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 Divadlo Horní Počernice 

NÁZEV AKCE 4 Brno - regionální kolo Jihomoravský kraj  

MÍSTO REALIZACE AKCE 4 Divadlo Bolka Polívky 

NÁZEV AKCE 5 Ostrava - regionální kolo Moravskoslezský kraj  

MÍSTO REALIZACE AKCE 5 KSA 
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PROJEKT č. 113    

NÁZEV PROJEKTU Pokořen - komorní festival na břehu Labe 

STATUT OSOBY ŽADATELE FYZICKÁ OSOBA 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ Michal Hanzl 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  110 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 30 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS Ozvučení, propagace, pronájem techniky 

SLUŽBY  60 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 60 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 200 000 Kč 

% 30 

CHARAKTER PROJEKTU Festival 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Kinoklub Ostrov, z.s. 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Druhý ročník festivalu Pokořen volně navazuje na tradici festivalu Litoměřický kořen, který jsme 

pravidelně pořádali od roku 1995 do roku 2017. Pokořen je festivalem zaměřeným na alternativní 

hudbu s větším důrazem na divadlo a film. Tak jako v případě našich minulých projektů si 

zakládáme na rodinné atmosféře a vstřícnému přístupu k návštěvníkům i k účinkujícím. Festival 

poskytne prostor k prezentaci charitativních a občanských iniciativ. Festivalu se zúčastní na patnáct 

souborů z tuzemska i zahraničí. 

CÍL PROJEKTU 

Na festivalu Pokořen se snažíme poskytnout návštěvníkům možnost, aby se seznámili s kulturou, 

která u nás není běžně dosažitelná a která je originální, inspirující a výjimečná. Cílem festivalu je 

vytvořit otevřený prostor pro společný kulturní prožitek pod širým nebem. 
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ÚČEL DOTACE 
Festival pomáhá k propagaci a reprezentaci města i regionu a zároveň vzhledem k svému zaměření 

obohacuje jeho kulturní nabídku. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Festival je určen pro všechny věkové a sociální skupiny. Jak o možný společný rys účastníků 

bychom mohli označit toleranci a chuť poznávat rozmanitou a jinou než „masovou“ kulturu.  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-03-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-30  

NÁZEV AKCE 1 Pokořen - komorní festival na břehu Labe 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Letní kino Litoměřice 
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PROJEKT č. 114    

NÁZEV PROJEKTU Benešovský slunovrat 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Město Benešov nad Ploučnicí 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Děčín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 315 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS Ozvučení, pronájem pódia, doprava autobusem, odměny umělcům 

SLUŽBY 60 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Smlouvy o dílo 

OSOBNÍ NÁKLADY 25 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 85 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 400 000 Kč 

% 21.25 

CHARAKTER PROJEKTU Městské slavnosti 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 

Město Heidenau, Státní zámek Benešov nad Ploučnicí, Centrum dětí a mládeže, Základní škola 

Benešov nad Ploučnicí, Pestalozzi gymnázium Heidena, Sbor Dobrovolných hasičů Benešov nad 

Ploučnicí a Heidenau 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt je navazující akcí na více jak 20-ti letou tradici konání městských slavností. Došlo již ke 

schůzkám se všemi institucemi, kteří se budou aktivně podílet na programu slavností. Přidanou 

hodnotou letošního ročníku je záměr zapojit Základní školu a školu partnerského města do 

programu. Tato akce bude přístupná široké veřejnosti. Do sobotního programu budou zapojeny 

další spolky, s kterými jednání intenzivně probíhají.  

CÍL PROJEKTU 
Cílem projektu je uspořádání tradičních městských slavností s názvem Benešovský slunovrat ve 

dnech 21. 6. - 22. 6. 2019.  
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ÚČEL DOTACE Obohacení kulturního dění, zapojení dětí a mládeže do společenského života ve městě 

CÍLOVÁ SKUPINA všechny věkové kategorie 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Mezinárodní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-28  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-30  

NÁZEV AKCE 1 Školní slunovrat - pod taktovkou žáků 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Letní kino 

NÁZEV AKCE 2 Benešovský slunovrat - hlavní program 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 náměstí Míru, letní kino 
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PROJEKT č. 115    

NÁZEV PROJEKTU Společenské centrum Osek 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY FrýTajm Osek 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Teplice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  84 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS Spotřební materiál a výtvarné pomůcky na pořádané akce 

MATERIÁL  6 000 Kč 

SLUŽBY POPIS Kulturní a vzdělávací programy, ozvučení a další služby s tím související  

SLUŽBY  60 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Plat DPP/DPČ - rehabilitační cvičení 

OSOBNÍ NÁKLADY 30 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 96 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 180 000 Kč 

% 53.33 

CHARAKTER PROJEKTU Aktivní trávení volného času seniorů, dětí a občanů města 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Městská knihovna Osek, DDM Osek, Město Osek 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Společenské centrum Osek slouží pro pořádání vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí pro 

veřejnost se zaměřením především na seniory. Všechny tyto aktivity provozuje spol. centrum již 3 

roky, na základě pozitivních ohlasů veřejnosti chceme aktivity rozvíjet a nadále přibližovat občanům. 

Roční návštěvnost spol. centra je přes 10 tisíc osob. 

CÍL PROJEKTU Udržení vitality starších občanů a zkvalitnění jejich života včetně zapojení mladší generace. 

ÚČEL DOTACE 
Zkvalitnění života starších osob, rozvíjení mezigeneračních vztahů (dítě X senior) a podpora 

aktivního a tradičního trávení volného času občanů. 

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Lokální 
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TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  
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PROJEKT č. 116    

NÁZEV PROJEKTU Festival VĚČNÁ NADĚJE; Koncerty v Terezíně 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY NADAČNÍ FOND VĚČNÁ NADĚJE 

PRÁVNÍ FORMA Nadační fond 

OKRES Hlavní město Praha 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  90 500 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  30 200 Kč 

MATERIÁL POPIS Hudební nástroje, zvuková technika, materiál pro orchestr  

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS Pronájmy, ozvučení, služby placené fakturami  

SLUŽBY  39 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Mzdy stálých zaměstnanců, DPP, DPČ  

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS Cestovné zaměstnanců, dopravní a pobytové výlohy sólistů a dirigentů 

CESTOVNÉ  26 000 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 65 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 185 700 Kč 

% 35.00 

CHARAKTER PROJEKTU 
Dva koncerty v rámci hudebního festivalu VĚČNÁ NADĚJE: Gustav Mahler a terezínští skladatelé 

2019 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 
Institut terezínských skladatelů, Památník Terezín, město Terezín, Haifská univerzita, Federace 

židovských obcí v ČR, Hlavní město Praha 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Hudební festival si klade za úkol představit veřejnosti díla tzv. terezínských skladatelů. Festival je 

založen na myšlence, že je důležité propagovat hudbu, která vznikala v Ghettu Theresienstadt, ale i 

hudbu, která vznikla během holokaustu. Základ festivalu tvoří tvorba Gustava Mahlera a opomíjená 

díla umělců Terezína. Festival je připomínkou meziválečné českoněmecké kultury a přispívá k 

rozvoji vztahů středoevropského regionu. Činnost terezínských autorů je úzce svázána s tématem 

hudební tvorby v období mezi dvěma válkami a s fungováním hudebních institucí a spolků. Řada z 

uvedených autorů je dnes nedílnou součástí rakouské, německé a české hudební kultury. V roce 2017 
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byl založen NADAČNÍ FOND VĚČNÁ NADĚJE. Nultý ročník, který byl pořadateli vnímán jako 

prolog festivalu, se uskutečnil hned v tomto roce. Proběhly celkem čtyři koncerty (dva v Praze, dva v 

Terezíně). V loňském roce se pak uskutečnil oficiální první ročník, v jehož rámci se v Praze a v 

Terezíně konalo osm velmi kvalitních koncertů. Konkrétně Kulturní dům v Terezíně rozezněla hudba 

Renan Koen a zpěv Jiřího M. Procházky, Magdeburské kasárny pak skladby v podání Wihanova 

kvarteta. Všechny koncerty festivalu byly připomenuty recenzemi například v časopisu Harmonie, v 

Lidových novinách a v dalších médiích, proběhly i živé vstupy do České televize. Loňský úspěšný 

první ročník je inspirací pro druhý ročník festivalu. Již v tuto chvíli potvrdil převzetí záštity nad 

festivalem 2019 prezident České republiky Miloš Zeman, předseda Senátu Parlamentu České 

republiky Jaroslav Kubera, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek 

Vondráček, Ministerstvo kultury České republiky, předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský 

a také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.  

CÍL PROJEKTU 

Takto zaměřený festival v Evropě chybí a tvorba Viktora Ullmanna, Gideona Kleina, Hanse Krásy 

nebo Pavla Haase zůstává stále nedoceněna. Účelem je tak rozvíjet odkaz těchto skladatelů primárně 

živou interpretací, ale i dalšími formami jako jsou konference, publikace, divadlo aj. Cílem je 

vybudovat prestižní festival s důrazem na výjimečnou uměleckou kvalitu a pečovat o kulturní 

dědictví, které by jinak mohlo být zapomenuto.  

ÚČEL DOTACE 

Touto akcí by bylo možné připomenout a rozvíjet hudbu přímo na místě, kde skladatelé čelili svým 

nelehkým osudům. Realizací by došlo k obohacení kulturního života nejen v Terezíně, ale i okolí. 

Zároveň chceme cíleně pracovat na zapojení mládeže. Program bychom proto rádi doplnili 

přednáškami, na kterých by účastníci mohli blíže poznat životy skladatelů. Již v tuto chvíli máme 

přislíbenou účast mezinárodních přednášejících jako např. Gaby Flatow nebo Lisy Peschel. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Festival je událostí nejen pro pamětníky, přeživší holokaustu a další, ale taktéž pro mladou generaci. 

VĚČNÁ NADĚJE se cíleně zaměřujeme na podporu mladých umělců, začínajících hudebníků a 

mládeže se zájmem o kulturu. Dá se tak říci, že z hlediska návštěvníků festival usiluje o široké 

spektrum publika. Vedle výše zmíněných pamětníků se snaží o zájem všech věkových kategorií.  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Mezinárodní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-08-12  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-16  

NÁZEV AKCE 1 Smějte se s námi 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Magdeburská kasárna, Tyršova 204, Terezín 
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NÁZEV AKCE 2 Koncert k 100. výročí narození Gideona Kleina 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Kulturní dům, nám. ČSA 86, Terezín 
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PROJEKT č. 117    

NÁZEV PROJEKTU Multižánrový festival Spořice 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Obec Spořice 

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Chomutov 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 85 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS 
Propagace, pronájem (podium, zvuková aparatura, stánky, posezení, přístřešky), doprava, honoráře, 

bezpečnostní agentura 

SLUŽBY 100 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 100 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 185 000 Kč 

% 54.05 

CHARAKTER PROJEKTU Festival 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Místní akční skupina Západní Krušnohoří 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Multižánrový hudební open air festival SPOŘICE 2019 je multižánrový hudební festival se letos 

uskuteční již popáté a opět v prostorách u koupaliště. Na hudebním pódiu se střídají umělci různých 

hudebních směrů pop, alternative-pop, rock'n'roll-hard rock, punk-garage, rock-revival, reggae, 

dancehall, ragga, ska, rocksteady, dub, hiphop, dnb&breakbeat, apod. Pro letošní rok již máme 

potvrzené následující interprety a kapely: Metallica revival Beroun http://metallicaberoun.cz/cz/, 

punková kapela Kohout plaší smrt 

http://www.kohoutplasismrt.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=14; 

regionální kapela Maruška je pryč a hlavním lákadlem letošního roku bude kapela BUTY. Aktuálně 
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očekáváme potvrzení dalších výjimečných hudebníků. Aktuality k festivalu a uměleckou tvorbu 

zmíněných umělců je možné sledovat na facebookových stránkách obce Spořice. Pevně věříme, že 

letošní obsazení festivalu přiláká opět mnoho návštěvníků, kterých každoročně přibývá. 

Výjimečnost tohoto festivalu spočívá v jeho dobročinnosti. Část letošního výtěžku poputuje opět na 

charitativní účely. 

CÍL PROJEKTU 

Multižánrové festivaly patří mezi akce, při kterých místní obyvatelé i obyvatelé okolních obcí a 

měst láká možnost shlédnout vynikající interprety na jednom místě, bez zbytečných dalších výloh, 

které jsou spojené s návštěvou koncertu každého jednotlivého interpreta. Pozitivem je také 

rozmanitost stylů vybraných zpěváků, zpěvaček a kapel. Předešlé ročníky se zapsaly do podvědomí 

mnoha lidí a již se těší na ročník letošní. Festival se po celý den stává centrem společenského 

života, je zdrojem zábavy a relaxace. Nesmíme také opomenout, že se návštěvníci kromě zábavy 

zároveň zapojují do charitativní činnosti a to festivalu opět přidává na atraktivnosti a smysluplnosti. 

ÚČEL DOTACE 
Centrum společenského života. Zdroj zábavy a relaxace. Návštěvníci se kromě zábavy zároveň 

zapojují do charitativní činnosti, a to festivalu přidává na atraktivnosti a smysluplnosti. 

CÍLOVÁ SKUPINA Obyvatelé obce Spořice, okolních obcí a měst bez rozdílu věku. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Lokální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-30  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-30  

NÁZEV AKCE 1 Multižánrový festival 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Koupaliště Spořice 
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PROJEKT č. 118   

NÁZEV PROJEKTU Press paradox - představení ve školách 

STATUT OSOBY ŽADATELE FYZICKÁ OSOBA 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ Emílie Formanová 

OKRES Praha 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 25 000 Kč 

MATERIÁL POPIS spotřební materiál 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS  - 

SLUŽBY 0 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS honoráře 

OSOBNÍ NÁKLADY 38 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS jízdenky + palivo 

CESTOVNÉ 10 000 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 48 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 73 000 Kč 

% 65.75 

CHARAKTER PROJEKTU divadelní představení 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE DAMU, DISK 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Inscenace Press paradox tvůrčí skupiny 8lidí vznikla ve školním divadle DISK Akademie 

múzických umění v Praze. Má sloužit jako studentská platforma k otevírání společensko-politicko-

kritické diskuze a tím projevovat názory mladých lidí. Režijně-dramaturgickým záměrem inscenace 

je především vykročit z tradičního režimu reprízování Divadla DISK a vydat se s touto inscenací i 

za jeho hranice. Inscenační tým totiž plánuje navštěvovat střední školy po celé České republice. 

CÍL PROJEKTU 

Cílem tohoto nekomerčního projektu je otevírat témata jako je například odpovědnost každého v 

ověřování si zdrojů informací, role propagandy v současném světě či formulování vlastních názorů 

mezi středoškolskými studenty. Výhodou projektu je dialog studentů se studenty (tvůrčí skupina 

8lidí se skládá ze studentů magisterského programu DAMU), což vede k větší atraktvitě a 
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porozumění ze strany středoškoláků. V dnešní době médií a fake news je obzvlášť důležité 

seznamovat mladou generaci s nástrahami mediálního světa. Další silnou stránkou je výprava 

inscenace koncipována tak, aby byla jednoduše přenositelná z divadelního sálu do prostoru školní 

učebny, tělocvičny nebo kulturního sálu. Slabou stránkou projektu je, že gymnázia a střední školy 

nemají mnohdy dostatek finančních prostředků pro pokrytí nákladů zájezdů, proto žádáme o dotaci 

jako o dofinancování a tím i možnost zpřístupnit projekt většímu spektru studentů. Plánem projektu 

je navštívit 5 středních škol a gymnázií Ústeckého kraje. 

ÚČEL DOTACE 

Pomocí divadelního představení Press paradox a následné diskuze chceme studentům Ústeckého 

kraje nabídnout jiný způsob výuky mediální výchovy, která je v dnešní době velmi důležitá, ale 

často opomíjená. Celý tento projekt si klade za cíl nejen rozšíření samotného diváckého zážitku, ale 

především ukázat, že je potřeba se k informacím ve veřejném prostoru stavět kriticky a nikdy se 

nestát pouhým konzumentem. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

studenti středních škol a gymnázií (plánujeme oslovit tyto instituce: Gymnázium Josefa Jungmanna 

v Litoměřicích, Gymnázium Roudnice nad Labem, Gymnázium Ústí nad Labem v Jateční ulici, 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola v Mostě, Gymnázium Děčín na 

Komenského nám.) Jedno představení shlédne 80-100 studentů. Předpokládaný počet účastníků 

projektu je 400-500. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Nadregionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-02-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  
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PROJEKT č. 119    

NÁZEV PROJEKTU Život jako v pohádce 

STATUT OSOBY ŽADATELE FYZICKÁ OSOBA 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ Mgr. Eva Stolařová 

OKRES Teplice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 15 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 190 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Výtvarné pomůcky, drobné odměny 

MATERIÁL  10 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 
Instalace výstavy, animace - průvodce a herci v kostýmech, soutěžní program, tvůrčí dílna, 

technické zajištění-hudba, světla, ¨dj 

SLUŽBY 220 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS produkce-náklady na produkční akce 

OSOBNÍ NÁKLADY  15 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS doprava 

CESTOVNÉ  5 000 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 250 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 455 000 Kč 

% 54.94 

CHARAKTER PROJEKTU Zábavní a vzdělávací program pro děti 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Milan Pahorecký 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt “Život jako v pohádce” vznikl se záměrem spojit tradiční lidovou slovesnost a současný 

životní styl. Estetickou formou má dnešní generaci ukázat či připomenout, že moudro ukryté v 

pohádkách nám může dát nenásilnou cestou návod na řešení různých životních situací. Dnes už 

děti nepřijímají informace, které nejsou zjednodušené, nemají tedy chuť začíst se do předlouhých 

pohádkových příběhů. Tím se velmi ochuzují. Tato forma je může nadchnout pro pohádky a 

druhotně i pro čtení knih. Také by je měla přivést k zamyšlení nad životem. Program se skládá ze 

tří základních pilířů: 1. VÝSTAVA Výstava se skládá ze 13 objektů. Každý objekt obsahuje 2 

panely ve tvaru otevřené knihy, který je potištěn textem přiběhu a jeho poselstvím. Vedle toho 
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také ilustrací k danému příběhu. Před každým panelem stojí figurína v životní velikosti oděná do 

originálního ručně vytvořeného kostýmu. 2. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S 

POHÁDKOVOU BABIČKOU Školní kolektivy provede pohádková babička výstavou a představí 

jim jednotlivé příběhy. Prohlídky oživí herci v pohádkových kostýmech. 3. ZÁBAVNÝ 

SOUTĚŽNÍ PROGRAM Hudební podkres, soutěže s pohádkovou tematikou o drobné ceny. 

