
Plán velkých kulturně-politických prezentací HMP za rok 
2016, plán pro rok 2017 a výhled pro rok 2018 

 

I. Realizované akce v 1. pol. 2016 

Dny Kjóta v Praze  - 10. – 12. 6. 2016 (s přesahem výstavy do 22. 7.) 

V červnu 2016 se uskutečnila za účasti delegace města Kjóto vedené starostou velmi úspěšná 
prezentace města Kjóto. Všech bodů programu se účastnila široká veřejnost, především zahajovací 
večer s představením tradičního japonského divadla kjógen v podání pražského a kjótského souboru 
na scéně Vinohradského divadla měl velký úspěch. Stejnému zájmu veřejnosti se těšila výstava 
fotografií Zdeňka Thomy Kouzelné Kjóto, společný koncert mužských sborů Univerzity Karlovy a 
University Ritsumeikan i Den Kjóta v Botanické zahradě HMP, kde se prezentovalo tradiční japonské 
umění jako kaligrafie, vázání kimon, ikebana, japonské pokrmy a konal se také turnaj v japonské 
disciplíně skycross, kterého se účastnili jak čeští, tak japonští nadšenci.  

Na velmi úspěšnou akci v roce 2017 naváží Dny Prahy v Kjótu. 

Prezentace HMP v Rize – 13. – 14. 8. 2016 

Hl. m. Praha bylo jako každý rok pozváno partnerským městem Rigou jako jediný zahraniční host na 
městský multižánrový festival Rigas Svetki. Tato akce se každoročně koná 2. víkend v srpnu (13. – 14. 
8.), je financována z městského rozpočtu a veškerý kulturní program je návštěvníkům přístupný 
zdarma. Na základě žánrového doporučení lotyšskou stranou HMP na akci vyslalo soubor Long 
Vehicle Circus, specializující se na nové formy divadla, konkrétně žonglování a facepainting. Jako 
v minulých ročnících, na které bylo HMP přizváno, měl i letos pražský soubor mimořádný úspěch u 
veřejnosti. Kromě samotného vystoupení umělci hravou formou distribuovali tiskoviny o Praze za 
účelem pozvat do hlavního města návštěvníky na podzimní a zimní sezonu. 

Prezentace HMP v Norimberku – 13. – 14. 8. 2016 

Spolupráce s partnerským městem v kulturní oblasti probíhá kontinuálně i mimo velké akce pořádané 
u příležitosti výročí partnerských vztahů. V roce 2016 bylo HMP osloveno s návrhem na uspořádání 
kulturní prezentace v rámci akce Grenzenlos, kterou Norimberk každoročně pořádá v prostorách 
městského muzea Tucherschloss za účelem prezentace jednoho ze svých partnerských měst.  

Na základě doporučení programové manažerky muzea byl do Norimberku vyslán různorodý hudební 
program: jazzový Jiří Šimek Kvartet, romská kapela Ivan Herák Band, Greenhorns pro emigrantskou 
komunitu, která je v Norimberku stále početná, Staroměstský dixieland. Hudební program doplnily 
historické tance v podání souboru Hartig Ensemble na připomenutí oslav Karla IV. 

Celý kulturní program přilákal na 5000 návštěvníků. Na akci bylo přítomno také mobilní IC PCT, jehož 
pracovníci poskytovali po celé dva dny praktické informace o Praze a aktuálním dění v metropoli. 

Kulturní prezentace HMP v Pekingu  - 29. 8. 2016 



Kulturní prezentace formou ojedinělé light art show (malování světlem) na téma Prahy doprovodila 
oficiální návštěvu delegace HMP vedené primátorkou HMP v městě Peking, která se konala na 
pozvání starosty města Peking v návaznosti na březnovou oficiální návštěvu Prahy. Návštěvníkům 
byly distribuovány propagační materiály v čínském jazyce a ve spolupráci s ambasádou prezentována 
nabídka českých produktů, které nově vstoupily do distribuce na čínském trhu (potraviny, nápoje, 
produkty Alpine Pro, Dermacol apod.). 

