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Dotace Kč

Bonjour Plzeň 2020

28. ročník na téma „Mládí a svět zítřka“ zdůrazňuje pohled na budoucnost a
zahrnuje široké spektrum kulturních aktivit (hudba, gastronomie, film,
výstavy, foto, literatura, tanec) - vystoupí např. francouzská skupina
BotoxBoyz. Nechybí program pro děti (Chvilka s pohádkou a představení).
Dotace se využije na ubytování, instalaci reklamních stojanů, honoráře za
umělecká vystoupení.

60 000

ARA FEST 2020

4. ročník festivalu romské kultury v Plzni s cílem ukázat tradiční i současnou
romskou kulturní scénu romské i neromské společnosti a přispět tak k vyšší
kvalitě soužití Romů a majority. Třídenní program je rozkročen přes několik
uměleckých žánrů - hudba (zahraniční i domácí umělci), filmy, čtení
romských autorů, taneční workshopy, drobné venkovní akce, dětský
program. Dotace se využije na honoráře, dopravu a ubytování, drobný
materiál, technické zajištění, propagaci a ostatní provozní náklady.

50 000

3

22669639

Projekt Baletgala
2020

4

03863816

Pilsen Busking Fest
2020

XI. ročník soutěže v klasickém baletu "Plzeňský střevíček" vede k výběru
účastníků pro XIII. Galavečer - mezinárodní exhibiční vystoupení žáků
baletních a tanečních škol (Velké divadlo DJKT). Účastní se děti a žáci
zájmových baletních škol, odborná porota a profesionální tanečníci (v
jednání A. Zvonař a R. Zvonařová z ND Praha, tanečníci z Mnichova).
Dotace se využije na nájmy prostor, technické zabezpečení, honoráře, DPP produkční a pořadatelské práce, inspice.
Vícedenní festival s účastí zahraničních umělců má jádro v prostoru U
Branky, kde bude hlavní stage a infostan. Další zóny festivalu budou v
sadovém okruhu a v ulicích Smetanova a Riegrova. Program tvoří hudba a
vystoupení artistů, žonglérů, tanečníků aj. Dotace se využije na honoráře
(vystupujících, technické obsluhy, ochranky), cestovné, pronájem
festivalového vybavení (stany, podia, ozvučení, osvětlení, mobilní toalety).

Jeden svět 2020

Mezinárodní festival dokumentárních filmů s lidskoprávní tematikou je
pořádán v Plzni a Sušici, součástí jsou dopolední projekce pro školy (cca 40
filmů). Pro veřejnost proběhnou 3 předprojekce a 50 projekcí, festival doplní
výstavy, hudební vystoupení, samostatné panelové diskuze, projekce ve
virtuální realitě a workshopy. Letos téma Až naprší a uschne - projevy
klimatické krize. Dotace se využije na cestovné, propagaci, ubytování,
fotodokumentaci, honoráře, odměny na DPP a pronájem prostor a vybavení.

40 000

70973598

Manětínský
divadelní podzim
2020

Manětínský divadelní podzim 2020 je nesoutěžní přehlídka amatérských
divadelních souborů z okresu Plzeň - sever, vystupuje cca 6-8 souborů,
jedno představení je určeno dětem. Doprovodný program tvoří výstava
fotografií a soutěž pro děti. Dotace se využije na honoráře, technické
zajištění, dopravu, úhradu autorských práv, propagaci a spotřební materiál.

40 000

06958281

3. ročník festivalu ve 4 dnech uvede 30 filmů, většinu v české premiéře.
Všechny snímky jsou promítány v původním znění s českými titulky,
doprovodný program tvoří přednášky a koncerty. Součástí je retrospektivní
sekce, kde budou promítnuty filmy W. Wenderse (kopie původních 35 mm
Mezinárodní Filmový snímků). Dotace se využije na technické zabezpečení projekcí, propagaci,
Festival Road
cestovné, ubytování, titulky, překlady, tlumočení, půjčovné filmů a
Movie, 3. ročník
doprovodný program (koncerty, přednášky).

50 000

5

6

7

25755277

8

02281635

Festival humoru
Komedy fest

9

22609814

Festival Náplavka k
světu.

7. ročník, přehlídka tradičního i novodobého humoru v podání komedií
profesionálních činoherních divadel, one man/woman show, improvizací a
stand-up vystoupení pro širokou laickou i odbornou veřejnost. Na festivalu
jsou oceňováni přední umělci za dlouhodobý přínos českému humoru,
vystoupí např. B. Hrzánová, D. Pecková, O. Vetchý, J. Dulava, M. Zounar, M.
Kraus, L. Rybová, P. Zedníček, A. Procházka aj. Dotace se využije na
honoráře.
Letní multižánrový projekt oživuje veřejný prostor kulturním programem večery se Slam Poetry, cyklus dokumentárních filmů, cestovatelské besedy a
promítání, hudební koncerty a tančírny, program pro děti. Dotace se využije
na produkci (aparatura, projektor).
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10

22874917

11

00574368

12

13

00376426

26985641

14

FOP

15

22862854

16

17

64355756

01830686

Název akce / Projekt

Popis projektu / Účel dotace

Festival se zaměřuje na menšinové žánry a alternativní tvorbu, 10. ročník.
Program zahrnuje hudební vystoupení, výstavy, scénické čtení, divadelní
VÝLETNĚNÍ 2020 - dílny a pohádky. Po oba večery (sobota, neděle) bude navíc uvedeno
10. ročník festivalu
Rozmarné léto v podání spolku Kašpar. Dotace se využije na honoráře
menšinových žánrů účinkujících, technické zajištění a organizační zajištění.
Císařské slavnosti – Festival kultury, divadla, hudby a tance doplňuje dobový jarmark, dětské
festival kultury,
divadlo, dobová kuchyně. Akce připomíná historickou událost - příjezd
divadla, hudby a
císaře Františka I. Plánován je i program v synagoze a kostele. Dotace se
tance
využije na honoráře a propagaci.