Tvůrčí dílna. Soutěžní kvíz a na závěr tanec se šaškem na chůdách. 

CÍL PROJEKTU Zvýšit zájem dětí o čtení pohádek a ukázat, že vzdělávání může být zábavné 

ÚČEL DOTACE Podpora akcí zaměřených na zvyšování zájmu dětí o tradiční hodnoty 

CÍLOVÁ SKUPINA děti, školní kolektivy 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-05-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-06-23  
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PROJEKT č. 120    

NÁZEV PROJEKTU CHŘIBSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Sdružení Tadeáše Haenkeho, z. s. 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Děčín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 250 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 150 000 Kč 

MATERIÁL POPIS 
Kancelářské potřeby, papíry na propagační materiály (plakáty, pozvánky, programy, notový 

materiál), cartridge, květiny pro umělce, ... 

MATERIÁL 25 000 Kč 

SLUŽBY POPIS Ozvučení, pořízení záznamu (audio, video), grafické služby, DTP práce, správa webových stránek, ... 

SLUŽBY  20 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Honoráře pro vystupující umělce (sólisté, orchestr, sbory) 

OSOBNÍ NÁKLADY  120 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS Cestovné náklady účinkujících 

CESTOVNÉ  20 000 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 185 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 585 000 Kč 

% 31.62 

CHARAKTER PROJEKTU 

Projekt CHKL je celoročním kulturním festivalem, který tvoří především koncerty vážné hudby, 

výstavy, besedy, přednášky a další kulturně společenské akce, jako společné výlety či filmové 

projekce. V rámci doprovodných programů se snažíme zapojovat děti (ve spolupráci se ZŠ T. 

Haenkeho ve Chřibské, nebo ZUŠ Varnsdorf), v uplynulém roce jsme úspěšně navázali spolupráci s 

Kulturním centrem města Osek, kde jsme v prostorách galerie oseckého kláštera realizovali v březnu 

2018 výstavu „Tadeáš Haenke, Humboldt Jižní Ameriky“. Výstava se setkala s mimořádně 

pozitivními ohlasy, vzbudila u návštěvníků velký zájem a s Informačním centrem udržujeme aktivní 

kontakt. Nadále intenzivně rozvíjíme spolupráci s Rumburským komorním orchestrem (RKO), který 

je naším „dvorním“ orchestrem a každoročně nedílnou součástí stěžejních akcí projektu – v rámci 

CHKL 2018 vystoupil RKO dokonce na dvou stěžejních koncertech v kostele sv. Jiří, a to jak na 

červencovém zahajovacím, tak na podzimním Svatováclavském, kde RKO vystoupil společně s 
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Pražským žesťovým souborem a Dětským pěveckým sborem Českého rozhlasu. Mít vlastní orchestr 

je samo osobě unikát, tím spíš, jsou-li jeho členy místní umělci, profesionálové i amatéři, kteří ke 

kraji, v němž převážně působí, váže osobní pouto. Práce s orchestrem, zkoušky, výběr a příprava 

notového materiálu, probíhají v průběhu celého roku a vyžadují si nesmírnou práci, proto je STH, z. 

s. stálým partnerem a spolupořadatelem řady dalších akcí RKO v rámci celého Šluknovského 

výběžku. Na vlastní orchestr jsme nesmírně pyšní a náročný program jak na zahajovacím, tak 

následně na Svatováclavském koncertu, byl skutečně velkou výzvou. Velkolepé provedení krásné 

polonézy z opery Rusalka Antonína Dvořáka, stejně jako slavná školní scéna z opery Jakobín, kde 

orchestr ve spolupráci s Pražským žesťovým souborem doprovodil Dětský pěvecký sbor Českého 

rozhlasu a sólisty, se setkalo s mimořádnými ohlasy nejen u publika, ale i ze strany všech 

zúčastněných umělců. Takto úspěšné završení festivalu pro nás bylo velkým „zadostiučiněním“, 

radostí i motivací, ale především ubezpečením o smysluplnosti naší práce. Další významnou 

charakteristikou je osobnost Tadeáše Haenkeho, nejslavnějšího chřibského rodáka a přírodovědce 

světového významu. Propagace jeho jména je taktéž nedílnou charakteristikou projektu CHKL, v 

roce 2017 jsme s velkým úspěchem realizovali výstavu „Chřibský rodák Tadeáš Haenke“ (její část 

jsme mj. prezentovali v roce 2016 v Městské knihovně Varnsdorf), doplněnou o výstavu obrazů 

Václavy Benešové. Celá výstava byla následně v březnu 2018 na měsíc přenesena do galerie 

Informačního turistického centra města Osek a podobné projekty za účelem šíření povědomí jak o 

osobnosti našeho nejslavnějšího rodáka, tak o městě Chřibská, plánujeme realizovat i nadále. 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 
Město Chřibská, Spolek Pod Studencem, Městská knihovna Varnsdorf, Kruh přátel Muzea 

Varnsdorf, Sdružení rodáků Bautzen, Usedlost Na Stodolci, Národní Muzem Praha 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Chřibské kulturní léto (CHKL) je pilotním projektem Sdružení Tadeáše Haenkeho, z. s. (STH), který 

má za sebou 22 úspěšných ročníků! Přes dvacet let zkušeností a prokazatelné práce hovoří za vše a 

jsou dokladem hlubokého přesvědčení, nadšení, píle a víry, že projekt má smysl a má své místo ve 

veřejném životě města. Jsou za námi dlouhá léta zkušeností s organizací a produkcí uměleckých akcí, 

koncertů, výstav, společenských i vzdělávacích programů, výletů i zahraničních zájezdů. To vše na 

bázi dobrovolné práce členů a přátel sdružení, bez jakýchkoli nároků na honorář! Vybudovali jsme 

ve spolupráci s městem Chřibská tradici, která má tisíce stálých příznivců z řad veřejnosti a přivádí 

stále nové a nové návštěvníky. Od úplné nuly jsme vybudovali celoroční festival, který má zvučné 

jméno nejen ve Chřibské, ale i za hranicemi regionu, potažmo české země. Každý rok oslovujeme 

významné umělce, kteří nás navštěvují, vystupují za symbolické honoráře a díky neopakovatelné 

atmosféře se k nám často vracejí. To vše jsou důvody, proč jsme přesvědčeni, že projekt je potřebný 

a rozhodně je potřebné a smysluplné v jeho tradici nadále pokračovat. Náš festival je pojítkem všech 
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těch, kdo milujeme Chřibskou a její okolí, a právě hudba a umění ve všech jeho podobách pro nás 

představují nástroj pro naplnění našeho cíle. I proto se v dramaturgii dlouhodobě věnujeme tvorbě 

autorů šluknovského výběžku, tvorbě, která vzešla z našeho kraje. Stejná píle a trpělivost stojí za tím, 

že se můžeme chlubit „dvorním“ orchestrem, kterým je Rumburský komorní orchestr (RKO) v čele s 

dirigentem Patrikem Englerem. Aktivně se účastníme na rozvoji tohoto orchestru, na zkouškovém 

procesu, přípravách notového materiálu a spoustě dalších aktivit. Cíl je jasný – rozvíjet se, zvyšovat 

uměleckou úroveň, dostávat se stále více do povědomí, a to nejen v rámci CHKL. Spolupráce s 

CHKL a hostujícími umělci je pro orchestr motivací i příležitostí pro další umělecký rozvoj, jaké by 

se mu za normálních okolností určitě nedostalo. A pro CHKL je samozřejmě unikát i výzva takovýto 

partnerský orchestr mít, budovat a rozvíjet. Každý ročník přináší úspěchy a zážitky, které by zde 

stály za zmínku – z uplynulého ročníku CHKL 2018 je to určitě pěvecký koncert, na který přijala 

pozvání jako hlavní host paní Dana Burešová, přední sólistka Opery Národního divadla, působící na 

řadě významných zahraničních divadelních scén i koncertních pódií, držitelka ceny Thálie a 

představitelka kněžny Libuše ve stejnojmenné opeře Bedřicha Smetany, jejíž slavnou árii si 

posluchači v závěru koncertu mohli vychutnat. Velkolepý a umělecky i organizačně nesmírně 

náročný byl Svatováclavský koncert. Tradičně vystoupil Pražský žesťový soubor, ke kterému se ve 

druhé polovině připojil Rumburský komorní orchestr a poprvé v historii festivalu také dětský sbor – 

naše pozvání přijal Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu se sbormistryní Věrou Hrdinkovou a 

slavná školní scéna z opery Jakobín Antonína Dvořáka na závěr koncertu, stejně jako píseň Bedřicha 

Smetany „Západ slunce“, patřily k nejsilnějším zážitkům celého festivalu. K dalším úspěchům, které 

považujeme jako důvodné pro pokračování v našem počínání, patří např. získání prestižního ocenění 

Zlatá múza severu 2011, kdy STH bylo oceněno za spolkovou činnost, za významný kulturní přínos 

regionu a vydání místně zaměřeného CD J. Ch. Kridela. STH se též velkou mírou podílelo na 

úspěšné realizaci veřejné sbírky na sochu sv. Jiří, patrona města Chřibská. Její slavnostní odhalení 

bylo součástí programu CHKL 2013 a v následujícím roce byla u příležitosti zahájení CHKL 2014 v 

návaznosti na květnovou koncertní mši svatou slavnostně vysvěcena. Neméně úspěšný a zajímavý 

byl jubilejní 20. ročník CHKL 2016, který jsme kromě průřezu tím „nej“ z uplynulých ročníků 

věnovali oslavě výročí narození nejslavnějšího chřibského rodáka T. Haenkeho, výročí narození W. 

A. Mozarta a nezapomněli jsme ani na českého krále a římského císaře Karla IV. Všechny koncerty 

v kostele sv. Jiří proto obohatil mluveným slovem Svatopluk Beneš, z jehož úst zazněly autentické 

dopisy T. Haenkeho, mimořádným zážitkem byla též přednáška Doc. MUDr. Jiřího Ramby, DrSc., 

na téma „Záhadná nemoc Karla IV. roku 1350“. Oslavu narozenin našeho nejslavnějšího rodáka jsme 

pojali stylově, a kromě projekce unikátního dokumentu o životě Tadeáše Haenkeho „Synové pouště 
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– Napříč Atacamou“, která se setkala s mimořádným zájmem ze stran veřejnosti, jsme nabízeli 

památeční limitovanou edici piva Tadeáš z dílny varnsdorfského pivovaru Kocour. V rámci CHKL 

2018 vyvolala velký zájem také beseda „Z Chřibské do Brazílie...“ s Petrem Polakovičem, 

zakladatelem a provozovatelem Krajanského muzea vystěhovalectví do Brazílie v Ralsku-Náhlově. 

Jeho vyprávění na téma vystěhovalectví našich krajanů v 19. století až do vzdálené Brazílie, 

podložené autentickými informacemi a osobními zážitky, byla nesmírně zajímavá a rozvinula se v 

živou diskusi všech přítomných. Pokračuje naše spolupráce s partnerskými organizacemi, novinkou 

v této oblasti je zmíněná spolupráce s Informační turistickým centrem města Osek, které v březnu 

2018 hostilo s velkým úspěchem v prostorách krásné galerie oseckého kláštera výstavu věnovanou 

životu a dílu našeho nejslavnějšího rodáka Tadeáše Haenkeho. I v takovýchto projektech s cílem 

šíření povědomí jak o osobnosti našeho nejslavnějšího rodáka, tak o městě Chřibská, rozhodně 

plánujeme nadále pokračovat a máme tedy již nyní spousty plánů pro nadcházející ročník projektu 

CHKL, který jak pevně věříme zprostředkuje opět mnoho krásných uměleckých zážitků. 

CÍL PROJEKTU 

Hlavním cílem a dlouhodobým posláním projektu Chřibské kulturní léto 2019 je pokračovat v 

budování tradice, rozvíjet kulturní, společenské i historické hodnoty a realizovat festival, na který 

jsme pyšní. Projekt CHKL, vybudovaný na základě dobrovolné práce členů a přátel STH, se stal 

součástí života ve Chřibské a my jsme odhodlaní zprostředkovávat i nadále umělecké i společenské 

zážitky všem našim příznivcům, posílit stávající a navázat nové vztahy a přátelství, šířit pozitivní 

emoce prostřednictvím toho, co umíme, co se nám osvědčilo, že funguje a přináší lidem radost. 

Máme za sebou desítky realizovaných koncertů, řadu přednášek, besed, výstav, společenských 

večerů, založili jsme a dále aktivně rozvíjíme orchestr, vydali jsme CD, získali jsme ocenění Zlatá 

múza severu 2011, podíleli jsme se na realizaci a osazení sochy sv. Jiří, patrona města Chřibská, 

můžeme se pochlubit tisícovkami posluchačů, kteří se radovali na našich koncertech v kostele sv. Jiří 

ve Chřibské i v okolí, stále rozšiřujeme naši působnost, včetně koncertu na pražském Vyšehradě, kde 

v podání umělců, členů Rumburského komorního orchestru, zazněly chrámové arie J. Ch. Kridela, 

významného rumburského skladatele a varhaníka, uspořádali jsme v rámci Dnů české a německé 

kultury 2015 slavnostní koncert z děl autorů šluknovského výběžku, připravili jsme putovní výstavu 

o životě a díle nejslavnějšího chřibského rodáka Tadeáše Haenkeho, kterou jsme mj. představili 

v Městské knihovně Varnsdorf a v březnu 2018 díky navázání spolupráce s Informačním turistickým 

centrem města Osek též v prostorách galerie oseckého kláštera… V tomto výčtu bychom mohli 

pokračovat, což ale není cílem. Cílem je přidat další zrealizované programy a zážitky, pozvat přední 

umělce, jejichž umění by si většina z návštěvníků našich akcí neměla příležitost vychutnat. Chceme 

nadále propagovat Chřibskou jako místo, které máme rádi a které stojí za to navštívit. Připravili jsme 
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proto opět atraktivní program s 5 velkými koncerty v kostele sv. Jiří, jejichž dramaturgie naváže na 

největší ohlasy z předchozího ročníku, který se soustředil výhradně na hudbu českých velikánů. Opět 

zapojíme děti, tentokrát v rámci zahajovacího koncertu, ve spolupráci s ZUŠ ve Varnsdorfu a 

samozřejmě připomeneme jubilanty roku 2019. První kulturní akcí je květnová koncertní mše svatá, 

na které se každoročně podílíme v den svátku Nanebevstoupení, u příležitosti tradiční návštěvy 

rodáků. I letos představíme koncertní mši vybraného hudebního skladatele Šluknovského výběžku. 

Záchrana a prezentace děl, která vznikala v kraji Šluknovska, patří k dlouhodobým cílům sdružení, 

tato hudba je nedílnou součástí každého ročníku CHKL, proto ani letos tuto tradici neporušíme. 

Zahajovací koncert bude již tradičně patřit Rumburskému komornímu orchestru se sólisty. Zazní dvě 

symfonie Josepha Haydna (210 let výročí úmrtí), představitele klasického období v hudbě, často 

označovaného „otec symfonie“, dále připomeneme skladatele a varhaníka Bohuslava Matěje 

Černohorského (335. výročí narození) či Jana Dismase Zelenku (340. výročí narození), jednoho 

z nejvýznamnějších komponistů období vrcholného baroka. Oslavu „jubilantů“ doplníme o hudbu z 

dílny zbývajících dvou slavných představitelů tzv. velké trojky vídeňského klasicismu, tedy Ludwiga 

van Beethovena a Wolfganga Amadea Mozarta. Pěvecký koncert, charakteristický tím, že vždy 

zveme špičkové hosty, sólisty předních českých i zahraničních scén, bude rozdělen jako obvykle do 

dvou částí. V té první krátce připomeneme písňovou tvorbu českého hudebního skladatele 20. století 

Bohuslava Martinů (60 let výročí úmrtí), jehož hudba prozatím na festivalu nezazněla. Druhá 

polovina bude patřit průřezu a výběru toho nejkrásnějšího z romantické pohádkové opery Antonína 

Dvořáka „Rusalka“. Na tuto myšlenku nás přivedli především naši posluchači, kteří velmi pozitivně 

hodnotí pěvecké koncerty s výběrem „toho nej“ z děl hudebních velikánů, ale vždy nás zároveň 

zasypávají dotazy na dějovou linku a obsah oblíbených melodií. Každý rok zařazujeme dílo Bedřicha 

Smetany a Antonína Dvořáka, tato hudba je posluchači milována a stále častěji požadována, ať už 

z důvodu jistého vnitřního patriotismu nebo prostě „jen“ proto, že je našim srdcím jednoduše 

nejbližší. Velmi se nám také v uplynulých letech osvědčilo doplnit program pěveckého koncertu 

mluveným průvodním slovem, navíc v podání špičkového odborníka, profesora Pražské 

konservatoře, pana Jiřího Kotouče, který přiblížil jak autora hudby a dobové souvislosti, tak 

především dějovou linku. Na základě této zkušenosti jsme se rozhodli představit posluchačům 

poprvé celý příběh opery a pojmout tak pěvecký koncert opět s větší velkorysostí, ale samozřejmě 

zároveň s větší náročností. Zajímavostí je, že historicky první představitelkou Rusalky (premiéra 31. 

