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DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 4.2. 2020 (dále jen „Smlouva")

ID 002902.0017

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
IČO: 70890749 
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., Jihlava 
č. ú.: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj")

a

Česko - francouzská akademie Telč, o.p.s.
se sídlem: nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
IČO: 26911612
zastoupená: Ing. Marií-Annou Myšíkovou, ředitelkou 
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu: 2701574284/2010 
(dále jen „Příjemce”)

ČI. 1

Účelem tohoto dodatku je úprava ustanovení týkajících se změny celkových nákladů akce a 
termínu doručení závěrečné zprávy.
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ČI. 2

A. V ČI. 5 Smlouvy se odstavec 2 ruší a nahrazuje novým odstavcem 2, který zní:

„2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce 250 000 Kč
Výše dotace v Kč 200 000 Kč
Výše dotace v % 80 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 20% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 50 000 Kč

B. V ČI. 8 Smlouvy se písmeno f) ruší a nahrazuje novým písmenem f), které zní:

,,f) doručit Kraji do 14. října 2020 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této smlouvy,"

ČI. 3
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Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČI. 4

1) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení.

2) Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

4) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, a to včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), splní Kraj.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Žádost o změnu termínu ze dne
16. 6. 2020.

6) O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 22. 6. 2020 usnesením č. 
1156/20/2020/RK.

V Telči dne: i 3-6 • V Jihlavě dne:

?
za Příjemce
Ing. Marie-Anna Myšíková 
ředitelka

za Kraj
MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman kraje

Česko - francouíská eKíioeoií:' w p r 
nám. Zachariáše i Hradce 1?

588 56 Telč 
IČO:2691161?
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE 1
i

Podle § 10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádosť), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze 
zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li 
žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, byto-ii přiděíeno, 
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-ii 
poděleno,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
e) odůvodnění žádosti,
f) je-lí žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh žádosti,
h) den vyhotovení žádostí a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou 
moc.

1. Základní informace

—

Název akce:
Music Academy Telč 2020

Místo konání akce: Telč
Termín konání akce: 4. -14. 7. 2020
Webové stránky akce/projektu: www.akademietelc.cz

Bližší popis akce:

Cílové publikum, dopad akce, tradice 
akce, doprovodný program akce resp, 
návaznost na jiné akce, výtěžek akce

Francouzsko-česká hudební akademie v Telči byla před 25 lety 
založena jako ojedinělý hudební evropský projekt propojující Českou a 
francouzskou kulturu. Zakladateli projektu je Město Telč a Francouzské 
velvyslanectví v Praze. Od roku 2004 pořádá akademii obecně 
prospěšná společnost Česko-francouzská akademie Telč, kterou jako 
jediný zakladatel v roce 2003 založilo Město Telč. Projekt pravidelně 
probíhá pod záštitou velvyslance Francouzské republiky v ČR 
předsedy Senátu PČR a od roku 2016 také pod patronací hejtmana 
Kraje Vysočina, pana Jiřího Běhounka. V současnosti projekt pořádá 
Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s. ve spolupráci s Městem Telč, 
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Kraje Vysočina, a Města 
Telč. Vroce2016FČHA Telč získala statuí VIP akce Kraje Vysočina. 