Dotace Kč

30 000

40 000

Divadelní máj 2020

Nesoutěžní přehlídka ochotnických divadel z regionu zahrnuje 4 představení
pro děti i dospělé. Cílem tohoto projektu je podpora a rozvoj ochotnického
divadla a udržení zájmu dětského i dospělého publika o amatérské divadlo.
Dotace se využije na honoráře, propagaci, technické zajištění a materiál.

25 000

Můj život s... (9.
ročník)

Festival se každým rokem zabývá konkrétním sociálním tématem a přibližuje
ho prostřednictvím uměleckých vystoupení (divadlo, filmy, scénické čtení,
koncert, výstava). Letos je téma nomofobie - závislost na mobilním telefonu.
Část programu je v dopoledních časech cíleně pro studenty středních škol z
Plzně a PK. Dotace se využije na nájem prostor, technické zabezpečení,
úklid, honoráře a ostatní osobní náklady - odměny na DPP.

40 000

Slavnosti na Kozlu

2. ročník festivalu komiksů, deskových a počítačových her, cosplay - cílem je
rozšíření veřejného povědomí o specifickém fenoménu sci-fi kultury a jejích
přesahů do novodobých technologií či edukativních prostředků moderní
doby. Jednodenní program zahrnuje přednášky lidí z oboru, promítání filmů,
prezentace vědeckých projektů (Smart train, Motion capture) a uměleckých
výstav aj. Dotace se využije na pronájem prostor, úklid, technické služby,
odměny na DPP, propagaci, zajištění ostrahy a technické zajištění (zvuková
světelná a projekční technika, pronájem elektrorozvodů, doprava techniky).
Rekonstrukce oslavy 50. narozenin hraběte Arnošta (Ernsta) von Wallenstein
(Valdštejn) v roce 1871, součást projektu Národního pam. ústavu
"Valdštejnové – lvi ve službách císařů". Proběhnou hudební, taneční
vystoupení, historické ukázky a rekonstrukce. Dotace se využije na honoráře,
služby a propagaci.

Street Battle Jam Plzeň 2020

Amatérská taneční soutěž doplněná o taneční exhibice a workshopy
profesionálních umělců (předběžně Vitor Tavares Mendes), určeno dětem a
mladistvým 6-12 let). Zahrnuje různé styly od electra, přes popping až po
break dance a tricking s cílem představit veřejnosti moderní styly tance.
Dotace se využije na nájem vč. energií, pronájem taneční plochy – baletizolu,
ozvučení a osvětlení, propagaci, honoráře, autorská práva OSA, zajištění
zdravotnického dozoru a security.

20 000

PLZEŇSKÝ
FESTIVAL STEPU

7. ročník festivalu představuje široké veřejnosti step jako volnočasovou
aktivitu, vhodnou pro každého, kromě vystoupení na venkovních jevištích v
centru Plzně a v DEPO2015 přináší i teoretické semináře a přednášky.
Účinkují - D. Borak ze Švýcarska, J. Hamilton z USA, Ch. Matallo z Brazílie a
K. von Kayser z Německa. Dotace se využije na pronájem prostor a
venkovního jeviště, grafické práce, propagaci, honoráře a přepravu
účinkujících.

50 000

CO.CON - druhý
ročník

18

45331839

Plzeňský literární
festival 2020

19

25215531

ART FEST na
Zámečku

6. ročník, téma "divadlo" - součástí literárně hudební pořady E.
Krásnohorská a česká opera, Shakespeare (nejen) v opeře, přednáška
přední odbornice na vznik a historii melodramu, autorské čtení, výstava
ilustrací Zdeňka Buriana aj. Pořad „Přece víte, že nedovede psáti verše…“
nabídne zajímavý a netradiční pohled do světa překladů operních a
operetních libret. Dotace se využije na honoráře, pronájmy prostor a
propagaci.
Festival nabízí multižánrový program v Křimicích a v areálu Zámečku v
Radčicích - hudba, divadlo, bubenická show, umělecké projekce, prezentace
land art, video maping aj. Dotace se využije na technické zabezpečení,
propagaci, produkční zajištění, honoráře.
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44268211

22904522

28

80 000

Žonglobalizace
2020: Cirkus pod
kůží

Šestidenní open-air festival oživuje veřejný prostor produkcemi tzv. nového a
sociálního cirkusu. Letos slavíme 10 let existence, téma „cirkus pod kůží“
pracuje s motivem doteku, fyzického kontaktu a sdílení společné tvorby.
Dotace se využije na honoráře a ubytování umělců, pronájem prostor,
technické zajištění, pronájem elektrocentrály, pronájem WC, produkci a
propagaci.

50 000

Živá ulice

60 000

8. listopadu 1620

Hudebně literární pásmo připomene 400 leté výročí bitvy na Bílé hoře.
Dobové verše a texty, jež tuto událost popisují, budou doplněny o novodobou
ohlasovou poezii a katolickou duchovní hudbu i soudobou hudbu 20. a 21.
století. Dotace se využije na honoráře umělců, nájem zkušebních a
koncertních prostor, propagace (grafika, předtisková úprava, tisk, distribuce),
technické a organizační zajištění projektu, doprava nástrojů vč. ladění.

20 000

Noc kostelů 2020

Tradiční akce umožňuje prohlédnout si historické i moderní sakrální prostory
včetně míst jinak nepřístupných, letos na 92 místech PK. Program tvoří
koncerty různých hudebních žánrů doplněné přednáškami, výstavami,
divadlem, komentovanými prohlídkami a doprovodnými programy pro děti.
Návštěvu usnadňuje kyvadlová doprava a historický trolejbus. Dotace se
využije na materiál pro tvůrčí dílny, pronájem aparatury a osvětlovací
techniky, zajištění kyvadlové dopravy a ostatní osobní náklady DPP.

