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Žádosti 

Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 

Požadovaná 
částka Položka Výsledek 

bodování 
Návrh 

komise RHMP ZHMP 

BC/320 S-MHMP 
1087462/2016 44268211 - Tanec Praha z.ú. 

Obnova základního 
technického vybavení divadla 
PONEC 

2 750 000 1 800 000 6329 95 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

V roce 2015 se PONEC stal jako první a jediný Taneční dům v ČR plnohodnotným členem prestižní sítě European Dancehouse Network, v níž má nyní možnost sdílet cenné zkušenosti s 
předními evropskými tanečními domy. Velkou devizou divadla, o niž by se umělci měli mít možnost opřít, je profesionální technický tým zvyklý pracovat se zahraničními špičkovými kolegy 
(zvláště na festivalu Tanec Praha). Ten by měl být schopen nabídnout plnohodnotné vybavení. To však momentálně zaostává, neboť naprostá většina technologií divadla PONEC byla 
pořízena v závěrečných letech rekonstrukce v letech 2001 – 2002. Životnost divadelních technologií je s ohledem na prudký vývoj uváděna maximálně 10 let. Prakticky veškeré vybavení 
PONCE již po této lhůtě. Žádost zahrnuje pokrytí výdajů na zásadní součásti jevištních zařízení, obměnu hlediště a podporu nových technologií: 1) nová elevace hlediště a pořízení 
komfortnějších židlí pro diváky, 2) světelný pult např. MA2light, 3) obnova reflektorů, 4) PC jednotky + grafická karta + softwary. Umělecké aktivity žadatele jsou pravidelně podporovány 
HMP: 2014 – 8 840 000 Kč, 2015 - 9 240 000 Kč, 2016 – 9 465 000 Kč. V roce 2016 byl poskytnut investiční grant ve výši 10 000 Kč. Bude-l i  grant přidělen, bude poskytnut v režimu blokové 
výjimky dle nařízení EK č. 651/2014. GK: Není pochyb o tom, že je třeba obnovit technické vybavení divadla PONEC, ale není v pořádku, aby finanční prostředky na obnovu technického 
vybavení - tedy investice - byly brány z finančních prostředků na podporu živého umění. Mělo by se najít systémové řešení této situace ve spolupráci s MHMP.  
 
 
 
Sumář 

Odbornost Počet doporučených jednoletých projektů Počet nedoporučených jednoletých projektů Počet vyřazených jednoletých projektů Přiznaný grant 2017 
Tanec a nonverbální umění 1 0 3 1 000 000 
Celkem 1 0 31 1 000 000 
 
 
 
Součet za položky 
Položka Přiznaný grant 2017 
6329 1 000 000 
 
 
 