Akademie nabízí studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol 
z Čech, Francie a dalších evropských i mimoevropských zemi 
mistrovské interpretační kurzy, které vedou vynikající češti 
francouzští hudebníci. V roce 2020 se bude od 4. do 14. července 
konat již 26. ročník. Základní dramaturgie kurzů zůstává - vyučovat 
budou hlavně francouzští a čeští profesoři, nicméně se jedná o 
zapojení i dalších zahraničních lektorů z důvodu ještě větší atraktivity 
pro studenty. Vyučovat se budou klasicky nástroje dechové (flétna, 
hoboj, lesní roh) a smyčcové (housle, viola, violoncello). Akademie se 
každoročně účastní více jak padesát studentů. V reakci na zájem 
účastníků se zíntenzívňuje výuka komorní hry, kterou vede od roku
2018 Vladimír Bukač.
V roce 2019 se FČHA těšila velkému zájmu veřejnosti. Slavnostní 
koncert lektorů navštívil jak předseda senátu pan Jaroslav Kubera, tak 
hejtman Kraje Vysočina pan Jiří Běhounek a další významní 
představitelé politického a kulturního dění. Akademie rozšířila v roce
2019 také své úspěšné projekty. Na dlouhodobý spolupráci s Donau- 
Universiíát Krems v rakouské Kremží Akademie získala pro rok 2019 
finanční podporu od fondu malých projektů Interreg. Mottem Akademie 
tak zůstává „výchova umělce 21. století" - vedle tradičních lekcí na 
sólový hudební nástroj telčská akademie studentům rovněž poskytuje 
všeobecný rozhled a informace nutné pro úspěšnou kariéru v 
současném hudebním světě. Projekt rovněž umožňuje studium 
soudobé hudby pod vedením světově uznávaného skladatele a 
zároveň vedoucího univerzitních postgraduálních studijních programů 
hudebního managementu, pana Miguela Kertsmana. Nejlepší účastníci 
v průběhu kurzů vystupují společně se svými pedagogy na koncertech, 
které se těší velkému zájmu veřejnosti i návštěvníků Kraje Vysočina. 
Od roku 2018 se také stal tradicí venkovní a lehce neformální koncert 
na nádvoří Univerzitního centra v Telčí. Cílem tohoto koncertu je 
přiblížit hudbu i rodinám s dětmi a dopřát široké veřejnosti krásný letní 
večer za doprovodu kvalitní hudby. V roce 2019 Akademie 
zaznamenala veiký nárůst publika na tomto koncertě.
Akademie sí ale klade za cíl maximálně podporovat kulturu a historické 
skvosty Kraje Vysočina. Vedle světového repertoáru se výuka 
zaměřuje také na hudbu Bohuslava Martinů, který v Kraji Vysočina 
získával četné inspirace pro svou tvorbu a díky dlouholetému pobytu 
v Paříži symbolizuje kulturní spolupráci obou zemí. V roce 2020 bude 
mít Bohuslav Martinů 130 let výročí od narození, a proto by se 
akademie chtěla ještě více zaměřit na tohoto významného umělce a 
uspořádat na jeho počest koncert. Od roku 2017 akademie cíleně 
vytváří kulturní mosty mezi třemi místy Kraje Vysočina, která jsou 
zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Jedná se o jedinečnost Kraje Vysočina, na kterou chce 
FČHA z hlediska svého mezinárodního přesahu upozornit a maximálně 
v rámci svých projektů zviditelnit. V roce 2019 akademie opět navázala 
na projekt workshopů barokních tanců ve spolupráci s tanečním 
festivalem KoresponDance. V roce 2017 byla rovněž navázána 
spolupráce s městem Třebíč, kterou FČHA dále prohlubuje (22. 7. 2019 
se uskutečnil koncert v Muzeu Vysočiny v Třebíči, který byl vyprodaný. 
Kulturním propojením třech míst na seznamu Světového kulturního 
dědictví UNESCO Kraje Vysočina získá FČHA Teič nadstavbu v rámci 
samotného regionu - jednotlivá historická místa propojí koncerty 
mladých talentovaných umělců z celého světa.
Koncerty v historických místech jsou u mladých hudebníků velmi 
žádané a oblíbené a veiký zájem o koncerty je i ze strany místních 
obyvatel. Od roku 2018 proto účastníci koncerty propojili také „Region 
Renesance". Koncert proběhl v evangelickém kostele ve Velké Lhotě u 
Volfířova. Kraj Vysočina podporuje projekt FČHA i v době příprav, jeho 
nnmnn ie nazasfimitelná znimána nri íarinéní kr zahraničními narfnan/



Účel, na který žadatel chce 
dotaci použit:

stravování a ubytování studentů a lektorů akademie

Odůvodnění žádostí:
Popis výchozí situace, která vede k 
podáni žádostí včetně informace o tom, 
zda žadatel žádal o prostředky na tuto 
akci v rámci grantových programů Fondu 
Vysočiny, jaké jiné dotační tituíy byly 
využity (od Kraje Vysočina nebo i 
programů EU); zda žadatel žádal o 
finanční dotaci (pomoc) od města (obce) 
a pokud ano, v jaké výši, v případě, že 
nebylo požádáno, proč.