35 000

27382354

Bohemia JazzFest
2020

Open-air akce každoročně probíhá v červenci na historických náměstích po
ČR (v PK proběhne v Plzni a v Domažlicích). Jedinečnost projektu, který pro
rok 2020 chystá svůj 15. ročník, spočívá v tom, že je zpřístupněný široké
veřejnosti zcela zdarma. Festival prezentuje publiku jazzovou hudbu té
nejvyšší umělecké kvality. Dotace se využije na honoráře umělců a technické
služby (scéna, zvuk, světla, LCD projekce)

80 000

02814293

Realizace 2 koncertů duchovních skladeb Josefa Antonína Sehlinga v
konfrontaci s jeho předchůdci a současníky (např. Mozart). Koncert
plánovaný na podzim/zimu 2020 proběhne v klatovském refektáři jezuitské
koleje. Dotace se využije na honoráře umělců, nájem zkušebních a
koncertních prostor, technické a organizační zajištění, dopravu nástrojů a
Sehling &amp; spol. propagaci.

FOP

27

TANEC PRAHA
2020 v Plzni a
Plzeňském regionu

32. ročník festivalu představuje špičky z oboru současného tance a
pohybového divadla ze zahraničí a ČR, proběhne v Plzni, dále v Kladrubech,
Manětíně, v plánu Sušice. Předběžný program festivalu: Ginevra Panzetti
&amp; Enrico Ticconi (DE/IT): HARLEKING, Sylvain Bouillet and Lucien
Reynes – NAÏF Production (FR): Des Gestes Blancs, BOD.Y (SK): ADRENA
AXIS, Cécile Da Costa (CZ/FR): Roselyne, Viktor Černický (CZ/SK): PLI,
tYhle / Marie Gourdain (CZ): LEGOrytmus. Dotace bude využita na umělecké
honoráře, technické zajištění, dopravu, ubytování, produkci, PR a marketing.

Živá ulice je jedním z nejstarších hudebních festivalů v PK. Na 3 scénách se
představí průřez vším zajímavým, co se za rok událo v oblasti hudby v Plzni
a v regionu. Na akci vystoupí přes 70 uskupení a umělců. V případě získání
podpory bude akce rozšířena o doplňkové aktivity. Vstup na všechny akce je
zdarma. Dotace se využije na honoráře umělcům a na technické zajištění
akce včetně ozvučení.

23

26

Dotace Kč

Rozmarné hraní na
Gigantu 2020

02465515

25

Popis projektu / Účel dotace

7. ročník vícedenního hudebního open air festivalu je určen pro celé rodiny,
mimo hudební vystoupení proběhnou i projekce hudebních dokumentů,
interaktivní hudební dílny a soutěže (Open Mic, rapování, slam poetry,
improvizace). Dotace se využije na honoráře za umělecké vystoupení,
technické zajištění (zvuk, světla, projekce), pronájem prostor, odměny - DPP
(stavba Geodomu, pořadatelská služba, úklid), cestovné, ubytování a
propagaci.
Realizace koncertů z oblasti folk a pop (např. Devítka, Jaroslav Samson
Lenk, EKGM a další) v letních měsících s cílem oživit prostor kulturní
památky. Program doplní středeční kulturní setkání na hrázi Dvorského
rybníka. Dotace se využije na honoráře.

22

24

Název akce / Projekt

29159407

05176123

45334439

UBU CAMP 2020

Stránka 3 z 10

20 000

40 000

30 000

Příloha č. 1

Sml. č.
K.../20

29

30

31

32

33

Žadatel

Název akce / Projekt

Popis projektu / Účel dotace

45332932

Plzeňský podzim
2020

Na podzim roku 2020 se bude konat 2. ročník festivalu s tématem inspirace
lidovou písní. Základní osou festivalu jsou zahajovací a slavnostní závěrečný
koncert, doplněný o písňové recitály a koncerty profesionálních umělců a
těles. Dotace se využije na pronájmy koncertních prostor, honoráře (dirigent,
profesionální zpěváci, instrumentalisté, hudební tělesa) a propagaci.

40 000

08059365

Letošní ročník festivalu bude zastoupen amatérskými skupinami z Plzně (Old
Band, Apple, The Origin, HoPa ŠaVani, Faux Pase Fonet), z Prahy (Miroslav
Paleček, Flash Back), z Pardubic (Marien). V neděli odpoledne dostanou
prostor zástupci neprofesionální divadelní scény domažlického okresu. V
zámecké sýpce budou moci návštěvníci obdivovat poetiku obrazů Emmy
Folk-country festival Srncové. Dotace se využije na technické zabezpečení včetně ozvučení,
pro zámek Čečovice honoráře účinkujícím a propagaci.

30 000

28004256

MÚZA – soutěžní
přehlídka mladých
hudebních souborů
s vlastní autorskou
tvorbou 2020

Jedná se o historicky nejstarší vyhledávací soutěž hudebních souborů na
klubové úrovni na území ČR. Soutěž je určena výhradně hudebním
souborům s vlastní autorskou tvorbou bez vydané profesionální nahrávky. V
průběhu soutěže se každoročně představí až 70 mladých hudebních souborů
z celé ČR. Dotace se využije na honoráře, technické zajištění akce včetně
ozvučení a osvětlení, fotodokumentaci a propagaci.

50 000

Hudební festival
MALOMĚSTSKÉ
SLAVNOSTI 2020

7. ročník multižánrové hudební akce představující místní hudební scénu od
folku, přes ska až po metal (SKAVARE, THE HOWS, COWARD, MILAN
SAMKO, ANGER HEAVEN, WYJOU, ROCKAROLLA, Bavr Beer Company,
SPHERES) a bonusových profesionálních kapel - letos se jedná o
PAYANOIA, ELECTRIC THERAPY, KUKULÍN A FIVE RIVERS. Vstup na
akci je zdarma. Dotace se využije na honoráře účinkujícím a na technické
zabezpečení akce včetně osvětlení a ozvučení.

