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Velvyslanec USA podepsal memorandum 

podpory oslav 115. výročí Harley-Davidson 
 

 Spolupráce US ambasády s organizátory podpoří propagaci ČR 
 Velvyslanec S. M. King připomněl 100. výročí vzniku republiky  
 Ambasáda se tak přidala k pražskému Magistrátu a Středočeskému kraji 

 
Praha, 13. 3. 2018 – Na půdě velvyslanectví USA v České republice podepsali velvyslanec USA 
Stephen M. King a organizátoři pražských oslav výročí založení značky Harley-Davidson 
memorandum o záštitě velvyslance nad celou akcí. Ambasáda USA se tak v podpoře události, která 
se koná v Praze ve dnech 5. – 8. července 2018, přidala k magistrátu Hlavního města Prahy a 
k hejtmanství Středočeského kraje. Kromě nich daly záštitu oslavám také Ministerstvo pro místní 
rozvoj, Ministerstvo kultury a Asociace krajů ČR. 
 
„Jsem velmi rád, že hned v prvním roce mého působení ve vaší krásné zemi mohu podpořit akci, 
která minimálně na evropské úrovni spojuje USA a jeho žijící motocyklovou legendu s vlastí 
nejstaršího Harley klubu na světě. Je to pro mne i pro USA o to důležitější, že letos tomu bude 100 let 
od vzniku vaší demokratické republiky, události, na které se má země tak významně podílela,“ uvedl 
při podepsání memoranda velvyslanec USA Stephen M. King.  
 
Organizátoři oslav považují podporu amerického ambasadora za velkou čest. „Memorandum je 
jasným signálem, že oslavy nebudou jen lokální akcí, ale přesahují svým významem hranice naší 
země. Praha je pouze jedním ze dvou měst na celém světě, kde se 115. výročí Harley-Davidson bude 
slavit,“ připomněl zástupce organizačního týmu a spolumajitel H-D Praha Jaroslav Vavřina. Dodal, že 
podepsání memoranda pomůže propagaci akce nejen u nás, ale i v celé Evropě.  
 
Velvyslanec USA vyjádřil i potěšení nad tím, že se podporou oslav mohl připojit k pražskému 
Magistrátu a ke Středočeskému kraji. „Regionální podporu takových událostí považuji za nesmírně 
důležitou. Stejně jako u vás i v USA se místní samosprávy na těchto oslavách podílejí. Všem je jasné, 
že taková akce je velmi důležitá pro rozvoj turismu jak u nás, tak v srdci Evropy,“ prohlásil ambasador 
Stephen M. King. 
 
4. července zahájí oslavy koncert další legendy, rockové skupiny Rolling Stones na výstavišti 
v Letňanech. Od 5. do 8. července 2018 bude na Výstavišti Holešovice k vidění hlavní expozice, další 
místa oslav budou rozeseta po celé Praze a středních Čechách. Součástí bude i spanilá jízda napříč 
Prahou nebo největší výstava motocyklů Harley-Davidson v Evropě. Veškeré podrobnosti o místech a 
akcích najdete na https://h-d.prague115.com/.  
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The US Ambassador has signed a memorandum in support of the 

Harley-Davidson 115th Anniversary celebrations 
 

● The US Embassy and the organisers will cooperate in order to promote the event within 
the Czech Republic 

● Ambassador S. M. King commemorated the 100th anniversary of the establishment of the 
Czech Republic 

● The Embassy thus joined in with Prague City Hall and the Central Bohemian Region 
 
 
Prague, March 13th, 2018 - US Ambassador Stephen M. King and the organizers of the Prague 
celebrations commemorated the anniversary of the Harley-Davidson brand at the Embassy of the 
United States in the Czech Republic. The US Embassy has joined Prague City Hall and the Central 
Bohemian Region in support of the event, to be held in Prague from 5th to 8th of July 2018. Along 
with them, the Ministry of Regional Development, the Ministry of Culture and the Association of 
Regions in the Czech Republic have also given their patronage. 
  
When signing the memorandum, US Ambassador Stephen M. King  said "I am very glad that in my 
first year of working in your beautiful country I can support an event that, at least at a European 
level, connects the USA and its living motorcycle legends with the oldest Harley club in the world. It is 
very important to me and the US that it is going to be 100 years since the foundation of your 
Democratic Republic, the events of which my country has participated in quite significantly. " 
 
The celebration organizers consider the US Ambassador's support a great honor. "The Memorandum 
is a clear sign that the celebrations will not only be a local event, but that they will reach beyond the 
borders of our country. Prague is one of two cities around the world where the 115th Anniversary of 
Harley-Davidson will be celebrated, " emphasized Jaroslav Vavřina the representative of the 
organizing team and co-owner H-D Prague. He went on to add that the signing of the memorandum  
will help promote the event not only in our country but also throughout Europe. 
 
The US Ambassador also expressed his pleasure in joining Prague City Hall and the Central Bohemian 
Region in support of the celebrations. "I consider regional support for such events to be extremely 
important. Just like in this country, the local US governments will also take part in these celebrations. 
It is clear to everyone that such an event is very important for the development of tourism both in 
this country and in the heart of Europe, " said Ambassador Stephen M. King. 
 
On July 4th, the celebrations will begin with a concert from the legendary rock band the Rolling 
Stones at the Letňany exhibition grounds. From 5th to 8th July 2018, the main exhibition will be 
displayed at Výstaviště Holešovice. Other places of celebrations will be spread all over Prague and 
Central Bohemia. Other events include a motorcycle ride across Prague or the largest Harley-
Davidson motorcycle show in Europe. Furhter details on locations and the events can be found at 
https://h-d.prague115.com/. 
 