3. 1901 v Národním divadle) byla slavná česká operní pěvkyně Růžena Maturová, jejíž 150. výročí 

narození si letos připomínáme. Třetím pilířem je tradiční svatováclavský koncert v podání Pražského 

žesťového souboru, jehož dramaturgií se každoročně připojujeme k oslavám dne české státnosti. Ve 
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druhé polovině koncertu opět zapojíme Rumburský komorní orchestr s dirigentem Patrikem 

Englerem, aby vystoupil spolu s Pražským žesťovým soborem. V návaznosti na mimořádný úspěch 

Svatováclavského koncertu 2018 jsme přizvali ke spolupráci smíšený pěvecký sbor ROSEX 

z Liberce a posluchači si vyslechnou tři slavné sborové scény z českých oper. Na základě úspěšné 

spolupráce s Informačním střediskem města Osek opět připravujeme realizaci výstavy „Tadeáš 

Haenke, Humboldt Jižní Ameriky“ ve spolupráci s partnerskou kulturní institucí v rámci 

Šluknovského výběžku (jednání se zámkem Děčín). Plánujeme též besedu s fotografem Václavem 

Sojkou, dalším „chřibčákem“ dnes již mezinárodního významu a vysokého uznání v profesních 

kruzích, je fotografem národního parku České Švýcarsko a držitelem řady významných 

mezinárodních ocenění. Pokud nám to počasí a náročnost provedení (orchestr, sbor) umožní, 

počítáme také s vánočním koncertem s provedením České mše vánoční J. J. Ryby v podání 

Vilémovského chrámového sboru, smíšeného sboru Mikulášovice a pěvců ze Sebnitz a Neustadt, za 

doprovodu Rumburského komorního orchestru – při poslední „Rybovce“, která se konala 30. 12. 

2018 kostel sv. Jiří opět doslova praskal ve švech. A právě přeplněný kostel, publikum zpívající 

spolu se všemi umělci vánoční koledy a závěrečné ovace vstoje, jsou tím, co symbolizuje účel a cíl 

celého projektu. Je důležité si uvědomit, že ještě před několika lety bychom si akce podobného 

formátu rozhodně nemohli dovolit realizovat, a právě tento vývoj je pro nás další významnou 

motivací a inspirací. Jsme pyšní, že festival Chřibské kulturní léto má své pevné místo v životě města 

Chřibská, potažmo celého regionu, což pro nás zároveň představuje velký závazek. Jsme jako každý 

rok i letos připraveni zhostit se ho zodpovědně a s cílem zpřístupňovat lidem vážnou hudbu, otevřít 

jejím prostřednictvím cestu k hodnotám, které snadno upadají v zapomnění. Chceme přinášet radost, 

přimět lidi ke vzájemnému setkávání, a i když to není v dnešní uspěchané době snadné, my se tohoto 

cíle nevzdáme, naopak uděláme maximum pro jeho naplnění. 

ÚČEL DOTACE 

Dotace bude použita na realizaci projektu Chřibské kulturní léto 2019 – XXIII. ročník, a to v období 

od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019 – návrh HARMONOGRAMU projektu CHKL 2019 (stav ke dni 1. 2. 

2019) je přílohou fyzické žádosti. Hlavním posláním projektu nadále zůstává především pořádání 

kulturních a vzdělávacích programů, rozvoj společenského života ve Chřibské i okolí, důraz na 

prezentaci české hudební tvorby, včetně děl úzce spjatých s naším regionem (hudba autorů 

šluknovského výběžku). Chřibské kulturní léto se coby úspěšný celoroční festival stalo prestižním 

projektem, který se koná za mimořádné podpory ze strany města Chřibská, pod záštitou starosty a je 

dnes zcela neodmyslitelnou součástí zdejšího života. Festival se dlouhodobě setkává s vřelým 

přijetím ze strany publika a zaznamenává rostoucí zájem o jeho programy. Jeho více než 20leté 

trvání je výsledkem dlouhodobé a trpělivé práce, založené na dobrovolnictví a nezištnosti. O to větší 
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je význam a radost z realizovaných koncertů, výstav, besed a setkání, vydaných CD, pokřtěných knih 

či znovu objevených notových materiálů… To vše jsou důvody k tomu, aby žádosti bylo vyhověno. 

To vše jsou důkazy potřebnosti a smysluplnosti projektu, všech realizovaných aktivit a jejich 

potřebnosti do budoucna. V dramaturgii projektu vždy velmi dbáme na to, aby námi prezentovaná 

hudba byla srozumitelná, aby témata besed či výstav byla atraktivní a místně nebo historicky spjatá 

s regionem či aktuálními událostmi, aby alespoň na jedné z akcí dostaly příležitost děti, aby sólisté 

účinkující na našich koncertech byli špičkami, které by naše publikum jinak sotva mělo příležitost 

naživo slyšet. Kombinace všech těchto aspektů stojí spolu s pílí a vytrvalostí za úspěchem našeho 

festivalu, který se každý rok snažíme rozvíjet a zlepšovat, aby si na programu každý našel to své. Je 

to běh na dlouhou trať a je důležité si uvědomit, že až dnes můžeme realizovat náročné programy, 

které bychom si bez dobrého jména, letité historie, pracovních i osobních vztahů nemohli dovolit. 

Stále usilujeme o zlepšování propagace, snažíme se o maximální provázanost s aktivitami města, 

ostatně propagace města Chřibská spolu se šířením věhlasu našeho slavného rodáka Tadeáše 

Haenkeho je též nedílnou součástí našeho programu. Letošní ročník opět uctí několik významných 

jubileí hudebních velikánů (Joseph Haydn, Bohuslav Matěj Černohorský, Jan Dismas Zelenka, 

Bohuslav Martinů) a naváže na největší úspěchy a ohlasy předchozího ročníku. Dáme opět velký 

prostor Rumburskému komornímu orchestru, navážeme na mimořádný úspěch Svatováclavského 

koncertu, kde spolu s Pražským žesťovým souborem, Rumburským komorním orchestrem a sólisty, 

vystoupil též Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu. Letos jsme ke spolupráci přizvali smíšený 

pěvecký sbor ROSEX z Liberce, v jehož podání zazní slavné sborové scény z oper B. Smetany a A. 

Dvořáka. Opět na našich koncertech nabídneme vysoce atraktivní program s převahou české tvorby, 

písňové, symfonické, ale i operní. Další novinkou festivalu tak bude průřez vybranou operou, 

konkrétně pohádkovou Rusalkou Antonína Dvořáka, který je stále celosvětově nejčastěji uváděným 

českým hudebním skladatelem. Komplexnost a dějovou linku posluchačům zprostředkuje průvodní 

slovo v podání profesora Jiřího Kotouče, který již v rámci CHKL vystoupil a jeho výklad se setkal 

s mimořádně vřelým ohlasem. Opět tak tímto počinem posouváme laťku náročnosti výš, ale 

především následujeme časté dotazy a přání našich diváků, kteří českou operní tvorbu milují. Ukázky 

nejslavnější melodií jsou vždy velmi žádané, ale možnost prožít celý příběh je pro naše publikum 

povětšinou zcela nedosažitelná. Prostředky z dotace tak budou jako obvykle použity z převážné části 

na symbolické honoráře umělců a sólistů, s nimiž již nyní probíhají intenzivní jednání, abychom 

mohli naplnit naše plány, zrealizovat festival CHKL 2019 v zamýšleném rozsahu a opět tak posunout 

laťku náročnosti, kvality, konkurenceschopnosti a atraktivity pro naše publikum o kousek výš. 

CÍLOVÁ SKUPINA Programy CHKL jsou vhodné pro všechny věkové i sociální skupiny. Dlouhodobě a zcela záměrně 
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usilujeme o to, nevymezovat se vůči nikomu, naopak chceme, aby si každý, kdo má zájem, "přišel na 

své". Budeme-li mít kapacitu a alespoň symbolické finanční prostředky, chceme v tomto směru 

pokračovat a koncipovat naše stávající programy právě tímto způsobem. Formáty jako filmová 

projekce, vystoupení dětí či společný výlet (Grabštejn, Drážďany, Hamburk, ... ), které z kapacitních 

důvodů realizujeme spíše jako doprovodné, nás přesvědčily o tom, že lidé mají o naše programy 

zájem, mají zájem se setkávat, vzdělávat se, navazovat nové kontakty a ocení příležitost zúčastnit se 

programu, který by pro ně za normálních okolností byl nedostupný. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-05-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Slavnostní zahajovací koncert Chřibského kulturního léta 2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Kostel sv. Jiří, Chřibská 

NÁZEV AKCE 2 Pěvecký koncert 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Kostel sv. Jiří, Chřibská 

NÁZEV AKCE 3 Svatováclavský koncert 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 Kostel sv. Jiří, Chřibská 
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PROJEKT č. 121    

NÁZEV PROJEKTU Festival na podporu skateparku v Litoměřicích - SAVE SKATE IV. 

STATUT OSOBY ŽADATELE FYZICKÁ OSOBA 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ Šárka Hlaváčková 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  14 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 15 000 Kč 

MATERIÁL POPIS 
Výroba diplomů, banerů, plakátů a ozdob na festival, výroba jiného spotřebního materiálu (pytle na 

odpad, papírnické potřeby aj.) 

MATERIÁL 6 000 Kč 

SLUŽBY POPIS Ozvučení festivalu a zvukařská práce, pronájem zastřešení scény  

SLUŽBY 15 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Mzdy pro účinkující, DPP s brigádníky v den akce 6.7.2019 

OSOBNÍ NÁKLADY 30 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 51 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 80 000 Kč 

% 63.75 

CHARAKTER PROJEKTU Festival na podporu skateparku v Litoměřicích SAVE SKATE IV. 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 
ČAS (Česká skateboardová asociace), KINOKLUB Ostrov Litoměřice, hudební magazí Kids and 

Heroes, neformální sdružení NA SCÉNU, hudební magazín FULLMOON, Budwaiser aj.  

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

SAVE SKATE IV. je jednodenní sportovně-kulturní akce na podporu skateparku v areálu 

Střeleckého ostrova v Litoměřicích. Mladí lidé a uživatelé skateparku (jezdci na BMX trikových 

kolech, skateboardisti, bruslaři, ale i koloběžkáři aj.) chtějí ukázat svůj zájem o litoměřický 

skatepark, který je v současné době v kritickém stavu, a hrozí jeho celkové zničení, možná dokonce 

zánik. V letech 2015, 2016 a 2017 se zde uspořádali již tři benefiční festivaly na podporu tohoto 

legendárního místa pod Tyršovým mostem Litoměřicích. Organizátoři by rádi tímto počinem ukázali, 

že i přes jejich dlouholetou snahu se nepodařilo udělat velké změny na tomto sportovišti, ale je zde 
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stále neutuchající zájem o udržení tohoto místa, které před 25 lety postavili a seskládali místní 

nadšenci. Festival SAVE-SKATE IV. je jeden den plný skateboardových a BMX (malá kola) 

závodů, koncertů, alternativního divadla a debat o tom, jak potencionálně zlepšit veřejný prostor, ve 

kterém žijeme a jak udržet skatepark na stávajícím místě v Litoměřicích i do budoucna. Již první a 

druhá benefice ukázala svůj potenciál a cílem je na jejich úspěch navázat. Pod otevřenou výzvu 

městu Litoměřice (na záchranu skateparku) se podepsalo více jak 600 lidí a během dvou let benefici 

navštívilo kolem 1000 lidí. V rámci druhého ročníku festivalu se dokonce část programu odehrával 

na CARGO GALLERY lodi, která každoročně stojí pár dnů v Litoměřicích i Ústí nad Labem. 

Poslední ročník v roce 2017 byl návštěvnicky nejsilnější a měl i nejvíce ohlasů v médiích. Skatepark 

ten den navštívilo přes 650 lidí. Slabá stránka festivalu je bezpečnost v průběhu závodů, kterou se 

organizátoři snaží podchytit lidmi z Červeného kříže, kteří asistují při všech úrazech. Silná stránka 

festivalu, je fakt, že je populární v Litoměřicích a jeho okolí a vždy přiláká velký počet návštěvníků. 

Ovšem nejsilnější stránka tohoto projektu je, fakt, že bourá bariéry mezi komunitami lidí a spojuje 

mladé k jednotnému cíli. 

CÍL PROJEKTU 

Hlavním cílem tohoto projektu je propojení města Litoměřice s uživateli skateparku, tak aby jednoho 

dne spolupracovali na projektu o renovaci tohoto sportoviště, který by mohl městu Litoměřice 

pomoci. V celém Ústeckém kraji je pouze jedno zastřešené skateboardové sportoviště a jelikož město 

Litoměřice patří mezi síť Zdravých měst a opravdu jim není osud místních obyvatel lhostejný, tak je 

dalším cílem projektu i veřejná debata v rámci SAVE SKATE o rekonstrukci a možných nápadech 

účastníků festivalu, kteří se chtějí na projektu participovat. Dalším cílem je vytvořit multikulturní 

prostor v areálu Střeleckého ostrova, tak aby si zde na své přišel každý kolemjdoucí, ale i třeba 

zastupitelé z města, nebo rodiny s dětmi. SAVE-SKATE IV. má na jeden den oživit starý skatepark, 

kde se návštěvníci společnými silami snaží vymyslet jak nové sportoviště financovat, provozovat a 

kde se bude nacházet. Oživením tohoto veřejného místa dokážeme městu Litoměřice, a celému 

Ústeckému kraji, že zájem o skatepark neklesl, ba naopak stoupl a že mladí nejsou lhostejní k 

veřejnému prostoru.  

ÚČEL DOTACE 

Tomuto projektu jde především o zviditelnění legendárního litoměřického skateparku, upozornění na 

jeho katastrofální stav a zdůraznění jeho důležitého postavení mezi litoměřickou mládeží. Poukázat 

také na to, že se skatepark stal za dobu svého fungování nezbytnou součástí života mládeže, ale i 

Litoměřic samotných. SAVE-SKATE IV. propojuje mezigenerační komunity v Litoměřicích, 

odstraňuje předsudky ke skateboardové komunitě, ale hlavně sbližuje místní obyvatele. Během 

posledních pár let si SAVE SKATE vybudoval dobré jméno a je po ČR známý nejen jako 

skateboardový festival, ale především jako festival alternativní hudby. Pořadatelé jsou již zkušenými 
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organizátory festivalů, koncertů a různých kulturních akcí jak v regionu, tak v zásadě i po celé ČR. V 

minulých letech se na sportovní závody sjelo více jak 50 účastníků z celého kraje (Ústí nad Labem, 

Teplice, Štětí, Lovosice atd.) a přes 50 vystupujících osobv rámci koncertů a divadel. V předešlých 

ročnících si SAVE-SKATE vydobil své postavení mezi litoměřickými událostmi a akcemi svou 

kulturní stránkou. Touto formou festivalu se osloví všichni příznivci skateparku, a poukáže se na 

jeho zásadní úlohu v kulturním životě Litoměřic. V rámci minulých let se o SAVE SKATE 

zmiňovalo několik médií a o hlavním pořadateli, Šárce Hlaváčkové vznikl i text v knize O městech a 

lidech, jako o jednom z hlavních kulturních aktivistů a pořadatelů na severu Čech. V knize je několik 

stran o problematice tohoto skteparku.  

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou je především široká veřejnost. Nicméně v minulých letech se prokázalo, že festival 

nejvíce navštěvuje mládež mezi 10 až 25 lety. Kulturní program akce je zaměřen na fanoušky 

skateboardingu, příznivce undergroundové a alternativní hudby a na začínající hudební skupiny v ČR 

a SK. V neposlední řadě i příznivce alternativního divadla, nicméně projekt se snaží touto formou 

oslovit všechny příznivce skateparku, a poukázat na jeho zásadní úlohu v kulturním životě Litoměřic. 

Dále je předpokládáno, že tento projekt osloví obyvatele města Litoměřice a jeho zastupitele se 

kterými organizátoři pravidelně jednají o změnách na tomto sportovišti.  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-31  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-08-31  

NÁZEV AKCE 1 Festival na podporu skateparku v Litoměřicích SAVE SKATE IV. 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Skatepark v Litoměřicích na Střeleckém ostrově u Labe 
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PROJEKT č. 122    

NÁZEV PROJEKTU 19. Filmový festival Litoměřice 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Kinoklub Ostrov, z.s. 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 20 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 60 000 Kč 

MATERIÁL POPIS kancelářské potřeby (obálky, tonery, papíry do tiskárny, bloky), pásky na akreditace  

MATERIÁL  5 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 
pronájem projekčních míst, ozvučení koncertu, grafické služby, dramaturgie festivalu, propagace 

(tisk a výlepy, bannery), ubytování pro hosty (filmaři, přednášející), licence zapůjčení filmů 

SLUŽBY  50 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS organizace a realizace festivalu (festivalový tým) 

OSOBNÍ NÁKLADY  20 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS cestovné pro hosty, přednášející 

CESTOVNÉ 5 000 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 80 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 160 000 Kč 

% 50 

CHARAKTER PROJEKTU Filmový festival  

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 
Městská kulturní zařízení Litoměřice, Knihovna K.H. Máchy, Litho Lito, Modrý z nebe, Město 

Litoměřice a další partneři 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Filmový festival Litoměřice se za 18 let své existence stal tradiční a neopomenutelnou kulturní 

událostí s širokým dosahem. Svým tematickým zaměřením vyplňuje festival pomyslnou mezeru 

mezi velkými festivaly a úzkoprofilovými víkendovými přehlídkami. Zaměřením festivalu cílíme 

především na mladou a střední generaci diváků, na náročnějšího diváka, ale také na seniory i dětské 

diváky. Divácká atraktivita filmového festivalu je dlouhodobě udržována důsledným výběrem 

programu, během kterého jsou představeny známé i méně známé snímky v tematických a 

historických souvislostech. Volíme témata společensky aktuální a divácky poutavá (např. film a 



PROGRAM PODPORY REGIONÁLNÍ KULTURNÍ ČINNOSTI NA ROK 2019                       bod 17.4 příloha č. 2 

 

280 

 

cenzura, ženy ve filmu, střet pohlaví, střet generací, film noir, jídlo a pití ve filmu, film a punk, 

„naše věc“, tanec a sport ve filmu, dětství, kdy filmy nabízely pohled na dětského herce ve filmu z 

různých úhlů). Festival má stabilní a kvalitní zázemí v litoměřickém kině Máj a v prostoru 

Střeleckého ostrova (Letní kino), dlouhodobě spolupracujeme s Knihovnou K.H.Máchy a nově s 

litografickou dílnou Litho Lito, která je v Gotickém dvojčeti. V současnosti představuje filmový 

festival na severu Čech jedinou ucelenější příležitost přístupu k filmům Zlatého fondu, k jiným 

kinematografiím, k nedistribučním titulům, k netradičním filmovým formátům či studentským 

filmům. A samozřejmě je to také jedinečná příležitost seznámit se blíže s filmovými tvůrci, získat 

náhled na tvorbu filmu, účastnit se přednášek a diskuzí k filmům, zapojit se aktivně do 

doprovodného programu. Projekt je ve fázi rozběhnutých příprav, po stanovení tématu (Touha a 

vášeň) komunikuje festivalový tým o výběru filmů, grafickém vizuálu i doprovodném programu.  