20 000

VI. Mezinárodní
hudební festival J.
C. F. Fischera

Festival se koná od roku 2015 na různých místech západních Čech a
zásadním způsobem se zasazuje o renesanci díla významného
západočeského rodáka a barokního skladatele Johanna Caspara Ferdinanda
Fischera. Letošní 6. ročník tvoří 8 koncertů a poprvé se koná i v Plzni,
vystoupí česko-německý soubor specializovaný na interpretaci barokní
hudby Concerto Aventino spolu s hercem A. Strejčkem (přednes textů J. A.
Komenského k připomenutí 350. výročí jeho úmrtí). Dotace se využije na
honoráře umělců a propagaci.

30 000

22758950

03436250

34

26555131

35

FOP

Celoroční cyklus koncertů k připomínce horažďovického rodáka, profesora
O. Ševčíka, tvůrce celosvětově uznávané moderní metody výuky hry na
Ševčíkovy hudební housle. Využití 2 historických sálů pro koncerty mladých a mediálně méně
večery 2020
známých umělců špičkových kvalit. Dotace se využije na honoráře.
3. ročník malého hudebního festivalu se koná v Plzni každé úterý v létě.
Letos vystoupí Děda Mládek Illegal Band, X - Cover, Lucie Revival, POP's,
Festival KONCERTY "Pilsen Queen Tribute Band", Electric, HIBAJ a BUTY. Na koncerty se
ZA OPONOU
nevybírá vstupné. Dotace se využije na technické zajištění akce.

36

27008959

37

FOP

Muzikoterapie pro
seniory 2020

Mezinárodní hudební projekt nabízí komplexní přístup k propagaci
minoritního hudebního žánru – jazzu, v rámci spolupráce s evropskými
regiony. Koncertní část projektu zahrnuje vystoupení špičkových tuzemských
i zahraničních interpretů, skupin a orchestrů. Letošní jubilejní 15. ročník
proběhne v Plzni, Rokycanech, v Klatovech, Stodě, Čečovicích, Nebílovech
a dalších městech. Dotace se využije na honoráře vč. dopravy, ozvučení a
propagaci.
Realizace cca 20 koncertů české melodické hudby v různých seniorských
zařízeních s pečovatelskou službou v rámci PK, určeno pro posluchače, kteří
sami nemohou za kulturou cestovat. Dotace se využije na honoráře a
dopravu.

26994810

XXIV. Evropský
festival duchovní
hudby „Šumava Bayerischer Wald“
2020 v Plzeňském
kraji

24. ročník, projekt je nesoutěžním setkáním neprofesionálních, a v omezené
míře i poloprofesionálních, souborů a sborů převážně z ČR a Německa,
probíhá na přelomu května a června v regionu Šumava – Bayerischer Wald,
na české i německé straně hranice (cca 25 lokalit - polovina je na území PK).
Dotace se využije na honoráře, nájem zkušebních a koncertních prostor,
propagaci, organizační a technické zajištění, dopravu sborů a nástrojů.

38
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69976686
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75032333
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FOP

04718437

Název akce / Projekt

Popis projektu / Účel dotace

S hudbou za
památkami
Plzeňského kraje Kralovicko

Pokračování tradičního cyklu ve spojení s místními spolupořadateli uspořádání 3 koncertů ve vzácných památkách Kralovicka. Vynikající
soubory představí vývoj hudby od středověku až po současnost
(mezinárodně uznávané trio Monsuma, dirigent a interpret dobové hudby J.
Kydlíček s flétnovým experimentem a soubor historické hudby Musica Panica
s programem středověkých písní a poezie). Myšlenkou tohoto ročníku je
oslovení nových posluchačů z řad juniorů. Dotace se využije na honoráře,
dopravu a propagaci.

40 000

Znovuobnovený cyklus přináší ucelenou dramaturgii pravidelného
celoročního koncertního cyklu vážné hudby. V období od ledna do května
(12. ročník) a od září do prosince (13. ročník) 2020 nabídne obyvatelům
12. a 13. koncertní
Rokycan a okolí 9 koncertů na různých místech Rokycan, a to pravidelně 1x
sezóna Kruhu přátel měsíčně. Dotace bude využita na honoráře, nájemné, dopravu a autorské
hudby Rokycany
poplatky OSA.

70 000

Baroque Semper zámek Nebílovy
2020

Podstatou projektu je představení hudby, která se v historických obdobích –
zejména baroka a klasicismu – hrála na panství hrabat z Valdštejna.
Prezentována je zejména dosud prakticky muzikology nepovšimnutá tzv.
Valdštejnská sbírka hudebnin, uložená v Národním muzeu (Českém muzeu
hudby). Dotace se využije na honoráře, technické zajištění a propagaci.

20 000

Nefestík

11. ročník multižánrového festivalu zaměřeného na alternativní a nekomerční
uměleckou tvorbu, hudbu, divadlo a film. Hlavním cílem projektu je představit
zajímavé, svěží a inspirující objevy z PK. Dotace se využije na honoráře,
ozvučení akce, propagaci, pronájem infrastruktury a cestovní náklady.

30 000

6. ročník hudebního festivalu s tematikou kultu sv. Jana Nepomuckého a
jeho regionální identitou. Interpreti: Alžběta Poláčková (sólistka ND), Žofie
Vokálková - flétna, Jaroslav Halíř (solotrumpetista -ČF), P. Šporcl, M.
Kociánová, Colegium Českých filharmoniků, Hudba hradní stráže, Roman
Janál - baryton, Vilém Veverka - hoboj, Canciona Praga - ženský sbor.
Dotace se využije na honoráře, pronájem sálů a propagaci.

60 000

Ve dnech 6 – 8. 3. 2020 bude město Dobřany hostit prezidenta celosvětové
akordeonové asociace pana Frédéricka Deschampse z Francie. Bude to
poprvé, co se mistrovské kurzy jednoho z nejlepších světových pedagogů ve
hře na akordeon uskuteční na půdě PK. Akce byla podpořena
velvyslanectvím Francie v ČR a byla udělena záštita velvyslance pana
Rolanda Galharagua. Akce zahrnuje aktivity přístupné široké veřejnosti
(koncerty apod.). Dotace se využije na honorář a dopravu lektora.