 

II. Připravované akce 2. pol. 2016 

Dny Bratislavy v Praze -  10. – 13. 11. 2016 

V lednu 2009 se uskutečnily Dny Prahy v Bratislavě, poslední velká kulturní prezentace mezi oběma 
městy, z důvodu překážek na slovenské straně se reciproční Dny Bratislavy v Praze dodnes nekonaly. 
V rámci zintenzivnění spolupráce byly proto na rok 2016 naplánovány Dny Prahy v Bratislavě, které 
by měly být novým impulsem pro další rozvoj.  

Kulturní program využije jazykové blízkosti a představí především pražskou divadelní scénu, doplní jej 
MIC PCT poskytující informace o Praze a dění v metropoli v zimní sezóně 2016/2017.  

Akce se bude konat za účasti delegace HMP vedené primátorkou HMP. 

Pražské Vánoce – vánoční trhy v Praze a v Rize – prosinec 2016 

Spolupráce s Rigou patří mezi dlouhodobá a fungující partnerství. V letošním roce budou každoroční 
kulturní projekty poprvé doplněny o výměnu hudebních a divadelních souborů, které vystoupí na 
vánočních trzích v obou metropolích.  

Přesný formát je nyní upřesňován ve spolupráci s pořadateli vánočních trhů. 

III. Plán na 2017 - 2018 

Dny Prahy v Kjótu -  14. – 16. 3. 2017 (s přesahem výstav do 31. 3.) 

Druhá část reciproční kulturní výměny mezi partnerskými městy Prahou a Kjótem u příležitosti 20. 
výročí navázání partnerství a podpisu partnerské smlouvy (15. 4. 1996). Akce naváže na Dny Kjóta 
v Praze v roce 2016. Akce představí bohatý kulturní program výstav, divadla a filmu, 
pravděpodobným vrcholem bude koncert orchestru FOK v prostorách prestižní Kyoto Concert Hall. 
Kulturní program doprovodí turistická prezentace pro odbornou veřejnost. 

Dny Frankfurtu v Praze - 3/2017 

U příležitosti 20. výročí podpisu Německo-české deklarace se z iniciativy velvyslanectví SRN v ČR bude 
konat akce s názvem Německo-české kulturní jaro, významná role přitom přísluší partnerstvím 
německých a českých měst. Město Frankfurt při této příležitosti představí výstavu aktivních domů 
partnerských měst Berlína a Frankfurtu nad Mohanem v Praze, s cílem prezentovat v Praze současný 
vývoj v německé architektuře, který klade důraz na energetické domy a na uskutečňování vize 



chytrých měst - Smart City. Pro výstavu jsou zvažovány prostory Staroměstské radnice, v současné 
době je projednáván další možný kulturní program. 

Turistická prezentace v Pekingu a Šanghaji - 28. 6. – 1. 7. 2017 Peking, následně Šanghaj 

Turistická prezentace HMP v Šanghaji na podporu příjezdového cestovního ruchu naváže na 
plánovanou prezentaci HMP na veletrhu CIFTIS v Pekingu, kam bylo HMP pozváno při návštěvě 
Pekingu v srpnu 2016. Podoba prezentace bude připravena ve spolupráci s PCT. 

Dny Prahy v Jeruzalémě  - léto 2017 

Pokračování kulturní výměny mezi partnerskými městy Prahou a Jeruzalémem, plánovaná akce 
naváže na tři po sobě jdoucí prezentace Jeruzaléma v Praze. 

Kulturní prezentace HMP na akci Rigas Svetki v Rize - 12. – 13. 8. 2017 

Pravidelná kulturní prezentace HMP v Rize na letním festivalu Rigas Svetki. 

Dny Prahy v Soulu -  léto 2018 

Kulturní prezentace HMP, obsah i termín v současné době projednáván s partnerskou stranou. 

Dny Dublinu v Praze – TBC 

Zvažovaná kulturní prezentace v návaznosti na úspěšné Dny Prahy v Dublinu pořádané v roce 2015, 
obsah i termín v současné době projednáván s partnerskou stranou. 

Dny Lublaně v Praze - TBC 

Zvažovaná kulturní prezentace v návaznosti na úspěšné Dny Prahy v Lublani pořádané v roce 2014, 
obsah i termín v současné době projednáván s partnerskou stranou. 

 

 