Město Telč je spolupořadatelem akce a na financování projektu 
se podílí.
V r. 2002 žádalo Město Telč o podporu z Fondu Vysočiny
V r. 2003 žádalo Město Telč o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2004 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2005 žádala o.p.s. o podpora z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2006 žádala o.p.s. o podpora z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2007 žádala o.p.s. o podpora z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2008 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2009 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2010 žádala o.p.s. o podpora z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2011 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2012 žádala o.p.s. o podpora z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2013 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2014 žádala o.p.s. o podporu z Fondu Kraje Vysočina
V r. 2015žádala o.p.s. o podpora z Fondu Vysočiny
V r. 2016 žádalo Město Telč o přimou podporu z rozpočtu Kraje 
Vysočina 80 000 Kč
V r. 2017 žádalo Město Telč o přímou podporu z rozpočtu Kraje 
Vysočina 130 000 Kč
V r. 2018 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina 120 000
Kč
V r. 2019 žádala o.p.s. o podpora z rozpočtu Kraje Vysočina 120 000
Kč

Identifikace žadatele
Název subjektu dle registru 
ekonomických subjektů:

Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.

Sídlo: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
IČO: 26911 612
Právní subjektivita žadatele:
(k žádosti přiložte kopii dokladu o právní 
subjektivitě žadatele)

Obecně prospěšná společnost vedená u Krajského soudu 
v Brně, oddíl O 224

Bankovní ústav: Fío banka, a.s.
Číslo bankovního účtu: 2701574284/2020

Způsob vedení účetnictví:
(nehodící se škrtněte)

1. Podvojné účetnictví

3. Uplatňování ■náktedů-formoupoužáto-
Plátce DPH: (ANO/NE) NE
Osoba oprávněná jednat 
jménem společnosti:
(dle obchodního rejstřfku)

Marie-Anna Myšíková

Kontaktní adresa:
(pokud se liší od sídla)

Zelená 1748/28, Praha 6 Dejvice 160 00

Telefon: 605 052 237
Email: info@akademietelc.cz

Seznam příloh: Příloha č. 1 - Předpokládaný rozpočet
(seznam všech dokladů, které jsou Příloha č. 2 - Kopie výpisu usneseni správní rady o
k žádosti přiloženy) zvolení ředitelky

Příloha č. 3 - Kopie výpisu z registru ekonomických 
subjektů
Příloha č. 4 - Kopie výpisu z rejstříku obecně prospěšných 
společností
Příloha č. 5 - Kopte zakládací listiny společnosti

Příloha č. 6 - Čestné prohlášeni žadatele o podporu 
v režimu de minimis

Příloha č. 7 - Předpokládaný program akce

CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha výdaiů a příímů

Výdaje Příjmy

Celkové výdaje 1 557 000 Kč 
viz. příloha č. 1

předpokládané příjmy: viz. příloha č. 1
- 220 000 Kč žádost o dotaci z rozpočtu Kraje
Vysočina
-1 337 Q00 Kč ostatní prostředky
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2. Bližší informace o použiti požadované dotace od Kraje Vysočina_____________________

Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována _________ _______________
Název aktivity (výdaje) výše výdajeVýčet NEUZNATELNYCH nákladů:

Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
neuznatelné v případně smlouvě o poskytnutí dotace.

» mzdové náklady (výdaje) a ostatní 
osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění 
organizátora a jeho zaměstnanou

• náklady (výdaje) na pohoštění
• běžné provozní náklady (výdaje) (např.

telefonní služby, energie, poplatky za 
připojení k síti, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky,......)