20 000

Letní hudební open air festival profesionálních i začínajících regionálních
hudebních těles. Festival je jednodenní, vystoupí celkem 8 hudebních skupin
a interpretů (V3Ska, XIII. století, SAS, The Fialky, Stará puška, Coccote
Minute, Severals). Jedná se o ojedinělou akci v regionu jižního Plzeňska, 8.
ročník. Dotace se využije na honoráře, technické zajištění včetně ozvučení,
osvětlení a zajištění pořadatelské služby, pronájem podia a propagaci.

20 000

Svatojánský
hudební festival
2020
Hudební
Masterclass s
prezidentem
celosvětové
akordeonové
organizace CMA
panem Frédérickem
Deschampsem.

Prasofest 2020

Uspořádání 16. ročníku hudebního festivalu, který se po tříleté pauze vrací
do Spáleného Poříčí, kde se kromě tuzemské hudební špičky (např. kapely
Doga, Krucipüsk, Plexis, Kurtizány z 25. avenue) vystoupí tradičně i řada
známých zahraničních skupin - Pro-Pain (USA), Van Canto (Německo) Steel
Panter (Kanada) aj. Dotace se využije na honoráře a technické zajištění.
13. ročník hudebního festivalu dechových kapel z celé republiky s přehlídkou
tradičních krojů. Celou akci moderuje Karel Hegner. Dotace se využije na
honoráře účinkujícím.

46

08643890

Basinfirefest 2020

47

65570448

13. dechovkový
festival

62630555

13. ročník nesoutěžního festivalu dětských sborů, který se v Sušici koná
Sušice - Je kraj, kde pravidelně jednou za dva roky (od roku 1996). Festival uvítá hosty a špičkové
voní tráva (13.
sbory z celé ČR (deset sborů od Plzně po Hradec Králové). Tři dny plné
ročník nesoutěžního koncertů na místech v Sušici a okolí, workshopy, doprovodný program. Velká
festivalu dětských
část koncertů je bez vstupného. Dotace bude využita na pronájmy prostor a
sborů)
ubytování účinkujících.

48

Dotace Kč
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49

27024288

50

70861323

Hudební festival s dlouholetou tradicí a nadregionálním přesahem, který patří
tradičně k vrcholům kulturní sezóny v jihozápadních Čechách. V rámci
Letní hudební
projektu se spojují vynikající hudební zážitky s jedinečnou kulisou unikátních
festival duchovní
kulturních památek (2020 kostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách).
hudby Šumava 2020 Dotace se využije na honoráře a technické zajištění koncertů.
Série koncertů v barokním kostele sv. Jana Křtitele, případně v jeho
bezprostředním okolí. Termíny konání jednotlivých koncertů budou většinou
Hudební setkání v
provázány s kulturními akcemi v obci. Dotace se využije na honoráře
kostele sv. Jana
účinkujících, technické zajištění včetně ozvučení a osvětlení, propagaci a
Křtitele v Úterý 2020 fotodokumentaci.

29125511

Tradiční rockový open-air festival představí přední kapely české a slovenské
hudební rockové scény. Zahraničním účinkujícím je kapela U.D.O. z
Německa a Iné kafe. Dále vystoupí kapely jako Chinaski, Olympic, Harlej,
Škwor, Dymytry, Traktor, Vypsaná fixa a další. Festival nabídne
návštěvníkům plný servis (stanové městečko, catering, hygienické zázemí)
včetně možnosti využití relaxačních zón. Dotace se využije na technické
Pekelný ostrov 2020 zajištění akce (pronájem podia, ozvučení a osvětlení).

60 000

64353915

4. ročník koncertní řady "Napříč generacemi v ZHC", jejíž osou jsou
skladatelé a interpreti nejmladší generace, tzn. studenti a čerství absolventi,
neboť v Plzni v poslední době vyrůstá generace velmi silná a úspěšná.
Prezentovat se zároveň bude i zralá generace, která již má na koncertních
Napříč generacemi v pódiích svá pevná místa. Dotace se využije na honoráře umělců a pronájmy
ZHC (koncertní řada) sálů.

50 000

51

52

53

03699838

54

03388140

55

49746863

56

27033201

57

27046974

58

64864677

Série přednášek (PF ZČU) a workshopů seznamuje veřejnost s osobností M.
Alše a jeho působením v Plzni a přiblíží probíhající restaurování sgrafit.
Projekt doplní výstava originálních obrazů M. Alše zapůjčená z Jihočeské
galerie. Dotace se využije na propagaci, zápůjčky (dobových hud. nástrojů,
mechanických dobových artefaktů, makety náměstí ve Slaném,originálních
Mikoláš Aleš a Plzeň obrazů MA z Galerie MA Hluboká), pronájem prostor, honoráře, dopravu,
II. etapa
náklady na ozvučení, drobný materiál, rámování obrazů a fotografií.
Plzeňský
Odborně popularizační projekt mapuje architekturu Plzně v období
architektonický
1914–1989 a snaží se o záchranu řady budov z poválečného období a
manuál (PAM) v
minimalizaci jejich necitlivých úprav. 150. výročí narození A. Loose bude
roce 150. výročí
zahrnovat šestidílný přednáškový cyklus. Dotace se využije na odborné
narození Adolfa
vedení projektu, fotografické práce, překlady textů do německého jazyka,
Loose
dramaturgii, propagaci, produkci, PR a moderování přednášek.
Žadatel je nositelem nemateriálního kulturního dědictví Plzeňského kraje
"Dudy a dudácká muzika v Plzeňském kraji". Předmětem projektu je oprava
klíčových součástí dudácké muziky, kterými jsou kroje a kontrabas. Dotace
se využije na opravu folklórních plzeňských krojů a jejich součástí včetně
Dudácká muzika
obuvi (kožené holínky a střevíce) a dále na generální opravu kontrabasu
souboru Úsměv
jakožto součásti dudácké muziky.
Plzeňský lidový soubor Mladina pozval na každoroční jarní celovečerní pořad
Folklorní soubor Hradišťan, který uvede své scénické provedení Kytice a v
druhé polovině bude Mladina po velikém úspěchu reprízovat své Psohlavce.
Mladina a Hradišťan Dotace se využije na pronájem Nové scény DJKT.
V červnu letošního roku proběhne společné premiérové vystoupení souboru
Mladinka s hostujícím souborem Radost z Pardubic. Mladinka i hostující
soubor vystoupí také během Mezinárodního folklorního festivalu v Plzni. V
rámci projektu též proběhne společné soustředění se vzájemnou výukou
Jarní premiéra s
písní a tanců. Dotace se využije na pronájem kulturního domu Šeříkovka,
hostem
pronájem sokolovny, ubytování vedoucích hostujícího souboru a honoráře.

