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Poř.č. Č.j. Žadatel               
IČO Název akce Oprávněná 

osoba

Datum a 
místo 

realizace

Celk.nákl. 
projektu Kč

vlastní a jiné 
zdroje Kč

Požadovaná 
částka Kč

Částka již 
obdržená v 
de minimis 

Výbor v Kč

001/2016/274 2059633/2015

Svatojánský 
spolek, z.s.     IČO: 
03362531 Říčanova 

456/44, 169 00 
Praha 6

Svatojánské 
slavnosti NAVALIS 

2016

Mgr. Vojtěch 
Pokorný

16.5.2016 
Vltava pod 
Karlovým 
mostem

5 700 000 1 500 000   4 200 000 73 026 EUR 2 000 000

PARTNERSTVÍ HL. M. PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - na rok 2016

Svatojánské slavnosti NAVALIS se v roce 2016 uskuteční již po osmé. Jde o obnovení vodní barokní Svatojánské slavnosti NAVALIS v novodobé historii. Původní 
barokní vodní představení se v Praze na Vltavě konalo již od počátku 18. století.  Cílem projektu je připomenutí slávy reprezentativního sídla České republiky a 
povznést obecné povědomí o době českého baroka, na které je pohlíženo spíše negativně. Zároveň tímto projektem chtějí realizátoři docílit zvýšeného povědomí o 
Janu Nepomuckém, jednom z nejznámějších českých světců doby Karla IV. Akce se zúčastní gondoliéři z Benátek, Bavorska, loďaři z Chorvatska a Spojených států 
amerických, bude celebrována mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěch, poté se vydá procesí na Karlův most, kde bude zakončena oslava vodními slavnostmi 
na Vltavě (rej lodí, plavidel, koncert barokní hudby, světelné spectaculum). Žadatel obdržel v roce 2015 podporu ve výši 2 mil. Kč a tedy v režimu "de minimis" může 
obdržet maximálně 3 400 000,-Kč.
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004/2016/278 55251/2016

Nadace Forum 
2000 IČO: 
65992768 

Pohořelec 6,      
118 00 Praha 1

Konference Forum 
2000 Jakub Klepal 16. - 19. 10. 

2016 Praha 6 900 000 0   350 000 0 EUR 350 000

Dvacátý ročník konference Forum 2000 se uskuteční od 16. do 19. 10. 2016 v Paláci Žofín a v dalších prostorách. Konferenci pořádá Forum 2000, které založil Václav 
Havel spolu s nositelem Nobelovy ceny míru Eliem Wieselem a japonským filantropem Yoheiem Sasakawou. Konference je platformou pro podporu demokracie, 
lidských práv a identifikace dalších důležitých výzev 21. století. Stěžejním tématem 20. ročníku konference bude role vůdčích osobností v mezinárodních vztazích, důraz 
bude kladen také na dlouhodobý a udržitelný rozvoj demokratických hodnot a institucí, podpory svobody slova a svobodných médií, lidských práv apod. Pozvána je řada 
významných osobností světové scény (Jeho Svatost Dalajlama či Madeleine Albright). Organizátoři očekávají účast cca 150 delegátů, 100 expertů a 3000 návštěvníků. 
Vstup na panelové diskuze je zdarma. Náklady zahrnují výdaje především na technické zabezpečení akce, osobní náklady (dohody), propagaci, pronájmy prostor ad. 
Žadatel obdržel na minulý ročník konference dar HMP v roce 2014 ve výši 300 000,- Kč.
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005/2016/279 86535/2016