• náklady (výdaje) na nákup věcí osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizací 
akce,

• úhrada úvěrů a půjček
• penále, pokuty
• náhrady škod a manka
• zálohové platby neuhrazené a 

nevyúčtované v době realizace akce
• náklady (výdaje) na právní spory
« náklady (výdaje) na publicitu
• daně, dotace a dary

Výčet výdajů - nákladů, které budou zcela nebo 
částečně hrazeny z dotace od Kraje Vysočina.
Z celkového rozpočtu v bodě 1 této žádosti můžete 
vyčlenit jednu čí více položek uznatelných nákladů, a to 
v jejich plné výši. Tyto vyčleněné výdaje budou ve 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkové 
náklady, které je nutná při vyúčtování prokázat

Stravování a ubytování studentů a lektorů 
akademie

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 220 000 Kč

2.
Celkové náklady (výdaje) na aktivitu(y), 
které bude žadatel hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

250 000 Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
88 % z celkových nákladů na aktivity, 

které budete hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

4.

Podíl vlastních prostředku žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč
Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této 
žádostí myšleny jak vlastní zdroje žadatele, tak í 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzorínpu...

30 000 Kč

5.

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktívit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraie Vysočina v %

12 % z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina

5

Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci akce (tj. řádek 4 a 5 
výše uvedené tabulky).
Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků.

Pokud budou skutečné náklady na realizaci části akce nižší než základ pro stanovení 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn., že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ.

3, Bližší informace o akci

Cílové publikum (popište prosím, kolik-osob akce osloví/osiovita v předchozích ročnících, jaká je jejích 
struktura - např. děti, mládež, rodiny s dětmi, senioři, muži, ženy, široká veřejnost, minority, apod.) 
Publikum: posluchači doprovodných koncertů a veřejných přehrávek v Telči, publikum tanečního
festivalu KoresponDance ve Žďáru nad Sázavou, návštěvníci třebíčské židovské čtvrti, obyvatelé i letní
návštěvnici Kraje Vysočina a Regionu Renesance. Celkem cca 2500 osob

VIP, hosté: jsou zváni na doprovodné koncerty akademie - celkem cca 400 osob

PRESS: Regionální televize, celostátní í regionální tisk. Mediálni záštitu nad projektem pravidelné
přebírá Český rozhlas a v minulých letech také hudební časopis Harmonie a Radio Classic Praha.
V roce 2019 proběhl i telefonický rozhovor o FČHA na ČRo Plus 14.7. od 17:15 hodin.

Kdo převzal nad akcí záštitu
V roce 2016 a 2017 převzali záštitu předseda Senátu PČR Milan Štěch a pan Jiří Běhounek, hejtman 
Kraje Vysočina. V roce 2019 převzal záštitu nad projektem nový předseda senátu pan Jaroslav Kubera, 
který se také osobně zúčastnil slavnostního koncertu lektorů 20.7. v Panském dvoře v Telči. Tohoto 
koncertu se také osobně zúčastnil francouzský velvyslanec v ČR pan Roland Gaíharague. V neposlední 
řadě zaštítil projekt také hejtman kraje Vysočina pan Jiří Běhounek, který se také osobně zúčastnil 
koncertu lektorů při 25. ročníku akademie.

Kteří významní hosté se akce zúčastnili v minulosti
Slavnostního koncertu profesorů se v průběhu mnoha minulých ročníků pravidelně účastnili velvyslanec 
Francouzské republiky v ČR, předseda Senátu PČR, senátoři PČR, zástupci francouzského 
velvyslanectví, ředitel Francouzského institutu v Praze, hejtman a čelní představitelé Kraje Vysočina, 
představitelé politického a kulturního života Telče a regionu, zástupci významných firem a institucí, 
členové správní a dozorčí rady Česko-francouzské akademie Telč, o.p.s., profesionální hudebníci, 
zástupci Francouzsko-české obchodní komory. Jen v roce 2019 se slavnostního koncertu lektorů 
zúčastnili předseda senátu pan Jaroslav Kubera, francouzský velvyslanec v ČR pan Roland 
Gaíharague, hejtman Kraje Vysočina pan Jiří Běhounek, senátor Miloš Vystrčil, bývalý ministr kultury 
pan Václav Jehlička a další.
Jaká média přislíbila mediální partnerství
Bude projednáno tradiční mediální partnerství Českého rozhlasu, časopisu Harmonie, Radia Classic 
Praha a regionálních médii.
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Dopad akce (akce má např. dopad lokální, regionžlnl, celostátní, mezinárodni apod.)

