Žádost č.

MSBC Prague s.r.o., Na Ořechovce 11, Praha

Společnost:
Bankovní spojení:

DIČ:
Forma právnické osoby:

Předpokládaný
položkový rozpočet
projektu:

214229847/0300

?

27880681

26353610

29105692

CZ27880681

CZ26353610

Plzeň

Praha 4

2200407955/2010
1589318
CZ01589318

spol. s r. o.

s.r.o.

s.r.o.

Radek Novák, jednatel

Karel Šebek, jednatel

Roman Straka, jednatel

1 050 000 Kč

1 200 000 Kč

945 000 Kč

1 190 000 Kč

Požadovaný finanční příspěvek:

450 000 Kč

450 000 Kč

450 000 Kč

450 000 Kč

Vlastní zdroje:

200 000 Kč

320 000 Kč

225 000 Kč

280 000 Kč

400 000 Kč

430 000 Kč

270 000 Kč

460 000 Kč

Celkové náklady projektu:

Finanční příspěvky od cizích
subjektů:
Kopie dokladu o právní subjektivitěvýpis z obch. rejstř.

ano

ano

ne

ano

Statut organizace a doklad o
jmenování statutárního orgánu

ano

ano

ano

ano

Pověření pro určenou osobu

ano

ano

ano

ano

Kopie dokladu o zřízení bankovního
účtu

ano

ano

ne

ano

19.7.2014

19. 7. 2014, 10:00 - 23:00 hodin

14. 7. 2014, 10:00 - 23:00 hodin

19. 7. 2013, 10:00 - 23:00 (max. 23:30)

Spolupráce s mísními spolky atd.(nejméně 4
hodiny) a podnikateli - propagace MO Plzeň 1

spolupráce s místními spolky - TOTEM, DoRA, Dům dětí a
mládeže talent o.p.s, FC Viktoria Plzeň

celodenní prezentace neziskových organizací z MO Plzeň 1

Ozvučení hlavního pódia

ano

ano

ano

Hlavní pódium, druhé pódium a třetí menší pódiumdivadelní
ano

Občerstvení - minimálně 6 stánků

10 ks

10 ks

6 ks

15 ks - zákaz prodeje tabákových produktů

Mobilní WC - minimálně 4 ks

6 ks

6 ks

4 ks

10 ks

Odpadkové koše - minimálně 10 ks

15 ks

40 ks + kontejnery tříděného odpadu 15 ks

10 ks

40 ks

Pořadatelská služba - min. 8 osob
Úklid - kompletní nejdéle do 3 dnů
po akci

10 osob

10 osob, hasiči, záchranná služba, zátarasy - 15 ks

8 osob, záchranná služba

18, hasiči, městská policie, zdravotní služba

ano

ano

ano

ano

minimálně 80 spotů - Evropa 2, Frekvence 1 a Impuls

100 spotů - Evropa 2, Frekvence 1, Český rozhlas, Impulz

Rozhlas - Radio Blaník, Rock radio

30 spotů FM Plus

plakáty, leetáky

letákové plochy 100 ks na každý plz. obvod, rozdávání
letáků v obchodních centrech v Plzni - 2500 ks

20 reklamních ploch

billboardy

20 ks reklamních ploch

Plzeňský deník, MF DNES, Plzeňský rozhled, Metro…

Plzeňský deník, Mladá fronta

Plzeňský deník, Metro, Rozhled

Pódium - hlavní a vedlejší
Technické zajištění akce

4.
Eco Hygiene s.r.o., Hornocholupická 12, 143 00

s.r.o.

Datum a délka doby konání akce - 19. 7. 2014,
minimálně 13 hodin

rozhlasová kampaň
Propagační kampaň na akci

3.