CÍL PROJEKTU 

Filmový festival Litoměřice se za 18 let stal tradiční a neopomenutelnou událostí s širokým 

územním i diváckým dosahem. Vyplňuje pomyslnou mezeru mezi velkými soutěžními festivaly, 

tematickými a národními přehlídkami či filmovými semináři. Je unikátním projektem, který 

představuje divákům nesoutěžní filmový program kombinující ověřené tituly promítané z 

filmového pásu s nejodvážnějšími formálními postupy aktuální tvorby světových festivalů a 

mnohdy jinde neshlédnutelné filmy. Cílem je pěstovat v divácích touhu vidět tyto snímky na 

velkých plátnech či v alternativních prostorech a stát se součástí kulturního dění. Přínosy 

spatřujeme v pestrosti nabídky filmů i prostor, v atmosféře festivalu. 

ÚČEL DOTACE 

Účelem dotace je uspořádání 19. Filmového festivalu Litoměřice. Filmový festival Litoměřice 19 si 

klade za cíl navázat na předchozí ročníky kvalitní filmovou produkcí, pozváním zajímavých hostů, 

nabídnutím doprovodného programu. Hlavním tématem festivalu v roce 2019 bude „touha a 

vášeň“, jedny z nejdůležitějších hybatelů příběhu. Touha, která motivuje postavy k nikdy 

nepředpokládaným činům, touha, které vede umělce vytvářet něco nikdy neviděného, touha měnit 

svět, touha vedoucí k rozpadům rodinných svazků nebo naopak jejich udržení. Vášeň, která může 

být zaměřena různými směry, vášeň, která může být spalující i paralyzující. Vzhledem k celkovému 

počtu promítaných filmů (cca 25 – 30 snímků během třídenního festivalu) nespatřujeme nutnost pro 

veřejnost rozdělovat program do jednotlivých sekcí, ale již se stalo pravidlem uvádění filmů z 

několika směrů, takže toto dělení lze považovat za sekce interní. Jedná se o sekci Nostalgie (starší 

filmy) – věnovaná filmům ze světového “kánonu”. Navazuje na tradici filmových seminářů. Sekce 

slouží k ohlédnutí za nejlepšími světovými kinematografickými díly. Mezi zajímavosti patří, že 

některé filmy budou promítány z 35 mm filmového pásu, doprovázeny úvody filmových historiků 

na téma významu “vývoje touhy a vášně” pro další filmovou tvorbu dané země. Filmy z české či 
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československé historie v této sekci si zapůjčujeme z NFA – pokud je dochována kvalitní kopie, tak 

na 35 mm pásu, pokud je např. digitálně restaurovaná, tak divákům představujeme tuto verzi (v 

roce 2018 to např. byl film Takový je život). Druhou sekcí jsou Novoty (současné filmy) - výběr 

nejzajímavějších filmů, které jsou založeny na touze a vášni. Tato sekce kombinuje festivalové 

snímky z posledních 10 let. Stejně jako v sekci Nostalgie, i zde jsou filmy vybírány s ohledem na 

další formální či obsahový dosah na celou kinematografii. Hledají prvky vytváření moderní tradice, 

která vznikla na základech individuálního talentu, porušení do té doby uznávaných principů. Také 

některé snímky z této sekce budou doprovázeny úvody filmových kritiků, teoretiků nebo tvůrců. Z 

této sekce vzejde i zahajovací film festivalu. Dokumentární - tato sekce je vytvářena lidskoprávní 

tématiku. Je protikladem hrané sekce, kde je umělecký potenciál hlavním kritériem pro výběr 

filmů. Zde se mnohem více soustředíme na snímky, které zaznamenaly úspěch na festivalu Jeden 

svět, MFDF Ji.hlava či další dokumenty. Touha a vášeň však budou také kritériem pro výběr 

uváděných dokumentů. U některých dokumentů chceme program doplnit diskuzí s jejich tvůrci. 

Dalšími filmy, které pravidelně na festivalu uvádíme, jsou snímky pro děti, které odpovídají tématu 

daného roku (v roce 2017 při tématu Dětství to byl například animovaný snímek Až na severní pól, 

v roce 2018 při tématu Nespoutanost, nezávislost, svoboda to byl Čarodějův učeň. Tyto projekce 

jsou hojně navštěvované a snažíme se v dětských divácích pěstovat jejich vztah k filmu zejména v 

jeho nekomerční a umělecké podobě už od raného věku. S touto naší touhou souvisí i letitá tradice 

zařazovat do programu Ozvěny Anifilmu, které uvádíme v Kinokavárně kina Máj, i v tomto 

konceptu chceme pokračovat v roce 2019). V roce 2019 bude do programu zařazena sekce 

Litoměřice ve filmu k osmistému výročí vzniku města – k filmovým místům v Litoměřicích bude 

odkazovat i výstava, jejíž pořádání je také festivalovou tradicí. Ke stěžejnímu tématu bude 

směřovat celý dramaturgický plán včetně doprovodného programu. Již nyní jsme provedli úvodní 

rešerši k nosnosti tématu, k nabídce a dostupnosti vhodných filmů a shledali jsme, že téma je 

dostatečně nosné pro celý filmový festival. Konečný seznam bude podrobnější a bude čítat 

mnohem více položek, ze kterých budeme vybírat pro definitivní program festivalu, budeme také 

reagovat na nabídku filmů v roce 2019. Návštěvnost třídenního festivalu se pohybuje okolo 1050 

jednotlivých návštěv na projekcích, které učiní celkem 300 - 400 diváků.  

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou festivalu je zejména mladá a střední generace diváků, senioři a dětští diváci. 

Festival se snaží sestavit svůj program tak, aby si z nabídky dokázal vybrat každý divák, např. aby 

byl zastoupen film pro děti různých věkových kategorií nebo také, aby mohli film navštívit rodiče 

či prarodiče s dětmi, zároveň uvádí mnoho filmů určených čistě pro dospělé publikum, které si chce 

v klidu užít projekci. Festival cílí svým programem i na náročnějšího diváka, studenty středních i 
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vysokých škol, kteří mají možnost spatřit filmy nebo kopie např. na několikrát zmiňovaném 35mm 

pásu nebo snímky mnohdy jinde neshlédnutelné. Doplňkový program je také pestrý a myslí na 

všechny skupiny návštěvníků – koncert, divadlo, workshopy, besedy, diskuze. V roce 2019 bude 

součástí programu procházka po filmových místech v Litoměřicích, které se mohou účastnit 

zástupci všech generací.  

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 19. Filmový festival Litoměřice 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Litoměřice  
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PROJEKT č. 123   

NÁZEV PROJEKTU 23. Mezinárodní jazz a blues festival 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Ústí nad Labem 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  30 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 515 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS Honoráře umělců  

SLUŽBY 200 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 200 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 745 000 Kč 

% 26.84 

CHARAKTER PROJEKTU Mezinárodní festival jazzové a blues hudby 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Magistrát města Ústí nad Labem 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 
Jedná se o největší festival tohoto žánru v Ústeckém kraji, který však prezentuje jazzové 

hudebníky celé ČR i ze zahraničí. 

CÍL PROJEKTU 
Hlavním cílem projektu je představení soudobé jazzové a bluesové hudby ve všech jejích 

odstínech za interpretace špiček této hudby.  

ÚČEL DOTACE 
Účelem dotace je možnost zaplacení špiček jazzové a bluesové hudby pro občany žijící v 

Ústeckém kraji. 

CÍLOVÁ SKUPINA Mládež, dospělí, senioři 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Mezinárodní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-02  
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TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Zahájení a výběr umělců 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Kulturní středisko města Ústí nad Labem 

NÁZEV AKCE 2 Finanční a technické zajištění akce 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Kulturní středisko města Ústí nad Labem 

NÁZEV AKCE 3 Vlastní festival 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 Národní dům Ústí nad Labem 

NÁZEV AKCE 4 Vyúčtování akce 

MÍSTO REALIZACE AKCE 4 Kulturní středisko města Ústí nad Labem 
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PROJEKT č. 124    

NÁZEV PROJEKTU 
Jeden svět 2019 v Ústeckém kraji – mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských 

právech 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Člověk v tísni o. p. s. 

PRÁVNÍ FORMA Obecně prospěšná společnost 

OKRES Praha  

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 60 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 120 000 Kč 

MATERIÁL POPIS kancelářské potřeby, výtvarný a spojovací materiál 

MATERIÁL 1 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 
překlady, korektury a titulkování filmů, filmová práva, technické a produkční zajištění, psaní a 

editace textů, propagace – tisk, grafické práce, inzerce, návrh vizuálu 

SLUŽBY 56 840 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS 
koordinátor festivalu, koordinátor školních projekcí, hosté debat, ostatní osobní náklady – 

produkce, dramaturgie, asistentské práce 

OSOBNÍ NÁKLADY 21 360 Kč 

CESTOVNÉ POPIS cestovné organizátorů  

CESTOVNÉ  800 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 80 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 260 000 Kč 

% 30.76 

CHARAKTER PROJEKTU 

Jeden svět je největším dokumentárním festivalem s lidskoprávní tématikou na světě a zároveň 

jedna z největších akcí svého druhu v Evropě. Za téměř 20 let své existence festival vyrostl do 

respektované kulturně-vzdělávací události, jejíž význam zdaleka nespočívá jenom v samotném 

promítání filmů – Jeden svět má za cíl především poskytnout prostor informacím o důležitých 

světových kauzách, prodiskutovat je se zajímavými hosty a potkat se s dalšími lidmi, kterým není 

dění ve světě lhostejné. 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 

Ústí n. Labem: ČvT, pobočka Ústecký kraj; Veřejný sál Hraničář, UJEP, Gymnázium Jateční, 

Severočeská vědecká knihovna, Fokus kafe / Děčín: Kino Sněžník, La Garage Noir, Husův sbor, 

Zelená pro planetu o.s., nízkoprahové centrum Kamarád, Městská knihovna v Děčíně / Louny: 
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Městská knihovna Louny, Gymnázium Václava Hlavatého, Rozhledna Červený Vrch, Zámek 

Nový Hrad Jimlín, Oblastní muzeum v Lounech a Loutkové divadlo Louny 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Festival Jeden svět letos proběhne v Praze a dalších 35 městech, v Ústeckém kraji opět ve třech 

městech: Děčíně, Lounech a Ústí nad Labem, což tradičně zajistí dobré pokrytí regionu. Jeden 

svět každoročně nabízí filmy na aktuální témata – především politická, sociální, mediální a 

environmentální, konkrétní výběr je ovlivněn aktuálním tématem festivalu. Hlavním tématem 

letošního ročníku je „Bezpečná blízkost“. Motto Bezpečná blízkost odkazuje na stav, kdy si lidé 

ve společnosti, ač je každý jiný, dokáží porozumět a naslouchat. Zkušení regionální organizátoři 

sami vytváří program se snahou zohlednit region a místní problémy. Spolupracují s dalšími 

subjekty v regionu. Všechna města uvedou projekce pro veřejnost, ZŠ a SŠ, a také zajímavý 

doprovodný program. Veřejné i školní projekce doplňují debaty s experty na daná témata.  

CÍL PROJEKTU 

Cílem festivalu je seznámit širokou veřejnost s aktuálními problémy ve společnosti, zvýšit 

informovanost veřejnosti a posilovat lidskou solidaritu a toleranci namísto udržování předsudků, 

diskriminace a xenofobie; dále pak vzdělávat, podporovat dokumentární tvorbu, pěstovat 

solidaritu s lidmi v nouzi či v krizových oblastech. Jeden svět se prostřednictvím filmů snaží 

inspirovat diváky k aktivnímu přístupu k dění a řešení problémů kolem nás. Díky zajímavě 

pojatým dokumentárním filmům s jedinečným obsahem festival rozšiřuje možnosti kulturního 

vyžití v regionu. Silnou stránkou jsou zkušení místní organizátoři, dobré jméno a dlouholetá 

tradice projektu a stabilní divácký zájem.  

ÚČEL DOTACE 

Účelem je prostřednictvím kvalitních dokumentárních filmů předat veřejnosti a školám vyvážené 

informace o dění doma i ve světě. Informační hodnota je navíc posílena možností debaty diváků s 

tvůrci, protagonisty či experty na daná témata. Věříme, že silné příběhy reálných lidí mají 

potenciál oslovit diváky v regionu a atraktivním a srozumitelným způsobem jim představit 

hodnoty, na kterých je stavěna svobodná a demokratická společnost, a v ideálním případě 

publikum také inspirovat k odvaze a osobní angažovanosti ve svém okolí. To může velmi 

pozitivně ovlivnit budoucnost regionu, který tímto způsobem podpoří aktivizaci občanů. Festival 

je tradičně úspěšný v oslovování mladých lidí, kterým je forma dokumentárního filmu blízká. 

Festivaly ve všech městech nabídnou tematicky rozmanitý program (filmy, diskuze, výstavy, 

koncerty), které výrazně obohacují dění v regionu. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Festival má široké spektrum diváků. Se svými školními projekcemi, projekcemi pro širokou 

veřejnost a projekcemi pro seniory vzděláváme diváky od žáků základních škol, přes žáky 

středních škol, vysokoškolské studenty, občany ve středním věku až po seniory. Jeden svět se také 
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usiluje o přístupnost našich projekcí a doprovodných akcí pro co nejširší spektrum diváků, včetně 

lidí s postižením.  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-06-30  

NÁZEV AKCE 1: Jeden svět Louny  

MÍSTO REALIZACE AKCE 1: 
Louny / Loutkové divadlo v Lounech, Městská knihovna Louny, Zámek Nový Hrad Jimlín, 

Oblastní, muzeum v Lounech, Rozhledna na Červeňáku 

NÁZEV AKCE 2: Jeden svět Ústí nad Labem 2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2: Ústí nad Labem / Veřejný sál Hraničář 

NÁZEV AKCE 3: Jeden svět Děčín 2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3: Děčín / Kino Sněžník, La Garage Noir, Husův sbor 
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PROJEKT č. 125     

NÁZEV PROJEKTU 52. Střekovská kamera 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

PRÁVNÍ FORMA Příspěvková organizace 

OKRES Ústí nad Labem 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 12 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 10 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Materiál 

MATERIÁL 2 000 Kč 

SLUŽBY POPIS Honoráře, videoprojekce, ubytování 

SLUŽBY 48 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 72 000 Kč 

% 69.44 

CHARAKTER PROJEKTU Mezinárodní filmová soutěž 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Magistrát města Ústí nad Labem 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 
Příprava projektu byla zahájena ustanovením organizačního štábu, Ten vypracoval propozice a 

rozeslal je autorům a zveřejnil je na internetu. 

CÍL PROJEKTU 
Hlavním cílem projektu je možnost konfrontace vlastní tvorby pokročilých videoamatérů s 

ostatními autory a zajištění celkové úrovně oboru v republice. 

ÚČEL DOTACE 
Hlavním účelem projektu je možnost konfrontace vlastní tvorby pokročilých videoamatérů s 

ostatními autory a zajištění celkové úrovně oboru v republice. 

CÍLOVÁ SKUPINA Mládež, dospělí, senioři a skupina pokročilých videoamatérů 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Mezinárodní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-03  
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TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Příprava soutěže 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Kulturní středisko města Ústí nad Labem 

NÁZEV AKCE 2 Střekovská kamera 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Národní dům 

NÁZEV AKCE 3 yúčtování akce 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 Kulturní středisko města Ústí nad Labem 
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PROJEKT č. 126    

NÁZEV PROJEKTU Koncert k výročí obnovení kostela Panny Marie v Konojedech 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Spolek pro obnovu památek Úštěcka 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 6 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 10 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Plakáty, propagační materiály, papírnické potřeby 

MATERIÁL 8 000 Kč 

SLUŽBY POPIS Ozvučení, honoráře účinkujícím, pronájem mobilního wc 

SLUŽBY  29 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 37 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 53 000 Kč 

% 69.81 

CHARAKTER PROJEKTU Koncert pořádaný k výročí ukončení obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 
Město Úštěk, MAS České Středohoří, Turistický oddíl TOM Bobři Úštěk, NFOH, Svazek obcí 

Úštěcka, Římskokatolická farnost Konojedy a řada dobrovolníků z pozic členů a příznivců spolku.  