České umění skla                           
IČO: 01641417 

Plzeňská 155/113, 
150 00 Praha

CONCERTO 
GLASSICO Mgr. Jiří Říha

3. 6. -  31. 7. 
2016 

Toskánský 
palác, 

Hradčanské 
náměstí 5, 

Praha 1

2 000 000 1 200 000   700 000 10 925 EUR 700 000

Výstava CONCERTO GLASSICO je zaměřená na rozsáhlou prezentaci českého sklářského, bižuterního průmyslu, sklářských škol a sklářských výtvarníků. Výstava 
poukazuje na jedinečnost českého skla, techniky jeho zpracování apod. Součástí výstavy bude předvádění živé sklářské práce - foukání skla u sklářské pece, rytí a 
broušení skla, foukání skleněných figurek, vinutí lampových perlí, malování vánočních ozdob, výroba Tiffany vitráží. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet svou zručnost 
a fantazii v kreativní dílně, zahrát si na "skleněnou muziku" Vetrochord, jsou pro ně připraveny i interaktivní audiovizuální programy. Vzhledem k tomu, že se výstava 
koná v hlavní turistické sezoně, je z hlediska cestovního ruchu pouze doplňkovým nikoli motivačním programem pro návštěvníky města. 
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Výbor v Kč

5/040/2016 101733/2016

AUTENTISTÉ s.r.o.                     
IČO: 03509541 

Křižíkova 488/115, 
186 00 Praha 

Praha pije víno - 
festival a výstava Bogdan Trojak

27. 5. - 28. 5. 
2016 

Novoměstská 
radnice Praha

1 775 200 1 363 000   250 000 0 EUR 250 000

Třetí ročník festivalu autentických vín "Praha pije víno se uskuteční od 27. 5. do 28. 5. 2016 v prostorách Novoměstské radnice v Praze a na přilehlém Karlovu náměstí. 
Tradice festivalu sahá až do doby habsburské monarchie, avšak organizované pěstování vína na území Prahy bylo založeno již za Karla IV. a právě tomuto panovníkovi 
by vzhledem k letošnímu výročí organizátoři rádi tematicky věnovali celý ročník. V minulém roce se akce zúčastnilo 75 vinařství převážně ze zemí střední Evropy a počet 
návštěvníků vč. odborníků z různých evropských i mimoevropských zemí byl cca 1500. Organizátoři by letos rádi přivítali na 2000 návštěvníků. V rámci festivalu se 
uskuteční také konference o vinařství v době Karla IV. výstava historických vinařských merkantilií a starých etiket s karlovským motivem. Festival si klade za cíl 
propagovat Prahu jako město s dlouhou vinařskou tradicí, ale také jako současné obchodní a kluturní centrum. Hlavním mediálním partnerem akce je Český rozhlas. 
Žadatel dosud nežádal o podporu HMP v oblasti kultury. Žadatel žádal o záštitu paní primátorky nad tímto projektem, zatím není známo rozhodnutí. Přesunuto z oblasti 
kultury.
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5/047/2016 132507/2016

Sdružení 
SERPENS z. s. 
IČO: 63112752 
Ronkova 482/4, 
180 00 Praha 8

Via HRABAL v USA Václav Špale

3. 10. - 17. 10. 
2016 USA 

Chicago, New 
York, 

Wahington, 
Miami

320 000 0   250 000 5 470 EUR 250 000

Via Hrabal v USA je pokračování prezentace nejznámějšího a nejpřekládanějšího českého spisovatele Bohumila Hrabala ve světových metropolích. Projet byl dosud v 
různém obsazení uveden v těchto městech: Paříž, Amsterdam, Mnichov, Varšava, Krakov, Peking, Stockholm, Bielsko-Biale, Konstanz a Gdaňsk. Na tato místa by mělo 
navázat připravované turné v USA. Sdružení SERPENS bylo pozváno Archivem českého exilového umění v Chicagu k hostování v tomto "nejvíce českém" americkém 
městě, na nějž by navázala představení v New Yorku za spoluprořadatelství Knihovny Václava Havla, kterou v USA zastupuje Martin Palouš. Další vystoupení jsou 
plánována na univerzitách ve Washingtonu a v Miami, kde s prezentací pomáhá Josef Lustig a další čestí akademičtí pracovníci. Prezentace Bohumila Hrabala jako rys 
českého a pražského spisovatele, který je však sovu tvorbou natolik přitažlivý, že má své čtenářské publikum doslova po celém světě, jako o tom svědčí napřílad jeho 
velká obliba v Číně, Jižní Koreji a Japonsku, je také významnou prezentaci Prahy jako místa, kde se velká část jeho literárních děl odehrává. Na tento projekt nebylo v 
předešlých letech požádáno o grant. Přesunuto z oblasti kultury.
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