Martin Kadlec, jednatel

Statutární orgán:

letáková kampaň
billboardová kampaň

2x zastřešené pódium s ozvučením a osvětlením

15 ks v Plzni

tisková média
propagace v MHD

Moderátoři - po celou dobu akce
min. 1 veřejnosti známý se
zkušenostmi z podobné akce

webové servery města, obvodu, organizátora, sponzorů

spolupráce s místními spolky v rámci PR

Velká scéna: Míra Hejda a Zorka Kepková, Malá scéna: DJ
velká scéna:Miroslav Hejda a Zbyněk Janíček, malá scéna:
Aleš Lehký - moderátor velkého pódia a Luděk Holý - moderátor
Quak - Václav Fichtl, II. Malá divadelní scéna - "Magion" Petr
malého pódia
Petr Jančačík

Ondřej Sokol a Jirka Pelnář

Jančařík

několik divadelních představení, soutěže a atrakce, které jsou
zdarma

Historická bitva - nejméně 2
vystoupení, vždy 45 minut, nejméně
5 účinkujících

Skupina historického šermu Romantika

Nafukovací skádací hrad XXL , vodní zorbing, obří plyšák MROŽ
rozdává nanuky, focení v obří posteli s Kašpárkem v Rohlíku a
Ježdění na ponících, dětská trampolína, kompletní dětská školka,
soutěže pro děti (pojídání knedlíků, skákání v pytli, malování na
obří horolezecká lana - ZDARMA. Divadlo pro děti, Kurzy
obličej, střelba na cíl, hod na cíl, překážková dráha,…), paintball Skákací hrad, aqua balls, soutěže pro děti, malování na obličej - malování, kouzelník pro děti, taneční škola. Nejlepší taneční
aréna a střelba z historických zbraní - ZDARMA, dále dětské
ZDARMA
vystoupení, kadeřnická show - proměny, Bolevák hledá
trampolíny a houpačky, poníci pro děti do 6 let, autogramiády
superstar, soutěž o mladého moderátora, sportovní soutěže o
účinkujících, škola grilování s představiteli obvodu, projížďky na
mnoho cen. Sportovní a zábavné soutěže o ceny.
dvoukolých vozítkách SEGWAY.

12:45 - 13:45 hry pro děti s klaunem Pepíkem

Dvě vystoupení historické bitvy - na vodě i na souši - 16 herců ve 14:00 a v 18:00 hodin vždy 45 minut

ve dvou vstupech 16:30 a 20:30

10 minut
11:30 - 12:30 ukázky nového finess cvičení "FLOWIN"

Program na hlavní scéně: odpoledne
vystoupení minimálně 4 hudebních
interpretů, každého nejméně 30 minut,
večer koncert hlavního hudebního
interpreta v délce minimálně 90 minut

2x pódium s ozvučením a osvětlením

200 ks letáků A4

Program pro děti - min. 4 vstupy
po 30 min. a minimálně 4 soutěže
pro děti, 3 atrakce pro děti z toho 2
ZDARMA

Ohňostroj - minimálně 5 minut

2x pódium s ozvučením a osvětlením

60 ks plakátů na výlepové plochy v Plzni, obchodní domy, v
1500 letáků v obchodních centrech v Plzni a dalších 500 bude
ulicích města, restauracích, kinech, partnerských
vylepeno a rozdáno
provozech

ostatní medializace

Program:

2.

EURONOVA&PARTNER'S, spol. s r. o., Pražská Gloria Eterna, s.r.o., K Dolovu 36, 332 00
29, Plzeň

219656290/0300

IČ:

Povinné přílohy žádosti

1.

10 minut
14:00
zahájení na velké scéně - Míra Hejda a
Zorka Kepková
14:30 - 15:00 Vyhlášení soutěže o let balonem,
vědomostní soutěž na malé scéně

14:00 - 14:30 Divadelní spolek Špalíček (pohádka)

15:00 - 15:30 zvuková zkouška

15:30 - 16:30 ukázka nového fitness cvičení "FLOWIN"

15:30 - 16:30

17:00 - 18:00 Divadelní spolek Špalíček (pohádka)

16:30 - 17:15 Skupina historického šermu Convictus scénka (odehrává se pod pódiem)

18:30 - 19:15 malování na obličej

17:30 - 18:30

20:00 - 20:30 ukázka nového fitness cvičení "FLOWIN"

18:30 - 19:00 zvuková zkouška kapely Turbo
19:00 - 20:00

vítěz Boleveckého plážohraní

František Nedvěd s kapelou

Turbo - hudební skupina

20:00 - 20:15 moderátorský vstup a vyhodnocení
soutěže
20:15 - 21:00 II. vystoupení Skupina historického
šermu Convictus - scénka na pláži
20:30 - 21:00 hudební skupina "Bek Ofis"