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

V roce 2016 byla dokončena celková obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u 

Úštěku. Na záchraně této barokní stavby se podílel i Ústecký kraj, který dlouhodobě podporuje 

záchranu areálu zámku a kostela v Konojedech. V posledních dvou letech spolek úspěšně 

uspořádal již dva výroční koncerty u příležitosti obnovení kostela Panny Marie v Konojedech. V 

roce 2017 i 2018 zde vystoupil komorní smíšený sbor a smyčcový orchestr Piccolo coro & 

Piccola orchestra, který si zde během posledních dvou let vybudoval dobré jméno. Na základě 

kladných zpětných vazeb zde toto hudební těleso vystoupí i na letošním výročním koncertě, dne 

21. 9.2019 v 16:00. Žadatel je zkušeným organizátorem kulturně společenských akcí, např. 

divadelně-hudební festival NA SCHODECH (který slaví letos 15. výročí) nebo koncerty a 

divadelní představení v gotickém domě v Úštěku. Koncert je již domluven k datu 21.9.2019. 

Kostel Panny Marie v Konojedech se nově stal atraktivní památkou a poutním místem. 
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Navštěvuje ho čím dál více lidí z kraje i ze širokého okolí, navíc má výbornou akustiku i pro větší 

sbory. V obci Konojedy žije pod 100 obyvatel, avšak návštěvnost výročního koncertu v roce 2018 

překročila 300 návštěvníků.  

CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je přinést veřejnosti hodnotný hudební zážitek v podání špičkového souboru 

Piccolo coro & Piccola orchestra v jedinečném prostředí obnoveného barokního kostela 

Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech. Dalším cílem projektu je prezentace obnovené velmi 

hodnotné kulturní památky jako kulturního dědictví a postupné oživení společenské funkce 

kostela. Během posledních třech let se spolku úspěšně zadařilo zvýšit povědomí místních o této 

památce a díky propagaci v médiích (Český rozhlas, TV pořad Toulavá kamera), kulturním akcím 

a příležitostným mším se stal navštěvovaným místem. Jedním z dalších cílů projektu je udržet a 

posilovat podvědomí občanů v Ústeckém kraji o této památce a zvát je na akce konané v kostele, 

které jsou pro všechny příchozí zdarma. Letošní koncert je již domluven se souborem Piccolo 

coro & Piccola orchestra a bude s velkým předstihem prezentován na webových stránkách spolku 

a propagován tištěnými materiály (plakáty, letáky, baner) i online verzí (emailové pozvánky). Na 

programu jsou 3 skladby klasické vážné hudby. V úvodu se představí Suita pro 2 horny a smyčce 

od G.P. Telemanna, druhá prezentovaná skladba bude Vodní hudba od G.F. Händel a poslední 

skladba, která je prozatím zařazena do programu je Serenáda pro smyčce od A. Dvořáka. Silnou 

stránkou projektu je velmi dobrá organizační schopnost pořadatele ověřená na řadě realizovaných 

projektů kulturních akcí (festival NA SCHODECH, který slaví 15. jubileum, kulturní akce v 

gotickém dvojdomu v Úštěku aj.). Slavnostní koncert organizovaný po ukončení projektu 

revitalizace kostela v roce 2016 měl vysokou návštěvnost. Rovněž výroční koncert uspořádaný 

roce 2017 i 2018 se těšil velké návštěvnosti.  

ÚČEL DOTACE 

Realizace projektu rozšíří kulturní nabídku v regionu, významně přispěje k oživení lokality a 

setkávání občanů, pamětníků, ale i mladší generace a nově založených rodin v kraji. Projekt 

rovněž zvýší atraktivitu místa nejen z pohledu místního obyvatelstva, tak i z hlediska turistického 

a ruchu a oživení regionálního kulturního dědictví. Lidé z okolních vesnic začali do kostela 

docházet s rodinou pěšky a více se starají o krajinné a kulturní prvky v jejich okolí. Projekt 

nebude generovat žádný příjem pro spolek - koncert bude zdarma pro všechny příchozí. Získaná 

dotace bude použita na honoráře účinkujících a zajištění servisu - zvučení, pronájem mobilních 

WC.  

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou projektu je široká veřejnost, obyvatelé a turisté navštěvující region, ale také 

místní obyvatelstvo, které se pravidelně podílí na údržbě a rozvoji sociálních a kulturních vazeb v 

regionu. Slavnostní koncert organizovaný po ukončení projektu revitalizace kostela v roce 2016 
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měl vysokou návštěvu - akce v následujících letech navštívilo cca 300 až 400 posluchačů.  

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-31  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-10-31  

NÁZEV AKCE 1 Slavnostní koncert k 3. výročí obnovení kostela Panny Marie v Konojedech 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech 
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PROJEKT č. 127    

NÁZEV PROJEKTU C. Monteverdi, T. Hanzlík, V. Zouhar: L'Arianna 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Ensemble Damian z.s. 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Olomouc 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 20 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  50 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS pronájem (sál na zámku v Děčíně), technické zabezpečení, projekce, reklama 

SLUŽBY  15 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS honoráře, mzdy  

OSOBNÍ NÁKLADY 35 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 120 000 Kč 

% 41.66 

CHARAKTER PROJEKTU První uvedení neobarokní opery v Ústeckém kraji 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Ministerstvo kultury České republiky 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Spolek žádá finanční podporu na 1 provedení nově vzniklé neobarokní opery L'Arianna, jež 

vychází z dochovaného lamenta opery Ariadna C. Monteverdiho. Volná rekonstrukce, kterou 

provedli renomovaní skladatelé Tomáš Hanzlík a Vít Zouhar ve stylu neobarokního minimalismu, 

dala vzniknout novému tvaru, který obklopuje a novými vizuálně hudebními vztahy osvětluje 

vzácně dochovaný hudební fragment. Opera je rekonstruována na základě dobových pramenů 

roztroušených po archivech celé Evropy. Světová premiéra proběhla v květnu roku 2018 v 

Lipníku nad Bečvou. Na pokrytí celkových nákladů podal Žadatel žádost o grant MKČR. Projektu 

se účastní zpěvačky nominované na cenu Thalie, a to Kristýna Vylíčilová za rok 2015 a Dora 

Rubart-Pavlíková za rok 2017. Operní dílo je nabízeno děčínské veřejnosti, jelikož v minulosti 
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zde žádný projekt Žadatelem uskutečněn nebyl.  

CÍL PROJEKTU: 
Cílem Žadatele je rozšířit pole milovníků vážně hudby prostřednictvím nově vzniklého tvaru. 

Uvedení v Děčíně je součástí podzimního turné 2019. 

ÚČEL DOTACE: Rozšíření portfolia kulturních aktivit v Ústeckém kraji. 

CÍLOVÁ SKUPINA: dospělí, rodiny s dětmi, senioři, studenti, ZTP, ZTP/P 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST: Celostátní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU: 2019-02-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU: 2019-12-31  
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PROJEKT č. 128    

NÁZEV PROJEKTU Ve znamení kříže 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk 

PRÁVNÍ FORMA Církevní organizace 

OKRES Děčín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 3 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 37 992 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS 
Brožura o křížových cestách Šluknovska - tisk, grafické zpracování a předtisková příprava a 

fotografie. Divadelní představení Půlnoc v pohraničí o historii Lorety v Rumburku. 

SLUŽBY  76 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 76 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 116 992 Kč 

% 64.96170678337 

CHARAKTER PROJEKTU: publikace, divadlo 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 
Národní p=amátkový ústav v Ústí nad Labem, Oblastní muzeum Děčín, pobočka Muzeum 

Rumburk 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Žadatel navazuje na předchozí česko-německé popularizační projekty, jimiž upozornil na historii a 

význam poutních míst, křížových cest Šluknovska a významné památky severních Čech - Lorety 

Rumburk. Projekt je potřebný, protože nabídne dosud nerealizované aktivity, např. na míru 

připravené divadelní představení o historii Lorety Rumburk, audiovizuální instalace v ambitu, nově 

vydaná CZ/DE publikace o křížových cestách Šluknovska. Důvodem realizace projektu je 

seznámení obyvatel Šluknovska a návštěvníků Českého Švýcarska ojedinělou formou s historií 

regionu. 
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CÍL PROJEKTU 

Projekt má za cíl zvýšení povědomí o regionální historii a významu poutních míst a křížových cest 

Šluknovska. Výstupy budou česko-německé a využijí je návštěvníci z ČR a SRN. Výstupy projektu 

budou používány i po skončení projektu (publikace, trhací mapa). Audiovizuální instalace se 

uskuteční v kulturní památce loretánská kaple s ambitem v Rumburku. Objekt ročně navštíví na 14 

600 turistů a poutníků z ČR, SRN a dalších zemí. Připravené kulturní aktivity vychází z regionální 

historie a kulturního odkazu obyvatel Šluknovska. Žadatel má dlouholetou zkušenost s pořádáním 

kulturní akcí. Problematika poutních míst a křížových cest se setkává s velkou odezvou 

návštěvníků regionu. O realizaci projektu bude žadatel informovat prostřednictvím webových 

stránek a FB profilu Lorety Rumburk a webových stránek ŘKF Rumburk. O pořádaných kulturních 

akcích napíše Žadatel tiskové zprávy pro regionální a celostátní média. Jednotlivé kulturní akce se 

budou propagovat prostřednictvím plakátů.  

ÚČEL DOTACE 

Zapojení mládeže do kulturního dění v Loretě Rumburk a nabídnutí alternativního trávení volného 

času (divadlo, audiovizuální instalace). Zprostředkování poznání památkového dědictví pro 

obyvatele a návštěvníky Šluknovska (publikace, trhací mapa s vyznačením křížových cest). 

Obohacení kulturního programu (divadlo, audiovizuální instalace). 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Děti a mládež, žáci ZŠ a studenti SŠ, senioři, obyvatelé Rumburku a Šluknovska, návštěvníci 

Českého Švýcarska, návštěvníci ze SRN 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-03-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-10-31  

NÁZEV AKCE 1 Loretánská muzejní noc 2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Loreta Rumburk, tř. 9. května 149/27, 408 01 Rumburk 
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PROJEKT č. 129    

NÁZEV PROJEKTU 15. ročník hudebně divadelního festivalu NA SCHODECH 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Spolek pro obnovu památek Úštěcka  

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 7 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 15 000 Kč 

MATERIÁL POPIS spotřební materiál, tisk propagačních materiálů 

MATERIÁL  5 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 
Propagace na webech, honoráře pro účinkující hudebníky a herce, ozvučení i s aparaturou, 

zastřešení nad zvukřem, materiálně technické zabezpečení akce 

SLUŽBY  45 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 50 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 72 000 Kč 

% 69.44 

CHARAKTER PROJEKTU 

Festival NA SCHODECH: Tradiční kulturně - společenské setkání všech generací sestávající z 

divadelních (loutkových a hraných představení), koncertů a performancí, konané pod širým 

nebem na vrcholu Kalvárie ve vesnici Ostré. Festival letos slaví jubilejní 15.ročník a každý rok se 

koná první sobotu v září. Návštěvníci festivalu budou mít zároveň možnost shlédnout trvalou 

instalaci výstavy Zničené sakrální památky severních Čech realizovanou za podpory Ústeckého 

kraje v roce 2011, umístěnou v kapli Povýšení sv. Kříže na vrcholu Kalvárie a instalaci 

fotografické výstavy o drobných sakrálních památkách v regionu, které již byly činností 

občanského sdružení opraveny a těch, které na opravu teprve čekají.  

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 

Město Úštěk, MAS České středohoří, Turistický oddíl Bobři Úštěk, Spolek pro úštěckou 

synagogu a hřbitov, Svazek obcí Úštěcka, Římskokatolická farnost Úštěk, Statek Pod kalvárií a 

řada dobrovolníků z pozic členů a příznivců občanského spolku. 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 
Již 15. ročník hudebně divadelního festivalu NA SCHODECH se letos uskuteční 7. 9. 2019. 

Spolek dlouhodobě pečuje o areál poutního místa Kalvárie na vrcholku kopce ve vesnici Ostré, 
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který má v pronájmu od Římskokatolické farnosti v Úštěku od roku 2005 a je každoročním 

pořadatelem hudebně-divadelního festivalu NA SCHODECH a všech ostatních kulturních akcí 

konaných na tomto poutním místě. Program je každoročně sestaven z divadel pro děti i dospělé a 

z alternativní české rockové a folkové hudby. Pro obyvatele Úštěka a jeho okolí se díky rozsáhlé 

rekonstrukci objektu a pravidelným kulturním aktivitám spolku stala Kalvárie jedním z 

nejoblíbenějších turistických míst. Festival je mezi místními velmi oblíbený a hojně 

navštěvovaný. Letošní ročník by měl být, díky svému jubilejnímu 15. výročí, větší a hlavně více 

propagovaný než v letech předešlých. Kromě divadelních představení a koncertů zde budou 

připraveny i soutěže pro děti aj. Zkušený realizační tým sestavený ze zástupců partnerů projektu 

má připraven program festivalu a probíhají jednání s účinkujícími. Paralelně s tímto probíhá 

komunikace s partnery a podporovateli tohoto projektu o finanční spoluúčasti na projektu. 

CÍL PROJEKTU 

Festival NA SCHODECH pořádá spolek každoročně od roku 2004 na vrchu kopce Kalvárie Ostré 

u Úštěka. Projekt má od počátku přispívat ke zlepšení sociokulturních vazeb v regionu. Především 

ke společenskému setkávání obyvatel místního regionu, ale má přitáhnout i občany a turisty z 

širšího kraje či zahraničí. Hlavním cílem projektu je přinést různorodý kulturní program, 

sestávající z divadelních představení pro děti, hudebních vystoupení a performací pod širým 

nebem,a atraktivním místě, tak aby zaujmul širokou veřejnost . Nejčastější cílovou skupinou jsou 

rodiny s dětmi, tudíž se festival snaží vytvořit takovou atmosféru, aby zaujala všechny. Dalším 

cílem je vzbudit u veřejnosti větší zájem o kulturní dědictví, osud místních památek a možnost 

jejich záchrany, tak aby se obyvatelé regionu chtěli sami participovat na jakékoliv změně.  

ÚČEL DOTACE 

Účelem dotace je zajištění tradičně pořádané kulturní akce, konané ve prospěch a k propagaci 

památek regionu. Jeho realizací se přispívá k oživení zájmu občanské společnosti a zejména 

mládeže o památky regionu a regionální kulturní dědictví. Spolek se snaží udržovat kulturní 

kapitál lidí v regionu výstavami v rámci festivalu, a tím připomíná stinné stránky české minulosti 

a sudet. Projekt nabízející kulturní program (divadelní představení, hudební vystoupení a 

performance) na celé odpoledne až do západu slunka, přivádí veřejnost všech věkových skupin, 

místních i ze širšího regionu na Kalvárii na Ostré u Úštěku, na místo s bohatou historií a kulturou. 

Návštěvníci festivalu budou mít zároveň možnost shlédnout trvalou instalaci výstavy Zničené 

sakrální památky severních Čech realizovanou za podpory Ústeckého kraje v letech 2011 a 2012, 

umístěnou v kapli Povýšení sv. Kříže na vrcholu Kalvárie. Spolek tak chce předvést veřejnosti 

bohatou kulturní minulost a vzbudit větší hrdost a zájem o region.  

CÍLOVÁ SKUPINA 
Projekt je určen pro širokou veřejnost všech věkových kategorií z blízkého i širšího regionu. 

Během posledních let se ukázalo, že festival navštěvují nejvíce rodiny s dětmi. Proto se pořadatelé 
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snaží zaujmout všechny věkové kategorie. Festival každoročně navštíví přes 300 lidí. 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-31  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-10-31  

NÁZEV AKCE 1 15. ročník hudebně divadelního festivalu NA SCHODECH 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Areál poutního místa Kalvárie Ostré 
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PROJEKT č. 130    

NÁZEV PROJEKTU 

KONCERTNÍ TURNÉ SKUPINY HOUPACÍ KONĚ - PROPAGACE NOVÉ DESKY 

"DESOLATION PEAK" - města České republiky včetně Ústí nad Labem, Slovenské republiky 

a zahraničí 

STATUT OSOBY ŽADATELE FYZICKÁ OSOBA 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ Mgr. Pavel Nepivoda 

OKRES Ústí nad Labem 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  150 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 30 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Kancelářské potřeby, hudební spotřební materiál, hudební nástroje 

MATERIÁL  30 000 Kč 

SLUŽBY POPIS Pronájem, přeprava, ozvučení, osvětlení, propagace, fotodokumentace 

SLUŽBY  100 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Dohody o provedení práce 

OSOBNÍ NÁKLADY 10 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS Cestovní náhrady 

CESTOVNÉ 3 000 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 143 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 323 000 Kč 

% 44.27 

CHARAKTER PROJEKTU Koncertní turné 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Pořadatelé koncertů v klubech, na festivalech a další akcích 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Žadatel je členem skupiny, žádost je podána fyzickou osobou podnikající ve volné živnosti jinde 

neuvedené. Ústecká rocková skupina Houpací koně působí na české nezávislé hudební scéně už 

téměř tři desetiletí. Její tvorba je od samého počátku neodmyslitelně spjata s městem Ústí nad 

Labem. V letošním roce skupina vydává novou studiovou desku "Desolation Peak", která vyšla na 

podzim 2018 na CD a v podobě vinylu. Stejně jako tři předchozí alba - "Hotel Palace" (2010, 

Yannick South Rec.), "Everest" (2013, , Yannick South Rec.) a "Kde jste mý přátelé dneska v noci?" 