Staročeská svatba
2020

Žadatel je nositelem nemateriálního kulturního dědictví PK Staročeská
svatba - masopustní průvod městem Plánice, které je významnou a
dlouholetou regionální tradicí konanou jednou za 5 let. Akce se účastní cca
150 účinkujících v maskách a návštěvnost akce je pokaždé cca 1 500 osob.
Svatební průvod doprovází zástupci staročeských řemesel, cikánský vůz,
hrabě s hraběnkou v kočáře, družba atd. a staročeská veselice pokračuje
večer masopustní tancovačkou. Dotace bude využita na honorář kapely,
půjčení a zakoupení kostýmů / krojů pro účinkující a na ozvučení akce.
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26656370

Staročeské máje v
chotěšovském
klášteře

Cílem je prezentace tradiční lidové kultury formou staročeských tanců,
folklórní hudby a ochotnického divadla. Sobotní program akce se odehrává
po celé obci, kdy průvod účinkujících v dobových krojích (cca 150 osob)
obchází svobodná děvčata a svobodné mládence v jejich domech spolu s
tanci a zpěvem lidových písní. V neděli se koná hlavní program v zahradě
chotěšovského kláštera (taneční, hudební a divadelní vystoupení), vrcholem
je tancování Staročeské besedy (cca 250 účinkujících). Dotace bude využita
na pronájem lidových krojů a na úhradu nákladů za hudební vystoupení.

40 000

68783001

Cyklus regionálních přehlídek Na hranici zahrnuje krajské přehlídky: Poezie
na rynku - Klatovy, Pimprlení – Loutkové divadlo v Boudě Plzeň, Na hraně –
NA HRANICI 2020 - Moving Station Plzeň, Tartas – Káčko Dobřany; oblastní kola jednotlivých
postupové přehlídky oborů: Plzeňský poetický ševel, Plánský Tajtrlík, Klatovský Tajtrlík, Sušický
amatérského
Tajtrlík, Plzeňský Tajtrlík. Produkce jsou veřejně přístupné, doprovodný
divadla a
program tvoří recitátorské workshopy, diskusní kluby, semináře, tvůrčí dílny.
uměleckého
Dotace se využije na nájemné, propagaci, technické zajištění a pronájem
přednesu
techniky, ubytování a ostatní osobní náklady.

100 000

61

00376426

Přehlídky
Kandrdásek,
Pohárek a Aktovka
SČDO 2020

62

48380342

Radnický dráček
2020

Jedná se o soutěž monologů a dialogů pro děti a mládež, Pohárek SČDO –
soutěž monologů a dialogů pro dospělé a jednou za dva roky přehlídka
jednoaktových her Aktovka SČDO. Uvedené přehlídky jsou soutěžní, hodnotí
je odborná porota a vítězové postupují do národních kol v Brandýse nad
Labem, Velké Bystřici u Olomouce či v Holicích. Dotace se využije na
honoráře včetně dopravy, propagaci, technické zajištění a materiál.
28. ročník oblastní divadelní postupové přehlídky amatérských činoherních
souborů z Plzeňského a Karlovarského kraje hrajících pro děti, která
navazuje na národní přehlídku Popelka Rakovník (4. - 8. 11. 2020 ). Dotace
bude využita na honoráře, dopravu, propagaci a ubytování.

Václav Malina:
Odchody a návraty

Retrospektivní výstava pořádáná k jubileu významného plzeňského
výtvarníka, přináší výběr z jeho tvorby za posledních 20 let. Součástí je
komentovaná prohlídka a workshopy. Dotace se využije na služby - grafické
práce, propagaci, transport uměleckých děl, fotodokumentaci, výrobu
popisků, odměny na DPP (kurátor, pomocné práce, doprovodný program
výstavy) a drobný materiál.

50 000

Víkend otevřených
ateliérů "Plzeň
tvořivá"

Cílem je volné zpřístupnění ateliérů výtvarných umělců a návrhářů spolu s
prezentací galerií a uměleckých škol, seznámení s místními umělci a jejich
tvorbou ve vlastním tvůrčím prostředí. Workshopy umožní návštěvníkům
vlastní tvorbu i soutěžení (nejlepší foto, socha, největší počet razítek ze
stanovišť). Dotace se využije na materiál pro workshopy, výrobu "herního
plánu" - mapy pro účastníky akce, propagaci a dokumentaci akce,
autodopravu - převoz materiálu na workshopy, na náklady DPP.

80 000

Kvadratura KRUHU
III. - výstava

Neprodejní výstava má za cíl oživit veřejně přístupný prostor, artefakty jsou
inspirované místy a stavbami PK a budou opatřeny odkazy na konkrétní cíle
s pozvánkou k návštěvě. Labyrint na podlaze bude vytvořen formou land artu
a doplní ho texty o úloze labyrintu v dějinách. Dotace se využije na nájem,
materiál (Labyrint), materiál k instalaci, technické zajištění, propagaci,
cestovné, fotodokumentaci a odměny na DPP.

