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MHF ČESKÉ 
DOTEKY HUDBY - 
18. ročník

17 410 000 4 500 000 5213 400 000 400 000

Tabulka celkem: 17 410 000 4 500 000 400 000 400 000

Mezinárodní hudební festival České doteky hudby je členem Asociace hudebních festivalů ČR. Festival se svým rozsahem stal nejrozsáhlejším a 
ojedinělým pražským festivalem zaměřeným na klasickou hudbu v zimním období a na přelomu roku. Cílem festivalu je nabídnout vrcholnou 
klasickou hudbu v oblasti orchestrální, komorní a recitálové tvorby prostřednictvím adventních, vánočních, novoročních a tříkrálových koncertů. 
Obsahuje koncerty s tematickým zaměřením „Pražský zimní koncert“, Vánoční koledy dětem“, Trocha zeměpisu v hudbě – Itálie“, „J. Nohavica zpívá 
W.A.Mozarta ve vlastním přebásnění“, „Velké virtuózní dvojkoncerty“, „Tango Argentino“ apod. Projekt začíná 16.12.2016, má v plánu 11 z větší 
části orchestrálních koncertů, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Slovenská filharmonie Bratislava, ENSEMBLE 18+, Karlovarský symfonický 
orchestr, Severočeská filharmonie Teplice. VIRTUOSI PRAGENSES ORCHESTRA, končí závěrečným tříkrálovým koncertem dne 6.1.2017 s 
Moravská filharmonie Olomouc. Místy jeho konání budou Obecní dům, Pražský hrad, Anežský klášter, Klementinum, Archa/Akropolis, Kongresový 
sál Paláce kultury a další. Mediálními partnery bývají ČT a ČRo. Žadatel získal na projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních 3 letech: 2013 - 
byla vyřazena žádost o grant, 2014 - 2.000.000,- Kč (grant), v roce 2015 - 1.000.000 Kč (partnerství). U tohoto projektu se uplatňuje bloková 
výjimka a podpora se poskytuje na kulturní účel dle čl. 53, odst. 2, písm. d) Nařízení**, a to za splnění podmínek odst. 3, písm. b), odst. 5, 
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Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2016
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