Lokální a regionální dopad;

Hudební akademie významně obohacuje kulturní život Telče a Kraje Vysočina. Koncerty mají vysokou 
uměleckou úroveň a zároveň neopakovatelnou atmosféru. Koncerty profesorů a studentů akademie se 
těší velkému zájmu obyvatel a návštěvníků regionu.

Důkazem je například zájezd 30 členů Francouzského klubu v Třebíči na koncert účastníků akademie 
ve Žďáru nad Sázavou. Nové místo koncertů v rámci rekonstruované barokní usedlosti „Panský dvůr 
Telč", který je ve svém základním zaměřeni „regionálním centrem kulturních a volnočasových aktivit", 
navíc hudbu více přiblíží obyvatelům Telče a běžným návštěvníkům areálu. Nové místo koncertů tak 
svou atmosférou navrací hudbu do našeho života jako jeho běžnou součást.
FČHA také začala s méně formálními venkovními koncerty na nádvoří Univerzitního centra v Telči, u 
kterých se podává číše vina a mají za cíl přiblížit hudbu rodinám s dětmi a široké veřejnosti, který si 
chce užít krásný den v Telči. V roce 2019 se návštěvnost tohoto koncertu přiblížila kapacitním 
možnostem UC.

Celostátní dopad:

Mistrovské kurzy napomáhají mladým českým interpretům obstát v náročné mezinárodni konkurenci. 
Čeští studenti, kteří se FČHA účastnili pravidelně, uspěli v náročných konkurzních řízeních a 
uměleckých soutěžích, řada z nich pokračuje ve studiu na francouzských hudebních školách. 

Francouzšti profesoři za dobu svého působení v Telči na akademii jíž vychovali novou úspěšnou 
generaci českých umělců - jenom z třídy A. Cazaleta jmenujme; Ondřej Vrabec - sólo - hornista České 
filharmonie, Kateřina Javůrková - sólistka a vítězka MHS Pražské jaro 2013 a držitelka 2. ceny na 
prestižní mezinárodní soutěží ARD v Mnichově 2016, Přemysl Vojta - vítěz mezinárodní soutěže ARD 
v Mnichově a člen orchestru Staatskapelle Berlín, a další. Rozšířeni koncertů a kulturní spolupráce 
mezi dalšími místy na seznamu Světového dědictví UNESCO v Kraji Vysočina zvýši celkové povědomí 
o jedinečnosti tohoto regionu.

Mezinárodni dopad:
Kurzů se každoročně účastní studenti z celého světa. Řada studentů se do Telče každým rokem vrací. 
Hudební akademie propaguje českou kulturu v zahraničí, napomáhá začlenění ČR do evropských 
kulturních oblasti, V roce 2019 přijeli do Telče účastnici z Francie, Japonska, Jižní Korey, Číny, Mexika, 
USA, Makedonie, Ruska, Izraele, Turecka, Polska, Slovenska...

Jaká média fa iakl informovala o akci v minulosti?:
Český rozhlas (kulturní zpravodajství - Vltava a Region Vysočina), články o akademií v mediích: MF 
Dnes, Jihlavský deník, Jihlavské listy, Telčské listy, časopis Harmonie, webové stránky Radia Classic 
Praha,

Tradice akce (jedná se o novou akci nebo o akci s mnohaletou tradicí, apod;?) f 

V roce 2020 se uskuteční již 26. ročník Francouzsko-české hudební akademie v Telči.