(2016, Yannick South Rec.), je i aktuální deska natočena v Ústí nad Labem v předlickém Tajném 
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studiu pod dohledem producenta Jana Brambůrka, který v současné době působí jako zvukový mistr 

na muzikálové scéně v německém Stuttgartu. Nová deska je vydána u domovského labelu skupiny 

Yannick South Rec. V posledních letech jsou Houpací koně jednou z nejvyhledávanějších 

alternativních kapel v České republice. Skupina je pravidelně zvána desítkami hudebních klubů a 

vystoupuje na pódiích předních českých letních hudebních festivalů. Za studiovou nahrávku Everest 

byla skupina nominována na 3 prestižní hudební ceny: Apollo - kategorie Deska roku 2014, Vinyla - 

kategorie Deska roku 2014, Anděl - žánrová cena Alternativní deska roku 2014. V roce 2018 skupina 

částečně omezila živé vystupování v souvislosti s přípravou nové desky. V poslednich letech se 

kapele podarilo zaujmout i diky vizualne pusobivym videoklipum umelecke skupiny Ideamakers 

pusobici pri Fakultě umění a designu ustecke univerzity UJEP. Kapela přípravuje v rámci propagace 

nového alba také nový videoklip. Tímto bychom vás rádi požádali o dotaci z rozpočtu města Ústí nad 

Labem, která by nám umožnila propagaci nové desky v rácmi České republiky, Slovenské republiky 

a v zahraničí. V současné době má skupina pro rok 2019 ve svém kalendáři zhruba 20 vystoupení. 

Na vydání desky v podobě CD a vinylu byla skupině v roce 2015 udělena dotace ve výši 30.000 Kč. 

Dále byla v roce 2016 udělena dotace ve výši 22.000 na koncert s křestem desky v Činoherním 

studiu v Ústí nad Labem a také dotace 24.000 Kč na náklady spojené s natočením klipu k jedné ze 

skladeb z nové desky. V roce 2017 byla skupině poskytnuta dotace 120.000 Kč na zajištění 

koncertního turné k propagaci desky "Kde jste mý přátalé dneska v noci". Pro rok 2018 skupina 

obdržela od města Ústí nad Labem dotaci 70.000 Kč na nahrávání aktuální desky. 

CÍL PROJEKTU 

V posledních letech jsou Houpací koně jednou z nejvyhledávanějších alternativních kapel v České 

republice. V letech 2014 - 2018 skupina vystoupila v desítkách hudebních klubů a vystoupila na 

pódiích předních českých letních hudebních festivalů po celé České republice. Za studiovou 

nahrávku Everest byla skupina nominována na 3 prestižní hudební ceny: Apollo - kategorie Deska 

roku 2014, Vinyla - kategorie Deska roku 2014, Anděl - žánrová cena Alternativní deska roku 2014. 

Skupina má své posluchače v širokém spektru věkových skupin, včetně mladých, z řad studentů. 

Nová deska skupiny s názvem "Kde jste mý přátelé dneska v noci má na svém kontě nekolik dní po 

internetovém vydání řadu pozitvních recenzí (viz příloha - recenze Radia Wave). Dotace z rozpočtu 

města pokryje zajištění turné k propagaci nové desky, tedy konání kulturních událostí, jejíž 

předpokládaná jednotlivá návštěvnost je cca 200 posluchačů ve městech České a Slovenské 

republiky a v zahraničí. Turné bude zakončeno v Ústí nad Labem v prosinci 2019. 

ÚČEL DOTACE Zajištění koncertního truné. 

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny 
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ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Mezinárodní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-02-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Viz příloha 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Viz příloha 
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PROJEKT č. 131    

NÁZEV PROJEKTU 29. Vánoční koncert The Boom Beatles Revival Band and Orchestra 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY The Boom zapsaný spolek 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Ústí nad Labem 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  100 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 100 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Kancelářské potřeby, hudební spotřební materiál, hudební nástroje 

MATERIÁL 20 000 Kč 

SLUŽBY POPIS Ozvučení, osvětlení, přístavba pódia, fotodokumentace, ostraha, pronájmy techniky, 

SLUŽBY 30 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Dohody o PČ 

OSOBNÍ NÁKLADY 30 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS Doprava 

CESTOVNÉ  5 000 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 85 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 285 000 Kč 

% 29.82 

CHARAKTER PROJEKTU Vánoční koncert 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Kulturní středisko města ÚL, BB ART Production, Jasnet 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Skupina The Boom byla založena v roce 1990, Vánoční koncert je oblíbená akce kulturního 

kalendáře s nikdy nepřerušenou tradicí. Od roku 1997 spolupracuje skupina s orchestrem a od roku 

2005 mají koncerty benefiční podtext. Spolek (Občanské sdružení) The Boom bylo založen v roce 

2006 členy skupiny The Boom za účelem získávání prostředku na pořádání akcí skupiny a 

poskytování výtěžků koncertů potřebným. 

CÍL PROJEKTU 

Živé provedení studiových skladeb The Beatles z let 1965 - 1970 za doprovodu orchestru složeného 

z profesionálních a poloprofesionálních hudebníků (dechová, smyčcová sekce, dívčí sbor a další). 

Poslech kvalitní hudby v živém provedení za doprovodu orchestru. Výtěžek koncertu věnován na 

charitativní účely. (Nadace Českého rozhlasu Světluška). Hostem bude zajímavá zahraniční nebo 
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domácí osobnost spojená se historií Beatles nebo s hudbou šedesátých let nebo sedmdesátých let. 

Náklady koncertu se pohybují ve výši 300.000, prostředky jsou získávány od partnerů koncertu 

formou reklamy nebo darů a dále ze vstupeného, které je po odečtění nákladů venováno na benefiční 

účelu, obvykle ve výši 50000 Kč. Akce je bohatě propagována, včetně uvedení všech partnerů. 

ÚČEL DOTACE Technické a organizační zajištění koncertu, hudebníků v orchestru a hosta 

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Mezinárodní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-02-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  
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PROJEKT č. 132    

NÁZEV PROJEKTU Letní koncert The Boom Beatles Revival Band and Orchestra 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY The Boom 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Ústí nad Labem 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 30 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 80 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Kancelářské potřeby, spotřební materiál, propagace, fotodokumentace 

MATERIÁL  20 000 Kč 

SLUŽBY POPIS Ozvučení, osvětlení, pódium, pronájem, přeprava 

SLUŽBY 40 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Dohody o PČ 

OSOBNÍ NÁKLADY 10 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 70 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 180 000 Kč 

% 38.88 

CHARAKTER PROJEKTU Koncert 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Kulturní středisko města ÚL, BB Art Production, Nadace Světluška, Český rozhlas Sever 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Skupina The Boom byla založena v roce 1990, Letní koncert s orchestrem je oblíbená akce 

kulturního kalendáře s benefičním podtextem, s více než 15ti letou tradicí Spolek (Občanské 

sdružení) The Boom bylo založen v roce 2006 členy skupiny The Boom za účelem získávání 

prostředku na pořádání akcí skupiny. 

CÍL PROJEKTU 

Živé provedení studiových skladeb The Beatles z let 1965 - 1970 za doprovodu orchestru složeného 

z profesionálních a poloprofesionálních hudebníků (dechová, smyčcová sekce, dívčí sbor a další). 

Poslech kvalitní hudby v živém provedení za doprovodu orchestru. Výtěžek koncertu věnován na 

charitativní účely. (Nadace Českého rozhlasu Světluška). Hostem bude zajímavá zahraniční nebo 

domácí osobnost spojená se historií Beatles nebo s hudbou šedesátých let nebo sedmdesátých let. 
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Náklady koncertu se pohybují ve výši cca 200.000, prostředky jsou získávány od partnerů koncertu 

formou reklamy nebo darů a dále ze vstupeného, které je po odečtění nákladů venováno na 

benefiční účelu, obvykle ve výši 20000 Kč. Akce je bohatě propagována, včetně uvedení všech 

partnerů. 

ÚČEL DOTACE Zajištění akce, hudebníků a hosta 

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Celostátní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-02-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-06-08  
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PROJEKT č. 133    

NÁZEV PROJEKTU Účast na přehlídce Beatles revivalových skupin International Beatleweek 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY The Boom 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Ústí nad Labem 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  50 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 50 000 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS Přeprava autobusem, trajekt, ubytování 

SLUŽBY 100 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Smlouvy na PČ 

OSOBNÍ NÁKLADY  10 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS Cestovné 

CESTOVNÉ 1 000 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 111 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 211 000 Kč 

% 52.60 

CHARAKTER PROJEKTU Účast na festivalu ve Velké Británii - Liverpool 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Cavern City Tours 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

estivalu International Beatleweek se skupina účastnila v letech 2006 - 2008 a 2017 a zaznamenala 

úspěch u návštěvníků a pořadatelů akce. Akce se každoročně zúčastňují tisíce návštěvníků a stovky 

kapel hrajících hudbu Beatles z celého světa. Pro rok 2019 skupina s orchestrem opět obdržela 

pozvání. Návštěvy v letech 2006 a 2017 byly spojeny se setkáním s představiteli partnerského města 

Halton, které se nachází nedaleko Liverpoolu. Nabízí se opětovné setkání v rámci partnerských 

vztahů. Skupina The Boom byla založena v roce 1990, spolek (Občanské sdružení) The Boom bylo 

založen v roce 2006 členy skupiny The Boom za účelem získávání prostředků.  

CÍL PROJEKTU 
Účast na tradičním setkání skupin a fanoušků Beatles z celého světa v anglickém Liverpoolu (od roku 

1980). Využití spolupráce s pratnerským městem Halton (vzdálené 25 km od Liverpoolu). 
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Reprezentace České republiky, Ústeckého kraje a města Ústí nad Labem.  

ÚČEL DOTACE 
Náklady se pohybují ve výši cca 230.000 Kč, další prostředky jsou získávány od partnerů formou 

darů. Zájezd bude propagován na webu skupiny včetně uvedení podpory města. 

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Mezinárodní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-02-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-08-31  
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PROJEKT č. 134    

NÁZEV PROJEKTU Hudební festival MiladaFest 

STATUT OSOBY ŽADATELE FYZICKÁ OSOBA 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ Daniel Urbánek 

OKRES Ústí nad Labem 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  100 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS 
Zajištění oplocení, toalet, ozvučení, stage (pódium), osvětlení, odpadkové koše, obytné 

kontejnery/buňky (pokladna, šatna) 

SLUŽBY  150 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Security, pokladní, úklidová služba, šatní, umělci 

OSOBNÍ NÁKLADY 50 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 200 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 300 000 Kč 

% 66.66 

CHARAKTER PROJEKTU Hudební festival 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE JulioProduction (promotér) 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt má již hotový návrh rozmístění, programu a celkového pojmutí průběhu akce založený na 

zkušenostech z dřívější spolupráce či samostatném pořádání hudebních festivalů a klubových akcí. 

Odhadovaná návštěvnost je 2000-5000 lidí. Později, na základě výše dotace, se začne aktivně 

pracovat na plnění plánu a zajištění všeho potřebného pro chod. Festival má velký potenciál růstu 

do budoucna a dokáže nalákat mnoho lidí z celé ČR a později i zahraničí díky čemuž zvýší 

návštěvnost a povědomí o Ústeckém kraji a jezeru Milada. Je jen potřeba pomoci ve formě dotace 

na první ročník (bez které by nebylo dost financí na jeho založení), který má další roky šanci si 

udělat prestižní jméno a zvětšovat se. Také přesvědčí místní o tom, že to zde "žije" a tak sníží chuť 
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mladých emigrovat (působí pozitivně na místní ekonomiku). Také díky umístění hudební festival 

nikoho nebude rušit. Festival poskytne možnost ke spolupráci mnoha místním podnikatelům. Díky 

peněžním prostředkům vynaložených za pronájem prostoru je možnost dále zvelebit okolí jezera 

Milady. Festival se bude odehrávat u jezera Milada 1-2 večery na 1-2 pódiích. Na místě bude 

několik stánku s občerstvením a zábavním programem. Festival je zaměřen na žánr elektronické 

hudby. 

CÍL PROJEKTU 
Projekt má za cíl zvýšit povědomí a návštěvnost jezera Milada a Ústecka. Nalákat tisíce lidí do 

našeho kraje. Zlepšit kulturní vyžití v Ústeckém kraji a pobavit. 

ÚČEL DOTACE 
Projekt se snaží nalákat co nejvíce návštěvníků do Ústeckého kraje a k jezeru Milada. Pro místní 

také vyvrátit přesvědčení o tom, že je Ústí nad Labem ohledně nočního života "mrtvé".  

CÍLOVÁ SKUPINA Dorost a dospělý 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Lokální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-06-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-08-31  
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PROJEKT č. 135    

NÁZEV PROJEKTU Jazz & blues do regionu 2019 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY OBEX Most 

PRÁVNÍ FORMA Společnost s ručením omezeným 

OKRES Most 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 19 680 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL 0 

SLUŽBY POPIS Honoráře hostujících zahraničních hudebníků 

SLUŽBY  45 920 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY  0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 45 920 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 65 600 Kč 

% 70 

CHARAKTER PROJEKTU Půlroční cyklus jazzových a bluesových koncertů zahraničních hudebníků 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUC: Rekreační centrum Benedikt 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Cyklus jazzových a bluesových koncertů probíhal v letech 2012 - 2017 v Městské knihovně Most. 

V lednu 2018 se koncerty přesunuly do Rekreačního centra Benedikt. V roce 2018 se zde 

uskutečnilo 9 koncertů (Arjan van der Linde, Dead Beatz, Will Wilde, Justin Lavash, Chris 

Bergson, Steve Clark, Jawbone, Skinny Molly, Gerald Clark). Před jednotlivými koncerty anglo-

amerických muzikantů vystupovaly místní/regionální amatérské předkapely. Na první pololetí roku 

2019 (leden-červen) je naplánováno 6 koncertů (leden: Mike Ross, únor: Bianca Rose, březen: 

Vanja Sky, duben: Jack Hutchinson, květen: Will Johns, červen: Lewis Creaven). V roli předkapel 

se opět představí regionální neprofesionální hudebníci. 

CÍL PROJEKTU 1/ Prezentace menšinových žánrů, které lze provozovat jen v menších klubech či komornějších 
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sálech. 2/ Uspokojení posluchačů z Mostu a okolních měst (v dojezdové vzdálenosti), aby nemuseli 

na podobné jazzové a bluesové koncerty jezdit do vzdálených velkých měst (Praha, Drážďany, 

Lipsko, Chemnitz) 3/ Získávání nových návštěvníků na koncerty, které prezentují hodnotnou 

nekomerční hudbu, a to v mistrovské interpretaci oceňovaných profesionálních hudebníků z Velké 

Británie, USA, Holandska nebo Chorvatska.  

ÚČEL DOTACE 

Cyklus Jazz do regionu je zaměřený na moderní/současný jazz a blues v podání hudebníků, kteří na 

světové jazzové a bluesové scéně již něco znamenají, denně hrají v londýnských nebo newyorských 

klubech, v Česku ale bohužel nejsou příliš známí kvůli nedostatku informací o těchto žánrech v 

médiích. Snahou cyklu Jazz do regionu je seznámit mladé s starší návštěvníky se světovou 

NEKOMERČNÍ moderní hudbou a současně umožnit regionálním amatérským souborům si s 

těmito mistry zahrát na jednom pódiu a před poučeným publikem. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Obyvatelé Mostu a okolních měst v dojezdové vzdálenosti (Litvínov, Bílina, Jirkov, Žatec, Louny, 

Chomutov), kteří mají zájem o nekomerční jazzovou a bluesovou hudbu světových parametrů. 

Koncerty navštěvují návštěvníci všech věkových kategorií - od studentů až po seniory. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-28  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-06-24  

NÁZEV AKCE 1 Mike Ross Band 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Rekreační centrum Benedikt, koncertní sál 

NÁZEV AKCE 2 Bianca Rose 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Rekreační centrum Benedikt, koncertní sál 

NÁZEV AKCE 3 Vanja Sky 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 Rekreační centrum Benedikt, koncertní sál 

NÁZEV AKCE 4 Jack Hutchinson 

MÍSTO REALIZACE AKCE 4 Rekreační centrum Benedikt, koncertní sál 

NÁZEV AKCE 5 Will Johns 

MÍSTO REALIZACE AKCE 5 Rekreační centrum Benedikt, koncertní sál 
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PROJEKT č. 136    

NÁZEV PROJEKTU 9. festival folklórních souborů 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY 
Svaz Maďarů žijících v českých zemích - Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, z.s., 

Pobočný spolek Lovosice 

PRÁVNÍ FORMA Pobočný spolek 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 30 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS honoráře 

MATERIÁL  55 000 Kč 

SLUŽBY POPIS propagační materiál 

SLUŽBY  15 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 70 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 100 000 Kč 

% 70 

CHARAKTER PROJEKTU festival 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE město Lovosice 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU Jedná se o tradiční akci - multižánrový festival. Jedná se už o 9. ročník. Návštěvnost je velká. 

CÍL PROJEKTU   

ÚČEL DOTACE Obohacení kulturního života všech věkových skupin. 

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové skupiny 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  
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NÁZEV AKCE 1 Příprava projektu 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Školní 397/6 Lovosice, 41002 

NÁZEV AKCE 2 Konání akce - 9. festival folklórních souborů 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Václavské náměstí, Lovosice 41002 

NÁZEV AKCE 3 Vyúčtování akce 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 Školní 397/6, Lovosice 41002 
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PROJEKT č. 137  VYŘAZEN – bez fyzické žádosti, nelze hodnotit - neplatná žádost 

NÁZEV PROJEKTU KVĚTENLES - studentský hudební festival 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY ArtCulture s.r.o. 