40 000

Národní cena za
studentský design
2020

Prestižní celostátní ocenění pro mladé designéry a umělce v kreativním
průmyslu, vloni se realizace a vyhlášení poprvé konaly v Plzni. Cílem je
aktivizovat mladé tvůrce, propojovat školy a studenty s průmyslem a
dokumentovat tvorbu mladých umělců v oboru designu, architektury,
uměleckých řemesel, výtvarného umění a příbuzných oborů. Dotace se
využije na materiál, produkční a technické zajištění, cestovné a dopravu,
grafické práce, propagaci, pronájem techniky a výstavních panelů, převoz a
instalace exponátů, tvorbu scénáře, kreativní návrh hlavní ceny a honorář
moderátora.

30 000

63

64

65

66

25234994

47714620

FOP

06919511
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Barva na ulici 2020

13. ročník mezinárodní výstavy velkoformátových pláten instalovaných na
hradební zdi Proluka, bude letos rozšířen o prostor Náplavky (u Radbuzy).
Vernisáž zahajuje multižánrový festival Živá ulice, projekt probíhá ve
spolupráci s umělci z Německa (Regensburg, Weiden). Dotace se využije na
zhotovení pláten pro výtvarníky, dispoziční řešení výstavy, grafické řešení,
informační panel, propagaci, tlumočení a kurátory a obnovu závěsného
zařízení.

40 000

LandArt 2020

Objekt tvoří rozměrná umělecká kompozice z vydlabaných průlezných kmenů
a dřevěných žlabů umístěných na pískovcovém podloží, která bude umístěna
ve volně přístupném prostoru u hradu Švihov. Při realizaci bude kladen důraz
na dětské vnímání přírody skrze umělecké dílo, které mohou přirozeně
zahrnout do svých her. Dotace se využije na materiál (dřevo), chemické
ošetření, spojovací materiál a dopravu dřeva (těžká technika, manipulace).

70 000

Zdeněk Bláha 90

Koncert k oslavě významného jubilea Z. Bláhy - vystoupí Folklórní soubor
Úsměv, rodina Z. Bláhy, původní kapela souboru Úsměv, bratři Krčkové,
Konrádyho dudácka muzika, Karel Wágner a Jura Pavlica z Hradišťanu.
Součástí je křest knihy a pořad je určený pro širokou veřejnost. Dotace se
využije na pronájem sálu, ozvučení sálu a osvětlení, propagaci,
fotodokumentaci a poplatky OSA.

20 000

Májové oslavy
osvobození

Oslavy budou zahájeny příjezdem Konvoje svobody (Convoy of Liberty)
Klubu třetí armády Plzeň a rekonstrukcí vojenské bitvy. Letos se poprvé
zúčastní i tank M4 Sherman, doprovodný hudební program zajistí kapela
King Swing. Pro návštěvníky bude k dispozici dobový fotokoutek a výstava
místních dobových fotografií. Dotace se využije na zajištění vojenské dobové
techniky a honoráře.

50 000

00075361

Adolf Loos – 150 let

25224662

Pocta Bedrníkovi komponovaný
hudebně-literární
pořad (2. díl)

Cyklus zahrnuje přednášky, ukázky dobového životního stylu, divadelní a
hudební vystoupení a tematické workshopy v autentických interiérech. Cílem
je přiblížit dílo a život významné osobnosti A. Loose a dalších lidí z okruhu
jeho rodiny a přátel. Dotace se využije na honoráře a propagaci.
Tento multimediální projekt vznikl jako připomínka 120 let od narození
Zdeňka Bořka Dohalského s cílem připomenout jeho osobnost a osudy
(narozen v Přívozci u Domažlic). Součástí bude vzpomínkový akt u pamětní
desky na náměstí v Domažlicích. Dotace se využije na dopravu osob,
nástrojů a techniky a na honoráře pro externí umělce.

Pocta Jakubu Janu
Rybovi (1765-1815)

V letošním roce si připomínáme 205 let od narození a 255 let od úmrtí
významného skladatele J. J. Ryby, který prožil mládí v Nepomuku, kde chodil
do školy a později sám krátce učil a hrál v kostele. Projekt zahrnuje
slavnostní koncert (úryvky ze všech 3 typů jeho pastorálních mší) s
doprovodným mluveným slovem. Účinkují M. Katráková, E. Adlerová, sólisté
Classicali Ensamble, sbor Canto Nepomucenum. Dotace se využije na
honoráře umělců a technické zajištění akce.

40 000

Černí baroni

Připomenutí výročí 70 let od ustavení Pomocných technických praporů,
kterými prošlo okolo 60 000 mužů. Open-air výstava bude složena ze 4
příběhů a historického úvodu, budou natočeny vzpomínky 4 dosud žijících
pamětníků, jsou plánované besedy pro školy a veřejnost. Po skončení
výstavy mohou být její panely umístěny na zámku Zelená hora coby
předzvěst plánovaného muzea totality. Dotace se využije na honoráře (texty
výstavy, fotografie, grafika), tisk výstavy a letáků, propagaci, dopravu a
cestovné, instalaci a deinstalaci výstavy a náklady na vernisáž.

50 000

Výstava "Válka a
osvobození na
Novomitrovicku"

Dotace se využije na výstavu a oslavy osvobození v roce 1945 spjaté s
lokální historií. Jedná se první výstavu v historii obce, výstava se bude
opakovat při výročích s rozšířením obsahu (obsah tvoří dobové fotografie,
místní dokumenty, plakáty a písemnosti a archivní materiály). Po skončení
této výstavy bude materiál vystaven ve Spáleném Poříčí, které o výstavu
projevilo zájem. Svoji účast přislíbil armádní generál Ing. Josef Bečvář.
Dotace se využije na technické zajištění výstavy, tisk dobových fotografií,
honoráře, ozvučení a propagaci.