Předchozí ročníky prokázaly, že mistrovské hudební kurzy v Telči si zajistily významné postavení 
na české i evropské hudební scéně a nezastupitelné místo v oblasti hudebního vzdělávání.
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Doprovodný program akce, resp. návaznost na jiné akce (pokud existuje)

Koncerty studentů a profesorů a slavnostní koncert profesorů akademie se od roku 2016 konají 
v Panském dvoře Telč. Studenti také vystupují na dalších koncertech na nádvoří v Univerzitním centru 
v Telči v Národním památkovém ústavu v Telči, Vstupné na koncerty studentů a profesorů je 
dobrovolné ve prospěch provozovatele. Vedle publika z řad obyvatel Kraje Vysočina se slavnostních 
koncertů účastní významní představitelé Kraje Vysočina, významné osobnosti regionu Vysočina, hosté 
z Francouzského velvyslanectví a návštěvníci a hosté z Rakouska (na koncert profesorů 21.7.2018 
přijel děkan Dunajské univerzity v Kremží).
Od roku 2017 Akademie navazuje spolupráci s dalšími významnými českými hudebními institucemi - 
především s mezinárodní soutěží Pražské jaro (předseda stálé komise, přední český violoncellista 
Michal Kaňka je profesorem hry na violoncello a členem správní rady). Akademie také spolupracuje 
s tanečním festivalem KoresponDance ve Žďáru nad Sázavou, v rámci této spolupráce proběhnou 
workshopy barokních tanců a koncert na zámku ve Žďáru nad Sázavou. Akademie také pro výroční rok 
prohloubila spolupráci s regiony v Rakousku v rámci jejího partnerství s Univerzitou v Kremží, V jednání 
jsou i koncerty před i po konáni FČHA na různých místech kraje Vysočina a povýšení tak akademie na 
festivalovou událost.
Novinkou 25. ročníku by! také nově zrealizovaný workshop o Alexandrově metodě, který má za cíl 
naučit mladé hudebníky správně relaxovat u hry a předcházet tak zdravotním problémům spojených se 
hrou na určitý nástroj. V roce 2019 proběhla též vernisáž děl francouzských umělkyň pořádaná Krajem 
Vysočina, na kterém zahráli studenti Akademie a započala tak spolupráce hudebního a výtvarného 
umění.

Propagace jméně Kraje Vysočina - nabízená protihodnota (jaký špeafický reklamní prostor pró~
propagaci Kraje Vysočina organizátoři nabízejí - např. na propagačních materiálech spoienVch s akcí, plakátech, 
pozvánkách, vstupenkách, reklamních plochách při samotné akci...) i /

- Nabízíme propagaci na všech propagačních materiálech - programech koncertů, 
slavnostních pozvánkách, plakátech rozesílaných do škol v ČR i v zahraničí, bannerech 
s programem koncertů na turisticky významných místech kraje Vysočina
- na webových stránkách www.akademietelc.cz s aktivním odkazem na www.kr-vvsocina.cz
- zviditelněni banneru Kraje Vysočina na všech koncertech akademie konaných v různých 
městech kraje Vysočina
- verbální prezentace Kraje Vysočina v médiích a na tiskových konferencích
- oficiální pozvání představitelů Kraje Vysočina na koncerty profesorů a studentů akademie
- možnost bezplatného pronájmu části historického náměstí Zachariáše z Hradce v Telči pro 
prezentaci Kraje Vysočina
- prezentace propagačních materiálů Kraje Vysočina na našich facebookových stránkách

Výtěžek akce (pokud se jedná o akci, která generuje zisk, jak je tento zisk použit?) , ;
Projekt hudební akademie v Telči je neziskový. Příjem účastnických poplatků od studentů akademie a
ze vstupného je použit na hrazení nákladů na realizaci._____________________________________________
Zde prosím uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplnění:____________ ■
Akademie je každoročně podporována částkou 100 000,- Kč z rozpočtu města Telče, tato dotace bude
navrhována i do rozpočtu města v roce 2020. Mezi nevyčíslené náklady hrazené městem Telč lze uvést 
personální i materiální podporu akademie, poskytnutí veškerých prostor pro realizaci projektu zdarma, 
poskytnutí techniky - počítače, kopírka, dataproiektor, telefony, internet, apod.________________________