PRÁVNÍ FORMA Společnost s ručením omezeným 

OKRES Ústí nad Labem 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 200 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 825 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Trika pořadatelů, výroba plachet, tiskovin a plakátů 

MATERIÁL 15 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 
Ozvučení; pronájem stage, techniky a stunu (zázemí openair); vystoupení hudebních skupin a 

interpretů; ticketing 

SLUŽBY  354 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS 
Mzdy včetně odvodů za pořadatelsou činnost (kasa, kontrola u vstupu, security), mzda včetně 

odvodů interpretům na DPP 

OSOBNÍ NÁKLADY 30 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS   

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 399 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 1 424 000 Kč 

% 28.01 

CHARAKTER PROJEKTU Studentský hudební festival - obdoba majálesu 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Statutární město Chomutov, Gymnázium Chomutov a ostatní střední školy v Chomutově 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt studentského hudební festivalu Květenles je v poslední fázi dokončovacích a plánovacích 

prací. Projekt je pod záštitou Statutárního města Chomutov. Od půlky února bude spuštěn prodej 

vstupen (student 230 Kč, dospělý 330 Kč) a zahájena propagační kampaň. Koncept projektu je 

obdobný jako u klasického studentského majálesu. Do projektu se pokusíme zapojit co největší 

počet středních škol v regionu a zároveň i největší počet studentů, ale i celou širokou veřejnost. 

Projekt by se teoreticky dal rozdělit do třech částí, které se však prolínají. 1. část - Zapojení žáků 

středních škol do projektu formou meziškolních soutěží: KRÁL A KRÁLOVNA KVĚTENLESU 
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Jde o to, aby si každá škola zvolila ve školním kolem 2 kandidáty (chlapec a dívka), kteří se utkají 

v následném, meziškolním kole o titul krále a královny celého festivalu. Školní kolo - probíhá na 

jednotlivých středních školách. Každá škola nominuje 3 chlapce a 3 dívky, pro které po dobu 

jednoho měsíce může hlasovat kdokoliv přes internet. Každý kandidát/ka by měl/a napsat v pár 

slovech, proč zrovna on/a by měl/a postoupit do finále. Po uzavření hlasovací brány se hlasy 

sečtou a do týdne bude zveřejněn seznam fianlistů. Meziškolní kolo - probíhá od zveřejnění 

finalistů až do festivalového dne. Každý pár finalistů z jednotlivé školy je povinen natočit 

představovací medailonek o délce max. 2 minuty. Dále by měl každý kandidát jednotlivě napsat 

krátké představení a program o minimálně 3 bodech, který by chtěl během své vlády tzn. do 

dalšího Květenlesu uskutečnit. Poslední podmínka je připravený minutový proslov, který 

kandidát/ka přednese v den festivalu před vyhlášením vítězů na hlavní stage. Slavnostní vyhlášení 

proběhne v den festivalu na hlavní stage. KVĚTENLESOVÝ PRŮVOD Tento průvod se bude 

konat v den festivalu a přivede na místo konání alegorické vozy, královské páry a odstartuje celý 

festival. V průvodu je důležité, aby každá škola měla početné zastoupení a vlastní pokřik. 

ALEGORICKÝ VŮZ Jedná se o jakýkoliv „vůz“, který musí splnit pouze 3 pravidla: 1. Vůz se 

musí zúčastnít Květnelesového průvodu 2. Vůz musí do areálu festivalu dopravit královský pár + 

3 další osoby. 3. Vůz musí být označen logem školy a Květenlesu KVĚTENSTROM V této 

soutěži jde o to, vymyslet jakýkoliv „Květenstrom“, který ponese symboly školy a bude den před 

konáním akce umístěn do areálu do tzv. KvětenLesa. 2. část - Podpora lokálních skupin a umělců 

V rámci festivalu budou vystavěny dvě stage, jedna určená pro lokální umělce, která tímto 

chceme podpořit při jejich tvorbě nebo vystupování, př. Matěj Koudelka nebo Adéla Radimcová z 

Chomutova 3. část - Program na hlavní stagei Zde vystoupí známí umělci a skupin, jakou jsou 

Mandrage, Olga Lounová, Pavel Callta, Lipo, The Avantis, Poetika a další. Akce tohoto typu a 

rozsahu ve městě dlouhodobě chybí, proto jsme se jako parta mladých studentů z Chomutova 

rozhodli uspořádat festival, v kooperaci s městem, a to nejen pro mladé, ale pro všechny lidi, kteří 

nemají dostatek finančních prostředků vyrazit za hranice města či drahé festivaly ve velkých 

městech po celé republice. Propagace akce bude probíhat jak na sociálních sítích, tak na webu 

akce, ale i na plakátovacích plochách ve městě Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec, Most. 

Očekávaná návštěvnost akce 4500 - 5000 lidí 

CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je přispění k oživení kulturního života chomutovského regionu, zapojení žáků 

středních škol do organizace akce, zprostředkovat lidem kvalitní hudbu za výhodnou cenu a 

propojit více žáky středních škol v regionu bez pohledu na rasu, věk, studijní obor, sociální status. 

A ukázat mladým lidem, že Chomutov a potažmo celý ÚK je dobré místo pro život, protože zde 
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se dějí právě takové akce pro mladé. 

ÚČEL DOTACE 
Obohacení kultuirního života ve městě Chomutov, propojení žáků středních škol, uskutečnění 

festivalu ve městě, který v Chomutově dlouhodobě chybí. 

CÍLOVÁ SKUPINA Mládež 12 - 26 let, vedlejší CS je široká veřejnost, rodiny s dětmi a lidé v produktivním věku. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-05-03  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-05-05  

NÁZEV AKCE 1 Květenles 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Bývalý fotbalový stadion v centru Chomutova 
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PROJEKT č. 138   

NÁZEV PROJEKTU Promítání dětských filmů v kině Sokol Roudnice nad Labem  

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Tělocvičná jednota Sokol Roudnice nad Labem  

PRÁVNÍ FORMA Pobočný spolek 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 39 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS Spotřební materiál 

MATERIÁL 5 536 Kč 

SLUŽBY POPIS Distribuční poplatky, náklady na energie, propagace 

SLUŽBY 72 654 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Mzdy a odvody 

OSOBNÍ NÁKLADY 9 410 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 87 600 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 126 600 Kč 

% 69.19 

CHARAKTER PROJEKTU Pravidelné promítání dětských filmů 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Veřejnost, místní školy 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt byl zaveden před dvěma lety z vlastních zdrojů. V letech 2017 a 2018 jsme upořádali celkem 

18 filmových představení pro děti. Důvodem pořádání dětských filmových představení je plně využít 

potenciálu objektu kina z roku 1927 pro potřeby obyvatel města a spádových obcí, návštěvníků atd. 

Do provozu kina je zapojena skupina nadšenců, která se snaží o obnovení jeho zašlé slávy, prozatím 

bez nároku na odměnu. Na provoz, zejména vytápění objektu, byl kinu poskytován příspěvek z výnosů 

TJ Sokol Roudnice n.L. Odkazy: http://kinosokol.unas.cz/ 

https://www.facebook.com/KinoSokolRoudnice/ 

CÍL PROJEKTU Předávání morálních, kulturních a společenských hodnot mladé generaci, rozvoj osobnosti dětí. 

ÚČEL DOTACE Obohacení a rozšíření kulturního programu dětí, zachování promítání filmů ve městě, zamezení odlivu 
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filmových diváků mimo město a kraj.  

CÍLOVÁ SKUPINA 
Děti a rodiny s dětmi všech sociálních vrstev z města Roudnice n.L. a spádové oblasti. Kino nabízí 

390 míst pro sedící návštěvníky v kinosále. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-03-15  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  
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PROJEKT č. 139    

NÁZEV PROJEKTU Podpora lidových tradic na Ústecku 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Šance Lovosice, z.s. 

PRÁVNÍ FORMA Spolek 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 35 000 Kč 

MATERIÁL POPIS 

Spotřební materiál na výrobu tradičních výrobků a pro rukodělné aktivity (např. materiál pro 

přípravu a malování velikonočních kraslic, perníčků, vánočních ozdob, materiál pro rukodělné 

činnosti – řemesla, apod.) – 40 000 Kč, výtvarné a kancelářské potřeby – 5 000 Kč, úložné boxy na 

materiál – 1 500 Kč 

MATERIÁL  46 500 Kč 

SLUŽBY POPIS 
Zapůjčení exponátů kraslic pro velikonoční výstavu – 10 000 Kč (smlouva o dílo), zapůjčení sbírky 

vánočních betlémů pro vánoční výstavu – 10 000 Kč (smlouva o dílo) 

SLUŽBY 20 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS 

Koordinátor projektu (OON – 300 hod/projekt, 200 Kč/hodina, koordinátor projektu + koordinátor 

velikonočních a vánočních výstav, celkové předpokládané náklady – 20 000 Kč, požadavek – 10 

000 Kč) 

OSOBNÍ NÁKLADY  10 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS 
Cestovné (doprava materiálu, cestovné pro mistryně lidové tvorby, případně jejich doprava na 

výstavy, cestovné za dopravu na výstavy a workshopy, doprava pro nákup materiálu) – 5 000 Kč 

CESTOVNÉ 5 000 Kč 

POŽADOVANÁ DOTACE 81 500 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 116 500 Kč 

% 69.95 

CHARAKTER PROJEKTU 
Projekt má kulturní a osvětový charakter. Tematické výstavy spojené s udržením a oživením 

kulturních lidových tradic na Ústecku (s důrazem na oblasti Lovosicka a Litoměřicka).  

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 

Projekt bude realizován bez partnera. Spolupráci s institucemi však předpokládá, mezi 

spolupracujícími organizacemi a institucemi předpokládáme: Město Lovosice, Centrum kultury 

Lovoš, Asociace malířů a malířek kraslic, dále to jsou další fyzické osoby, které se věnují lidové 
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tvorbě.  

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projektem organizace navazuje na svou dlouholetou předchozí činnosti, která spočívala jednak v 

pořádání velikonočních a vánočních výstav, ale rovněž i v udržování povědomí o lidové tvorbě a 

lidových tradicích u veřejnosti. Současně jím organizace navazuje na projekty realizované v roce 

2015 – 2018, kdy pořádala cykly velikonočních a vánočních výstav lidové tvorby včetně 

doprovodného programu. Projekt je proto zaměřen na udržení a oživení místních lidových 

kulturních tradic spojených velikonočními a vánočními svátky. Prostřednictvím cyklu 

velikonočních a vánočních výstav s ukázkou výrobků lidové tvorby, samotné lidové tvořivosti a 

možností vyzkoušení si lidové tvorby si projekt klade za cíl oslovit co nejširší veřejnost, především 

však ale mladší generaci, která se již s tradicemi běžně nesetkává, a předávat ji tak toto kulturní 

dědictví. V rámci projektu budou realizovány tři hlavní aktivity: 1. Tvůrčí a rukodělné dílny: jedná 

se o průběžnou aktivitu, spočívající v pravidelném setkávání zapojených osob, během kterých 

budou realizovány rukodělné a výtvarné dílny spojené s výrobou tradičních výrobků a řemesel (s 

využitím různých technik). Budou představovány tradiční techniky výroby velikonočních kraslic, 

vánočních ozdob, malování perníčků. 2. Velikonoční výstavy: jedná se o cyklus velikonočních 

výstav. Předpokládáme, že se uskuteční v období od 1.4. 2019 do 19.4.2019. Předpokládáme, že se 

uskuteční v Lovosicích, Roudnici nad Labem a v Ústí nad Labem. Tyto výstavy nabídnou 

návštěvníkům výstavu tradičních velikonočních výrobků, ale současně i možnost shlédnout 

výrobu/tvorbu těchto výrobků od mistryň lidové tvorby, nebo možnost vyzkoušení si tyto výrobky 

vyrobit pod vedením přítomných lektorů (mistryň lidové tvorby) v rámci tvůrčích dílen, či besedy. 

Velikonoční výstavy budou určeny nejširší veřejnosti, v jednotlivých místech budou osloveny 

mateřské školy, základní školy a případně i střední školy. Tyto skupiny (instituce) budou osloveny 

prostřednictvím cílené propagace formou pozvánek, distribuce plakátů, které budou rovněž 

zveřejněny na veřejných místech (např. webové stránky instituce, veřejné výlepové plochy). 3. 

Vánoční výstavy: jedná se o cyklus vánočních výstav. Předpokládáme, že se uskuteční v období od 

25.11.2019 do 13.12.2019. Předpokládáme, že se uskuteční v Lovosicích, v Roudnici nad Labem a 

v Ústí nad Labem. Podobně jako Velikonoční výstavy, i vánoční výstavy nabídnou návštěvníkům 

pestrý program. Jednak to bude výstava tradičních výrobků lidové tvorby (ozdoby ze šustí a z 

dalších přírodních materiálů, či ručně vyráběné výrobky), současně předpokládáme expozici 

historických vánočních betlémů. Vánoční výstavy nabídnou rovněž předvedení výroby některých 

výrobků přímo na místě, jejich výrobu si veřejnost (návštěvníci) bude rovněž moct vyzkoušet v 

rámci tvůrčích dílen. Vánoční výstavy budou určeny nejšriší veřejnosti, v jednotlivých místech 

budou osloveny mateřské školy, základní školy a případně i střední školy. Tyto skupina (a 
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instituce) budou osloveny prostřednictvím cílené propagace formou pozvánek a distribuce plakátů 

(mj. zveřejněných na hlavních veřejných místech).  

CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je udržení a oživení kulturních lidových tradic spojených s velikonočními a 

vánočními svátky, především udržení těchto tradic v povědomí veřejnosti, případně vzbuzení zájmu 

u mladších generací, které v důsledku povede k udržení těchto tradic mezi veřejností, ale také 

vzbuzení zájmu o tradiční lidová řemesla. Konkrétním cílem projektu je: - Uspořádat Velikonoční 

výstavy tradičních lidových výrobků s ukázkou lidové tvorby a možností vyzkoušení si lidové 

tvorby v rámci tvůrčích dílen ve městech Lovosice, Roudnice nad Labem a Ústí nad Labem. - 

Uspořádat vánoční výstavy tradičních lidových výrobků s ukázkou lidové tvorby a možností 

vyzkoušení si lidové tvorby v rámci tvůrčích dílen ve městech Lovosice, Roudnice nad Labem a 

Ústí nad Labem.  

ÚČEL DOTACE 

Podpora lidových tradic na Ústecku s důrazem na lidové tradice spojené s křesťanskými svátky, 

udržování povědomí u veřejnosti o lidových tradicích spojených s Vánocemi a velikonocemi. 

Možnost aktivního zapojení veřejnosti prostřednictvím vyzkoušení si lidové tvorby pod vedením 

mistryň lidové tvorby v rámci tvůrčích dílen během jednotlivých uspořádaných tematických výstav. 

Předpokládáme, že projektu přispěje rovněž k pospolitosti a posílení komunitního života v 

jednotlivých oblastech (regionech), v nichž bude projekt realizován.  

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou projektu je široká veřejnost na Ústecku. Projekt se zaměřuje jednak na osoby, 

které se aktivně věnují lidovým tradicím a lidové tvorbě a současně veřejnost, která navštíví 

jednotlivé pořádané tematické výstavy, a která má zájem o připomenutí lidových tradic, spojených 

s křesťanskými i nekřesťanskými tradicemi a svátky. Budou osloveny mateřské, základní a střední 

školy v regionu (v Lovosicích, na Roudnicku a Ústecku). Vzhledem ke zkušenostem z minulých 

ročníků výstav (a realizovaných projektů) předpokládáme cca 2000 návštěvníků.  

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-02-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Velikonoční výstavy 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Ústecko (města: Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústi nad Labem) 

NÁZEV AKCE 2 Vánoční výstavy 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 Ústecko (města: Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem) 
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PROJEKT č. 140    

NÁZEV PROJEKTU Promítání dokumentárních filmů v kině Sokol Roudnice nad Labem  

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Tělocvičná jednota Sokol Roudnice nad Labem  

PRÁVNÍ FORMA Pobočný spolek 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  13 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE  0 

MATERIÁL POPIS Spotřební materiál  

MATERIÁL 1 400 Kč 

SLUŽBY POPIS Distribuční poplatky, náklady na energie, propagace 

SLUŽBY 24 300 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS Mzdy a odvody 

OSOBNÍ NÁKLADY 4 300 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ  0 

POŽADOVANÁ DOTACE 30 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 43 000 Kč 

% 69.76 

CHARAKTER PROJEKTU Promítání dokumentárních filmů pro veřejnost  

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Veřejnost, místmí školy a spolky 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt byl zaveden před dvěma lety z vlastních zdrojů. V letech 2017 a 2018 jsme promítali 

celkem 25 dokumentárních filmů. Promítáme filmy festivalu Expediční kamera. Jsme zapojeni 

také do projektu "Promítej i ty", v jehož rámci se vstupné nevybírá, musí být vstup zdarma, 

zároveň se neplatí distribuční poplatky. Odkazy: http://kinosokol.unas.cz/ 

https://www.facebook.com/KinoSokolRoudnice/  

CÍL PROJEKTU Vzdělávací, informační a osvětová činnost, ekologická výchova.  

ÚČEL DOTACE Obohacení kulturního programu veřejnosti, 

CÍLOVÁ SKUPINA Veřejnost všech věkových skupin, obyvatelé a návštěvníci města Roudnice n.L. a spádové oblasti. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 
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TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-03-15  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  
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PROJEKT č. 141    

NÁZEV PROJEKTU HASÍME LÉTO 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Město Jílové  

PRÁVNÍ FORMA Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

OKRES Děčín 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 225 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

MATERIÁL POPIS materiál pro workshop, odměny pro děti za soutěže, propagační materiál... 

MATERIÁL 10 000 Kč 

SLUŽBY POPIS: pódium, výcvikový trenažér, atrakce pro děti, doprovodný program... 

SLUŽBY (KČ): 80 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 90 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 315 000 Kč 

% 28.57 

CHARAKTER PROJEKTU 
Celodenní akce typu městských slavností zaměřená na 140. výročí založení SDH Jílové - Modrá, 

spojeno se slavnostním otevřením hasičské zbrojnice a výstavou muzejních exponátů.  