5 minut

15 minut

10:00 - 10:45 divadlo pro děti

14:30 - 15:30

Bára Zemanová

11:00 - 11:45 cirkusjinak

16:00 - 17:00

Voxel

12:00 - 12:30 soutěže pro děti

18:00 - 19:00

Anakonda Benda

19:30 - 21:00

Vypsaná Fixa

21:30 - 23:00

No Name

12:45 - 13:30

Dáda Patrasová

14:00 - 15:00 cirkusjinak
15:30 - 16:30

Aneta Langerová

17:00 - 17:45 Pilsen Patriots - ukázka amerického
fotbalu
18:15 - 19:00

Sillage

19:30 - 20:30

Na Starý Kolena Band

21:00 - 23:00

Turbo

23:00 - 23:05 ohňostroj

21:15 - 21:40 příprava vystoupení No Name/Tomáš
Klus
21:40 - 23:00 hudební vystoupení No

Name/Tomáš Klus
23:00 - 23:10 Ohňostroj z vodní hladiny
11:30 - 12:30 ukázky nového finess cvičení "FLOWIN"

10:00 - 11:30 Soutěž pro děti "malování na obličej"

11:45 - 13:30 taneční skupina ARCO

13:00 Divadlo pro děti

12:45 - 13:45 hry pro děti s klaunem Pepíkem

11:30 - 14:30 blok dětských soutěží i mimo scénu

13:30 - 14:00 taneční skupina Caramelka

13:30 Kurzy malování

15:00 - 15:30 dětský pěvecký sbor MARIELLA

14:00 Divadlo pro děti

16:30 - 17:00 taneční skupina Freedom

14:30 Hudební vystoupení

17:45 - 18:15 taneční skupina CROCK 14

15:00 Divadlo pro děti

19:00 - 19:30 taneční skuupina SIDEREA

15:30 Kouzelník pro děti

20:30 - 21:00 taneční skuupina SIDEREA

16:00 Divadlo pro děti

14:00 - 14:30 Divadelní spolek Špalíček (pohádka)
15:30 - 16:30 ukázka nového fitness cvičení "FLOWIN"
17:00 - 18:00 Divadelní spolek Špalíček (pohádka)
Program na malé scéně

12:30 - 13:00 vyhlášení výsledků soutěže v dětském
malování
15:00 - 15:30 vystoupení loňského vítěze soutěže
mladých kapel "Chai"
15:30 - 16:00 kurzy v líčení a tvoření originálního
outfitu

18:30 - 19:15 malování na obličej

16:00 - 16:10 Barmanská show

20:00 - 20:30 ukázka nového fitness cvičení "FLOWIN"

16:10 - 16:30

The Cranberries revival

16:30 - 17:30 druhé vystoupení Kašpárek v rohlíku
18:00 - 19:00 představení tanečníků "moderní taneční
styl"
19:30 - 20:00 soutěž v pojídání ovocných knedlíků s
vyhodnocením vítězů
20:30

interpreti:

Sofranza, The SHOWER, FLOWIN, INIS, PILSNER JAZZ BAND,
Divadelní spolek Špalíček, LIWID, XINDL X.

ukončení malé scény

16:30 Taneční škola
17:00 Divadlo pro děti
17:30 Kouzelník pro děti
18:00 Divadlo pro děti

Kašpárek v rohlíku, Skupina historického šermu
CONVICTUS
II. Malá scéna - divadelní program celý den
II. Malá scéna - vedlejší pódium
10:00 - 11:30 ochotnický soubor Mýto - představení
Mrazík
11:30 - 12:30 příprava divadelního vystoupení

Nejlepší taneční vystoupení

12:30 - 13:00 vystoupení souboru Mýto - Dívčí válka

Kadeřnická show - proměny

13:30 - 15:00 promítání v krytém stanu pro děti "z
cyklu pohádek o Krtečkovi

Bolevák hledá superstar

15:00 - 15:30 příprava loutkového představení Špalíček
- cyklus známých českých pohádek

Soutěž o mladého moderátora

15:30 - 16:45 vystoupení loukového divadla Špalíček

Sportovní soutěže o mnoho cen

17:15 - 18:00 divadelní spolek SOFRANZA uvádí svou
zbrusu novou hru, jejíž jméno bude pro diváky
překvapením

