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osoba
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místo 
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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 
Praha6

Svatojánské 
slavnosti NAVALIS 

2016

Mgr. Vojtěch 
Pokorný

16.5.2016 
Vltava pod 
Karlovým 
mostem

5 700 000 1 500 000   4 200 000 73026EUR Přesunoto na 
únor

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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002/2016/275 2059618/2015

Prague Summer 
School spol. s r.o., 

IČO: 02767121 
Trávníčkova 

1767/11, 155 00 
Praha 5 - Stodůlky

Letní škola Prague 
Summer School

Mgr. Tomáš 
Hülle

24.6.2016 
hlavní město 

Praha
1 880 000 1 900 000   800 000 0 0

Prague Summer School je  letní škola a středoevropský projekt, určený zahraničním studentům  práv a ekonomie. Během letních měsíců mohou studenti načerpat 
rozsáhlé, ucelené vědomosti, zkušenosti předních odborníků z oblasti práva a byznysu. Projekt se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické, po kterých následuje 
měsíční stáž v jedné z pražských advokátních kanceláří nebo firem. Součástí je také zahajovací Slavnostní recepce, každoročně se jí zúčastní cca 200 hostů z řad  
čínských i světových podnikatelů, akademiků, advokátů a filantropů. V roce 2016 by měl být součástí projektu i golfový turnaj, jakožto seznamovací platforma mezi 
pozvanými. Jedná se komerční projekt, který   patří spíše do oblasti školství a je ziskový.
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003/2016/276 2062922/2015

Z production s.r.o., 
IČO: 26711206 

Bezručova 446, 252 
63 Roztoky

Dorian Gray Movie - 
multimediální projekt 

prezentující ducha 
Prahy v evropském, 
ale i celosvětovém 

kontextu

Mgr. Martin 
Zoubek

1.1.2016 - 
30.6.2017ČR 28 000 000 1 000 000   900 000 0 0

Dorian Gray Movie je multimediální projekt vytvářející unikátní příležitost pro prezentaci města Prahy pomocí kombinace propagačních nástrojů - film, aplikace pro mobily, 
reality show a interaktivní komunikace na sociálních sítích. Má zobrazit rudolfinskou dobu s informacemi o lóžích, starých věděních, experimentech s elixíry nesmrtelnosti i 
časových portálech s nynější podobou pražské kulturní a klubové scény v kulisách luxusu současnosti. Organizátor uvádí, že díky výběru  lokací při natáčení, bude 
podpořena propagace města nejen v evropském kontextu, nicméně distribuce má být omezena pouze na účastníky této počítačové hry, a to ještě výběrově. Uvedení 
snímku je zároveň  premiérou v celovečerním filmu dosud nepoužité technologie snímání. Filmový příběh přenáší Wildeovo dílo do Prahy. Divákům a účastníkům bonusové 
interaktivní Hry budou rozkrývány indicie a postupně se budu moci zapojit do Castingu a výběrové Párty. Organizace celého projektu není příliš zřejmá, jedná se především 
o hru a aktivní zapojení účastníků pomocí elektronických médií. .Projekt je plánován na rok a půl a stejně je koncipován i předložený rozpočet, ovšem podle Zákona č. 
250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, může být podpora udělena pouze na kalendářní rok.
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