30 000

22818740

26548526

08016798
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Koncert Pavla
Šporcla a Gipsy
Way Ensemble

Barokní dvůr Gigant je dlouhodobě obnovovaná kulturní památka, koncert je
součástí kuturních aktivit, které v areálu památky probíhají. Je určen široké
veřejnosti, probíhá v barokních prostorách dvora, a to s mimořádným
uměleckým zážitkem nejenom z projevu interpretů, ale i z rekonstruovaných
barokních objektů. Dotace se využije na honoráře.

20 000

Illusion Baroques
Manětín 2020

Cílem je na několik hodin po soumraku vytvořit unikátní světelnou i
audiovizuální instalaci na celém souboru pozdně barokních soch a sousoší.
Projekt koncipován jako unikátní zážitková procházka pomocí tištěné mapy,
která končí na tzv. Plovárně, kde následuje poslech barokní hudby a večerní
koncert postbarokní hudby. Dotace se využije na úhradu spotřebního
materiálu, produkce vč. OON, propagace vč. OON, technické zajištění vč.
OON (světla, zvuk, projekce, audiovize), technické zajištění (WC,
elektrocentrály, úklid a svoz odpadu), honoráře vč. OON, doprava.

20 000

Barokní veselice na
zámku Čečovice

Akce proběhne na významné barokní památce formou komponovaného
odpoledne. Vystoupí skupina historického šermu Invictum, taneční skupina
Arveny, hudební skupina Strašlivá podívaná. Součástí budou prohlídky
zámku, výstava v barokní zámecké sýpce. Dotaci se využije na honoráře,
pronájem techniky, zvučení, zapůjčení kostýmů, drobný materiál, zhotovení
fotografií na výstavu a propagaci.

30 000

Missa Spiritus /
Barokní dech

Projekt zahrnuje vytvoření site specific performance, kombinuje tvůrčí dílnu a
rezidenční pobyt s veřejnou prezentací (3 večery) výsledného díla, které
vznikne v těsném souznění s místem a umělci. O víkendu je plánován
celodenní program - divadlo, hudba a přednášky a program směřovaný k
rodinám s dětmi. Dotace se využije na materiál, honoráře, technické
zajištění, produkci, propagaci a lektorné.

20 000

Radost v baroku

Realizace koncertů barokní hudby ve významných kutlurních památkách M. Týnice, Plasy, Potvorov. Účinkují - Ensemble Inégal s nově objevenými
skladbami evropských barokních mistrů a vokální soubor Societas
Incognitorum s hudebními skvosty Kroměřížského archivu. Přislíbeno je
benefiční vystoupení britského souboru Suffolk Wind Ensemble. Dotace se
využije na honoráře a dopravu umělců a propagaci.

60 000

Kurz staré hudby

Během 8. ročníku mezinárodního kurzu bude nacvičena unikátní sbírka
barokních árií uložená ve vídeňské Národní knihovně Estensische
Musicalien 179 včetně barokních tanců a sborů. Uměleckým ředitelem je
James Gray, který je zárukou historicky poučeného vhledu do interpretace
barokních skladeb a její úrovně. Na závěr proběhnou veřejná vystoupení.
Dotace se využije na honoráře, dopravu, ubytování a propagaci.

60 000

82

22897461

Baroko na
Bylinkovém panství
Rochlov

83

29125308

Letní barokní
festival 2020

84

26562391

85

22736140

Projekt bude probíhat na zámku, pro návštěvníky budou připraveny oživené
prohlídky a gastronomický zážitek formou ochutnávek kávy a čokolády.
Atmosféru bude doplňovat hudební vystoupení v kapli zámku, doprovodný
barokní program a v podvečer ohňová show. Dotace se využije na honoráře
včetně ohňové show, technické zajištění, pronájem prostor, propagaci a
pořadatelskou službu.
Hlavním motivem bude připomínka 300. výročí zahájení stavby nicovského
chrámu a osobnosti jeho fundátora Adolfa Bernarda z Martinic. Jeho život,
dílo a kulturní ovzduší v první třetině 18. století přiblíží komentované
prohlídky a informační panely. Program doplní hudební vystoupení. Dotace
se využije na honoráře, technické zabezpečení a propagaci.

Rekonstrukce dobytí města Plzně stavovskými vojsky generála Mansfelda v
roce 1618, letos připomínka 400 let od bitvy na Bílé hoře. Barokní vojenskohistorická akce s programem pro celou rodinu má i edukativní přínos –
Mušketýři v Plzni všichni účinkující mají vybavení reálně odpovídající dané době, tedy začátku
Mansfeld dobývá
Třicetileté války. Dotace se využije na honoráře účinkujících, propagaci,
město 2020
zpracování scénáře a režii akce.
Koncert houslového virtuóza Ivana Ženatého s klasicistním orchestrem
Ensemble 18+ v sakrálním prostoru má v programu díla barokních skladatelů
Koncert Ivan Ženatý a tak plně zapadá do rámce letního barokního festivalu. Dotace se využije na
a Ensemble 18+
honoráře.
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Duchovní a umělecké setkání si klade za cíl připomenout kulturní a duchovní
hodnotu barokní památky - kostela sv. Barbory v Manětíně. Program: mše
svatá, hudba Koinonia Jan Křtitel, divadlo - Geisslers Hofcomoedianten,
zpívání - Česká píseň, Koinonia Jan Křtitel, dílničky a lívancová hostina.
Poutní mše umělců Dotace se využije na honoráře, technické zajištění, pronájmy, ozvučení,
aneb pouť lívancová dopravu, fotodokumentaci a propagaci.

Dotace Kč

25 000
3 455 000

Celkem
FOP - fyzická osoba podnikající

Údaje o poskytovaných dotacích jsou zveřejňovány v rozsahu odpovídajícím pravidlům stanoveným GDPR.
U žadatelů, kterým bylo vyhověno částečně, nebyla dotace schválena v požadované výši s ohledem na ohodnocení míry
naplnění kritérií stanovených pravidly dotačního programu a vzhledem k celkovému objemu finančních prostředků určených
k rozdělení v dotačním programu.
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