Česko - řrancoijsská akedemie Teig, ap.gŽ

1 fi -06' 2020 nim-ZacharláSeiHnuksló ,/*•'*
588 56 Te!E . '

V IČO: 25911622 / ^ yl

razítko a podpis statutárního zástupce žadátele 
(v případě zastoupení na základě plné moci je třeba 
plnou moc přiložit)



Příloha č. 1 k žádosti o podporu akce

ROZPOČET PROJEKTU v roce 2020

Název projektu: Francouzsko-česká hudební akademie v Telči, 26. ročník

Termín konání projektu: 4. -14. července 2020______________________________________

A. VÝDAJE NA PROJEKT v Kč

1. Provozní a produkční náklady (ien související s projektem) 42 000
z toho: - účetnictví projektu 15 000

- bankovní poplatky a kursové rozdíly (zahr. platby) 5 000
- kancelářské potřeby 5 000
- poštovné 7 000
- nájem prostor na realizaci projektu 10 000

2. Honoráře /profesoři, korepetitoří/ 681 000
zahraniční lektoři Francie / Rakousko (mistrovské kurzy, workshop soudobé hudby,
workshop barokního zpěvu)

217 000

tuzemští lektoři (mistrovské kurzy, komorní hra a orchestr, workshop barokního 
tance, workhop Alexandrova metoda)

200 000

klavírní spolupráce 160 000
Honoráře výuka hudebního managementu a soudobé hudby 104 000

4. Ostatní osobní náklady - dohody 225 000

Dohody o provedení práce - realizace projektu - manažerské práce 200 000
- asistenti - recepce, zkušebny, dozory 25 000

5. Cestovné, strava a ubytování celkem 377 000
Z toho: - ubytování v Telči (8 profesoru, 2 lektoři, 4 korepetitoří) 90 000

- ubytování v Telči (studenti) 10 nocí 80 000
- ubytování realizační tým a hosté z řad novinářů a sponzorů 20 000
- doprava - autobusy (Praha, Třebíč, Žcfár, Slavoníce) 52 000
- letenky zahraničních lektorů 25 000
- cestovné realizační tým 10 000
- strava studenti 50 000
- strava profesoři a korepetitoří (300 Kč denní dieta) 30 000
- strava realizační tým (asistenti a technické zajištěni online přenosů) 20 000

6. Náklady na propagaci celkem (grafické práce i tisk) 85 000
Z toho: - tisk pozvánek, bannerů, plakátů A3, letáků A4 25 000

- qrafícké práce 10 000
- zajištění online video přenosu 20 000
- inzerce a online mediální podpora 20 000
- provoz www stránek - editorské práce, správa domény 10 000

7, Autorské poplatky, ceny a finanční spoluúčast na návazných koncertech 10 000
OSA 6 000
Finanční ceny pro nejlepší účastníky (Cena Martinů a za soudobou hudbu) 4 000

8. Ostatní náklady související s projektem 137 000
' pohoštěni hostů po slavnostním koncertě profesorů 30 000
- zapůjčení koncertního křídla na koncert profesorů 50 000
- ladění klavírních křídel a planin 30 000

l

- stěhování klavírů a koberců do učeben, převoz zavazadel 10 000
- překlady 10 000
- spotřební materiál (např, úklidové, hygienické prostředky) 2 000
- květiny 3 000
- nákup notového materiálu na podporu výuky hudby B. Martinů 2 000

CELKOVĚ VÝDAJE 1.557.000

b. příjmy projektu

účastnické poplatky studentů hudební akademie 782 000
dotace Kraje Vysočina (ŽÁDOST) 220 000
dotace orgánů státní správy a samosprávy (Ministerstvo kultury ČR, Státní fond
kultury ČR, Město Telč)

350 000

Nadace Martinů 20 000
zdroje ze zahraničí (Francouzské velvyslanectví, Francouzský institut a členové 
Francouzské obchodní komory)

100 000

barterové spolupráce, sponzoři tuzemsko 50 000
Klub mecenášů Akademie 25 000
příjmy ze vstupného (dobrovolné vstupné) 10 000

PŘÍJMY CELKEM 1.557.000
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