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE JSDHO Jílové - Modrá, SDH Nový Oldřichov, Hasičské muzeum Nový Oldřichov 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Projekt je v přípravném stádiu - objednávání doprovodného programu, atrakcí a soutěží. V 

současné době již proběhlo kladné jednání s Hasičským muzeem v Novém Oldřichově o zapůjčení 

exponátů pro venkovní výstavu (stroje) a také pro vnitřní expozici v prostorách sálu Jílovského 

zámku. Dále se jedná o zakončení akce tzv. "Hasičskou fontánou" na skladbu Bedřicha Smetany 

(Vltava). Dále jsme v kontaktu se zástupcem firmy provozující simulátory pro ukázky prací hasičů 

v náročných podmínkách a také jsou kontaktováni zástupci dalších hasičských jednotek regionu a 

složek IZS (nejenom z důvodu zaměření, ale i v rámci propagace v jiných obcích a městech 

regionu). 
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CÍL PROJEKTU 

V rámci celodenní městské slavnosti, která je zaměřena na hasičskou tematiku, budou návštěvníci a 

hosté seznámeni s prací této záchranné složky, jejich technikou, a to zábavnou formou určenou pro 

širokou veřejnost nejen města Jílového, ale celého regionu (děti, dospělí i senioři). Součástí je i den 

otevřených dveří nové hasičské zbrojnice s možností vyzkoušet si náročnou práci členů hasičských 

jednotek.  

ÚČEL DOTACE Obohacení kulturního a společenského života široké veřejnosti, seznámení se s prací hasičů. 

CÍLOVÁ SKUPINA Děti, dorost, dospělí, senioři - všechny věkové kategorie. 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Regionální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-07  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-22  
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PROJEKT č. 142    

NÁZEV PROJEKTU Paměť národa: Cesta ke svobodě 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Post Bellum, o.p.s. 

PRÁVNÍ FORMA Obecně prospěšná společnost 

OKRES Hlavní město Praha 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  2 850 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 80 650 Kč 

MATERIÁL POPIS  - 

MATERIÁL  0 

SLUŽBY POPIS 

a) Scénář regionálního dokumentu (10hod. á 400,-Kč) = 4.000,-Kč; b) Režie regionálního 

dokumentu (10hod. á 500,-Kč) = 5.000,-Kč; c) Střih regionálního dokumentu (12hod. á 400,-Kč) 

= 4.800,-Kč; d) Produkce regionálního dokumentu (12hod. á 350,-Kč) = 4.200,-Kč; e) Komentář 

v regionálním dokumentu (4hod. á 400,-Kč) = 1.600,-Kč; f) Hudba k regionálnímu dokumentu 

(6hod. á 400,-Kč) = 2.400,-Kč; g) Zvuk regionálního dokumentu (7hod. á 350,-Kč) = 2.450,-Kč; 

h) Zvukový mix regionálního dokumentu (11hod. á 350,-Kč) = 3.850,-Kč; i) Grading barev 

regionálního dokumentu (6hod. á 350,-Kč) = 2.100,-Kč ; j) kameramané (40hod á 375Kč) = 

15.000,-Kč; k) redaktor rozhovoru (20hod á 450 Kč) = 9.000,-Kč; l) Produkční zajištění 

pamětníků na natáčení a na komponovaném kinovečeru (28hod á 300 Kč) = 8.400,-Kč; m) 

Překladatel do AJ (10 hod á 350 Kč) = 3.500,-Kč; n) post-produkční dokumentace záznamu, 

archivace (20hod á 350 Kč) = 7.000,-Kč; o) editor aplikace Místa PN (13hod á 400 Kč) = 5.200,-

Kč 

SLUŽBY  79 350 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS  - 

OSOBNÍ NÁKLADY 0 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 79 350 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 162 850 Kč 

% 48.72 

CHARAKTER PROJEKTU Dokumentace příběhů pamětníků Sametové revoluce a tvorba krátkého audiovizuálního 
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dokumentu pro oslavy 30. výročí Sametové revoluce ve 3-4 městech Ústeckého kraje 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE 
Česká televize, Český rozhlas, Ústav pro studium totalitních režimů, města Ústí nad Labe, Děčín, 

Litoměřice, Teplice a případně další města Ústeckého kraje 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Česká republika a další země bývalého Východního bloku budou letos slavit 30. výročí pádu 

komunistických režimů. V tehdejším Československu se jednalo o tzv. Sametovou revoluci. Valná 

část měst a krajů České republiky se na tyto oslavy připravují, nicméně nemají uceleně 

zdokumentovány osobní příběhy osob, které se na těchto revolučních změnách podíleli, jak je 

prožívali, co si z těchto dnů pamatují a co by chtěli, aby i mladší generace, které si onu dobu 

nemohou pamatovat, vzali do svých srdcí a duší. Post Bellum proto připravil projekt nazvaný 

"Paměť národa: Cesta ke svobodě", který má sdružit ideálně apsoň 30 měst ČR k 30-ti letému 

výročí včetně ideálně 4 měst Ústeckého kraje. Post Bellum disponuje kvalitní audiovizuální 

technikou, která může tyto pamětníky ve vysoce profesionální kvalitě zdokumentovat, vytvořit z 

jejich příběhů poutavý 20minutový regionální dokument s pracovním názvem "Sametová 

revoluce v Ústeckém kraji", který pak dáme volně k dispozici primárně organizátorům oslav 

tohoto výročí v jednotlivých městech, ale i dalším zájemcům a to zcela bezplatně. 

CÍL PROJEKTU 

Post Bellum a jeho dlouhodobí partneři - Český rozhlas, Česká televize a Ústav pro studium 

totalitních režimů - se rozhodli uskutečnit celonárodní akci k připomenutí výročí 30 let od pádu 

komunistického režimu v tehdejším Československu - Sametovou revoluci. Projekt zrealizujeme v 

celkem 30 městech celé České republiky, abychom tak důstojně oslavili jedno z nejvýznamnějších 

výročí našich moderních dějin, kdy skončil přes 40 let trvající totalitní komunistický režim v 

našich zemích. Oslavy samotné samozřejmě proběhnou 17. 11. 2019. V rámci projektu 

shromáždíme příběhy alespoň 10 pamětníků ze 3 až 7 velkých měst ústeckého kraje – Ústí nad 

Labem, Děčína, Litoměřic a Teplic a případně dalších tří vhodných měst (v jednání). Částečná 

finanční podpora ze strany Ústeckého kraje umožní jejich životní příběhy zdokumentovat a 

vytvořit z nich ucelený krajský dokument, který následně promítneme v rámci oslav výročí pádu 

komunistického režimu v krajských městech (trvání cca 20 minut) o průběhu Sametové revoluce v 

Ústeckém kraji před 30 lety. Nově vzniklý dokument následně dáme volně k dispozici 

organizátorům oslav tohoto výročí, aby jej mohli promítnout v rámci oslav 30 let od Sametové 

revoluce, resp. od konce komunistického režimu v tehdejším Československu v hlavních 

krajských městech. Vzniklý dokument a vlastní zdokumentované vzpomínky pamětníků volně 

zpřístupníme i školám, pedagogům, laické i odborné veřejnosti v celém kraji i mimo něj. Velmi 

nenuceně a zároveň autenticky a živě účastníkům oslav a žákům a studentům umožníme téměř 

bezprostředně seznámit se s poskytnutými vzpomínkami přímých aktérů Sametové revoluce - jak 
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těch, kteří stáli na straně žádající skutečnou svobodu, tak těch, kteří chtěli totalitní režim udržet. 

Zejména tak mládeži, která si tuto dobu nemůže pamatovat, osvětlíme, že svoboda a pluralitní 

demokracie nejsou samozřejmostí a je neustále nutné o ni bojovat a chránit ji. 

ÚČEL DOTACE 

Jak je uvedeno výše, základním účelem dotace je finančně přispět na zdokumentování a 

zpracování nehmatatelného kulturního a historického dědictví naší země, resp. Ústeckého kraje, 

které je nyní uloženo 'pouze' v paměti lidí, kteří osobně aktivně prožívali dramatické okamžiky 

pádu komunistického totalitního režimu v tehdejším Československu. Vzniknou tak dokumenty 

mimořádně významné hodnoty, které umožní 'navždy' uchovat nehmatatelné kulturní dědictví 

nejen Ústeckého kraje, ale potažmo i celé České republiky, Evropy a světa, které uchováme pro 

naše děti a děti našich dětí, aby se občané České republiky - věřme - už nikdy nestali obětí 

totalitních režimů za rouškou jakékoliv ideologie. Totéž můžeme uvést i v širším kontextu 

evropském a celosvětovém, neboť zdokumentované vzpomínky také - v těch nejdůležitějších 

bodech - překládáme do anglického jazyka na uvedených webových stránkách. Ústecký kraj tak 

může při nepříliš významné finanční podpoře ochránit toto kulturně-historické dědictví tak, aby 

především sloužilo naší primární cílové skupině, tj. mladým lidem, kteří osobně tuto dobu 

nemohli zažít, a nebo byli natolik malí, že z toho doslova 'neměli rozum'. Dotace tak mj. přispěje 

k zlepšení vnímání demokratických hodnot touto generací tak, aby nebyla i ohrozitelná. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Primární cílovou skupinou našeho projektu v Ústeckém kraji je mládež Ústeckého kraje a v širším 

kontextu celé České republiky. Pokusíme se je - studenty a žáky základních, středních i vysokých 

škol – seznámit s nedávnými dějinami tehdejšího ‚socialistického‘ Československa očima očitých 

svědků a participantů na těchto událostech. Vybraných alespoň 10 příběhů z Ústeckého kraje a 

další desítky příběhů z dalších krajů a měst budou volně dostupné jak na webovém portálu Paměti 

národa www.pametnaroda.cz i na její mobilní verzi Místa paměti národa 

www.mistapametinaroda.cz. Projekt tak skrze objektivní – jakkoliv z hlediska pohledu pamětníků 

subjektivní - informace dá možnost další cílové skupině - občanům Ústeckého kraje i uživatelům 

moderních médií pochopit tehdejší události v co nejživější a nejplastičtější možné podobě, jako 

může tzv. eye-direct natáčení umožnit. Krátký, cca 20 minutový dokument uvidí tisíce účastníků 

oslav Sametové revoluce na náměstích hlavních měst Ústeckého kraje (odhad alespoň cca 15.000 

osob) a následně jej dostanou k dispozici pedagogové základních a středních škol, aby je mohli 

představit svým žákům. Dokument projektu tak uvidí tisícovky studentů základních a středních 

škol Ústeckého kraje (odhadem alespoň 5.000) a potažmo na desítky tisíc žáků celé České 

republiky v prvním roce jeho distribuce. V dalších letech lze čekat další tisícovky zájemců jak o 

krátký dokument tak o samotné životní příběhy zdokumentovaných pamětníků 
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ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Celostátní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU: 2019-01-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-12-31  

NÁZEV AKCE 1 Promítání dokumentu "Sametová revoluce v Ústeckém kraji" během oslav Sametové revoluce  

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 
centrální náměstí v Ústí nad Labem, Děčíně, Litoměřících, Teplicích a případně dalších měst a 

obcí Ústeckého kraje 



PROGRAM PODPORY REGIONÁLNÍ KULTURNÍ ČINNOSTI NA ROK 2019                       bod 17.4 příloha č. 2 

 

331 

 

PROJEKT č. 143    

NÁZEV PROJEKTU Dětský den a vítání občánků 2019 

STATUT OSOBY ŽADATELE FYZICKÁ OSOBA 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ Jaroslav Jadavan 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 20 000 Kč 

MATERIÁL POPIS 
drobné občerstvení, výtvarné potřeby, rekvizity k akci, provozní materiál- hygienické potřeby, dárky 

pro děti ( ceny za eko soutěž ) a maminky 

MATERIÁL 15 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 
služby placené fakturami- animační program, scénické představení, občerstvení na objednávku- 

tematické občerstvení 

SLUŽBY 10 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS úklid prostor akce, příprava a distribuce akce 

OSOBNÍ NÁKLADY  6 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 31 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 51 000 Kč 

% 60.78 

CHARAKTER PROJEKTU Ekologická výchova, divadlo, zájezd 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE obec Rochov 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

každoroční akce ke konci školního roku- dětský den. Periodická akce konající se vždy, když se v 

obci narodí občan- vítání občánků. Průběžný vzdělávací prvek, zapojený téměř do všech našich akcí- 

ekologie  

CÍL PROJEKTU podpora soužití občanů na venkově, osobní setkávání a komunikace. Vedení mládeže k ekologii. 

ÚČEL DOTACE obohacení kulturního života občanů, podpora setkávání, ekologie 

CÍLOVÁ SKUPINA děti, mládež, mladé rodiny 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Lokální 
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TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-05-01  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-09-30  

NÁZEV AKCE 1 dětský den 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 hřiště, Rochov 63, 41301 

NÁZEV AKCE 2 vítání občánků 

MÍSTO REALIZACE AKCE 2 hřiště, Rochov 63, 41301 

NÁZEV AKCE 3 eko výlet 

MÍSTO REALIZACE AKCE 3 park Mirakulum 



PROGRAM PODPORY REGIONÁLNÍ KULTURNÍ ČINNOSTI NA ROK 2019                       bod 17.4 příloha č. 2 

 

333 

 

PROJEKT č. 144    

NÁZEV PROJEKTU: Cena EXIT 19 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o. p. s. 

PRÁVNÍ FORMA Obecně prospěšná společnost 

OKRES Ústí nad Labem 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE  50 000 Kč 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 337 575 Kč 

MATERIÁL POPIS výtvarný materiál pro realizaci děl a instalaci výstavy 

MATERIÁL 18 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 
ubytování, inzerce, grafickpříprava a tisk propagačních materiálů, PR služby, web, 

fotodokumentace, katalog 

SLUŽBY (KČ): 22 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS organizace soutěže, doprovodný program lektoři 

OSOBNÍ NÁKLADY 20 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 60 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 447 575 Kč 

% 13.40 

CHARAKTER PROJEKTU soutěž a výstava výtvarného umění 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE Fakulta umění a designu UJEP 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 

Soutěž Cena EXIT je vyhlašovaná Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem od roku 2003. V roce 2019 je realizován již její 9. ročník. Cena EXIT má 

charakter bienále a je otevřena pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol. 

Hlavní ambicí je spoluvytvářet aktivní prostředí na akademické půdě těchto institucí a motivovat 

studenty k realizacím vlastních výtvarných projektů.  

CÍL PROJEKTU 

Finálním záměrem je možnost realizace projektů finalistů v prestižní výstavní instituci Galerie 

Emila Filly v Ústí nad Labem a udělení stipendia pro vítěze ve výši 30 tisíc Kč. Součástí ceny je i 

termín samostatné autorské výstavy vítěze v Galerii G99 (Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města 
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Brna) v roce 2020. Cílem soutěže je pravidelné monitorování kvality přípravy studentů vysokých 

uměleckých škol, tendencí a priorit souvisejících bezprostředně s pedagogickým působením na 

dané škole.  

ÚČEL DOTACE 

Cena EXIT je jedinečná soutěž ve všech sférách českého a slovenského vysokého uměleckého 

školství. Zakládá již tradici, která umožňuje komunikaci o směřování současného českého a 

slovenského výtvarného umění a její zpětnou vazbu. Realizace výstavy devíti finalistů, která se 

stane relevantní součástí celoročního výstavního plánu Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem v roce 

2019, umožní širší veřejnosti obeznámit se s touto významnou celostátní aktivitou Fakulty umění a 

designu UJEP a zvýší tak povědomí o strategické pozici ústecké univerzity v současném českém 

společensko–kulturním prostředí. Realizace katalogu, dokumentujícího projekty finalistů, je 

důležitou součástí bienále, zachovává se tak kontinuita a zpětná vazba na uplynulé ročníky. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
celé spektrum, především studenti a žáci základních, středních a vysokých škol, základních 

uměleckých škol a senioři 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Mezinárodní 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-01-28  

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-11-30  

NÁZEV AKCE 1 výstava finalistů Cena EXIT2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Galerie Emila Filly Ústí nad Labem 
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PROJEKT č. 145    

NÁZEV PROJEKTU Svatý Martin 2019 

STATUT OSOBY ŽADATELE FYZICKÁ OSOBA 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ Jaroslav Jadavan 

OKRES Litoměřice 

VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE 0 

OSTATNÍ ZDROJE ŽADATELE 30 000 Kč 

MATERIÁL POPIS Drobné občerstvení, výtvarné potřeby, rekvizity k akci, provozní materiál – hygienické potřeby 

MATERIÁL 15 000 Kč 

SLUŽBY POPIS 
služby placené fakturami- Fire show, divadelní představení, úklid prostor akce, příprava a 

distribuce akce, občerstvení na objednávku- tematické občerstvení 

SLUŽBY 19 000 Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY POPIS DPP, DPČ, pěvecký sbor 

OSOBNÍ NÁKLADY  6 000 Kč 

CESTOVNÉ POPIS  - 

CESTOVNÉ 0 

POŽADOVANÁ DOTACE 40 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 70 000 Kč 

% 57.14 

CHARAKTER PROJEKTU Kulturní akce 

SPOLURACUJÍCÍ INSTITUCE obec Rochov 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU PROJEKTU 
Mnohaletá tradice. Původně vzpomínková akce se přetransformovala do akce lokálního významu 

s kulturním využitím (divadlo, hudba, zpěv, výstava), dále je raut se setkáním sousedů.  

CÍL PROJEKTU podpora soužití občanů, osobní setkávání připomenutí historických událostí v obci. 

ÚČEL DOTACE obohacení kulturního života občanů, podpora setkávání, ekologie 

CÍLOVÁ SKUPINA Všechny věkové kategorie, cca polovina občanů obce 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST Lokální 

TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU 2019-09-01  
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TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU 2019-11-30  

NÁZEV AKCE 1 Svatý Martin 2019 

MÍSTO REALIZACE AKCE 1 Obec Rochov – náves u kapličky, Kulturní dům 

 


