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bankovní spojení:
odpovědný útvar:
kontaktní osoba:
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náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Bc. Eva Manišová, vedoucí OCRal MMZ
00283924
CZ00283924
ČS, a.s, č.ú. 3048982/0800
oddělení cestovního ruchu a informací MMZ
Bc. Eva Manišová, DiS, vedoucí OCRal MMZ

AGENTURA VELRYBA s.r.o.
sídlem:
zastoupen:
zástupce ve věcech smluvních:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

CZ 26910071
ČSOB Zlín, č.ú.:199448610/0300

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis. značka C 44801
kontaktní osoba:

dále jen „dodavatel"

uzavírají tuto

SMLOUVU
dle ustanovení § 1746 (2) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

na realizaci veřejné zakázky:

„Zajištění dramaturgie kulturního a doprovodného programu na akci
Adventní Zlín 2019“

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy dodavatele:

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele zajistit dramaturgii kulturního a doprovodného
programu na akci Adventní Zlín v období od 30. 11. 2019 do 23. 12. 2019 v rozsahu dle
přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy a závazek objednatele k zaplacení ceny za tyto poskytnuté
služby (Článek III.).

2. Dodavatel prohlašuje, že je schopen uvedené služby zajistit a realizovat v plném rozsahu dle
požadavků zadavatele. Služby jsou provedeny, jsou-li dokončeny a realizovány.
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Článek II.
Doba a místo plnění

1. Poskytování sjednaných služeb se uskuteční v období od 30. 11. 2019 do 23. 12. 2019 na 
náměstí Míru ve Zlíně.

2. Dodavatel je povinen řídit se pokyny objednatele - přesný čas zahájení a ukončení, popř. 
časovým harmonogramem, schváleným oběma stranami. Uspořádání jednotlivých akcí bude 
koordinováno objednatelem - zástupcem ve věcech technických.

1.

Článek III.
Cena za poskytnutí služeb, platební podmínky

Cena za zajištění služeb uvedených v Článku I. (dále také jen „cena služeb") je stanovena 
dohodou smluvních stran jako cena maximální, bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná.

Cena služeb: 336 885,00 Kč bez DPH
70 745,85 Kč 21% DPH 

407 630,85 Kč včetně DPH

2.

3.

Cena bude dodavateli zaplacena po poskytnutí sjednaných služeb. Dodavatel vystaví daňový 
doklad (fakturu) v souladu a s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů a doručí objednateli do 7 dnů od jeho vystavení.

Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele 
uvedený ve smlouvě s lhůtou splatnosti do 30 dnů ode dne doručení objednateli. 
Nedoručí-li zhotovitel daňový doklad objednateli ve stanovené lhůtě, prodlužuje se lhůta 
splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byl doručen později. Termínem úhrady se 
rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Článek IV.
Sankční ustanovení

1. V případě porušení povinností dodavatele, vyplývajících z Článku I. této smlouvy, je dodavatel 
povinen zajistit nápravu. V případě nesplnění adekvátním způsobem, zaplatí dodavatel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 
dodavatele.

2. Povinnost zaplatit smluvní pokutu se nedotýká případného nároku na náhradu škody. 
Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty či 
škody vůči nárokům dodavatele na úhradu ceny služeb.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a obchodně - právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude 
spor rozhodován u věcně a místně příslušného soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k 
této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
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4. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2
vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.

5. Dodavatel bere na vědomí:
a) povinnost objednatele uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů
následujících

b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost
zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou
zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence
pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další
informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na vwtfw.zlin.eu/adpr.

c) povinnost objednatele uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění předpisů následujících.

6. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Časový harmonogram kulturního programu
Příloha č. 2: Časový harmonogram doprovodného programu s uvedením druhu atrakcí vč.
fotodokumentace a plánku rozmístění

Schválení finančních prostředků
Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
datum a číslo jednací: 13. 12. 2018, č. usn.3/1Z/2018

Schválení uzavřeni smlouvy
Doložka dle § 41 z.č.128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum a čísloJednací: 12. 8. 2019, č. usn. 100/16R/2019

Ve Zlí

dodav
AGEN o.

Ve Zlíně dne

objednatel
statutární město Zlín

In
^ primátor

zodpovídá odbor
- ..0t

datum ^íjmení
1

podpis

věcně

právně OP

flí^čně OE
/f.fo.

Předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/20m Sh

íunkcf
datum

príkazce

operace 4-10- 2019
správce

rozpočtu -4-10- 2019
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č.j. MMZL 098349/2019

zadavatel; statutární město Zlín

dodavatel: AGENTURA VELRYBA s.r.o.
Obeciny I 3583, 760 01 ZLÍN
zastoupená;

Předmětem veřejné zakázky je zajiěténí dramaturgie kulturního a doprovodného programu v
rámci akce Adventní Zlin 2019 na námésti Miru ve Zlfné, a to v terminu od 30.11.2019 do
23.12.2019 die specifikovaných požadavků zadavatele.

veNTř _LiN’UlVi I
NABÍDKA NA REALIZACI
do výběrového řízení na základě
Výzvy k podávání nabídek:

„Zajištění dramaturgie
kulturního a doprovodného
programu na akci Adventní
Zlín 2019“

lada- o oúvodní slovo přec

Vážení zástupci zadavatele.

na základě vámi vyhlášené veřejné zakázky na zajištěni dramaturgie kulturního a doprovodného
programu na akci Adventní Zlin 2019 jsme zpracovali níže přiložený projekt.

Při zpracováni projektu jsme vycházeli z přímých zkušenosti s realizaci předvánočních programů na
náměstí ve Zlíně v roce 2018, takže skladba programu reflektuje oblibu jednotlivých žánrů
v předvánočním čase.

Věříme, že vás tento projekt oslovi. V případě spolupráce rádi do dramaturgie zakomponujeme vaše
připomínky, podněty a upřesněni.

S úctou

AGENTURA VELRYBA s.r.o.



návr kulturního prog 
návrh doprovod program
k u l t u r n í

PROGRAM

sobota 30.11. 15.00-15.30 ZUŠ Malenovice - dětský sbor _ ____________ ____ pódium zdarma

15,00-17,30 Tvořivé dílničky pro děti a malování na obličej _____ ______ 12 000 Kč

16.00-17.30 F DUR JAZZBAND pódium 15 000 Kč

neděle 1.12. 16:00-17:30 CM VS Kašava podium 6 000 Kč

1. a dvent ní 17.30
Slavnostní rozsvíceni Vánočního stromu * malý happening 
(odhad statisté a těch.) náměstí 5 000 Kč

18:00-19:00 ANNA K. s kapelou podium 160 000 Kč

pondělí 2.12. V PONDĚLÍ 2.12. RÁNO STAVBA STANU 20X15 ■ 'VÁNOČNÍ STODOLA’

16,00 -17.0p_ Filmová projekce pro děli - dětské kinel^o stodola 3 000 Kč

17:00-18.00 kaeola Dundee & friends pódium 6 000 Kč

úterý 3.12. 16:00-17:00 pnmý přenos KONCERTU ODBORU SOC.VĚCi z obřadní síní _ náměstí zdarma

17.00-18.00 VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ZLÍN pódium 5 000 Kč

středa 4.12. 16.00-17.00 Filmová projekce pro děti - dětské kinečko stodola 3 000 Kč

17.00-18.00 BLUE CIMBÁL pop-rock kapela podium 25 000 Kč

čtvrtek 5.12. 16:00-16:30 MÍKULAŠ, č er t , ANDĚL - MDZ + Čertí z Valašské. podium 25 000 KČ

Mikuláš 16.30-18.00 Mikulášská nadílka pro děti stodola partner

Petra ČERNOCKÁ - Saxana dětem
17:00-18:30 _ (J.Pracný) náměstí ______ 33 000 Kč

18:30-20:00 Mikulášská poslechovka s dí-em stodola 3 000 Kč

pátek 6.12. 16,00-17,00 Filmová projekce pro děli - dětské kinečko stodola 3 000 Kč

17:00-18:00 Pro Tebe podium 10 000 Kč

18:00-20:00 Dale B williams stodola 7 000 Kč

sobota 7.12. 15:00-18:00 FESTIVAL Vá no čníc h  punčů  + Jazzbook stodola 5 000 Kč

14.00-17.00 Vánoční tvořivé dilny pro děti - Ruce v akcí náměstí 8 000 Kč

18:00-20:00 Golden Delicious pódium 21 000 Kč

neděle 8.12.

2J^VENTNÍ

10:00-11:00

14.00-17.00

Vánoční příběh - MŠ + ZŠ Tečovice

Tvořivé vánočni dílničky s DDM ASTRA + malováni na obličej

podium ______ 10 000 Kč

8 000 Kč

15:00-17:00 Avarom Bluesband stodola 4 500 Kč

17:00-18:00 NO NAME podium 170 000 Kč

18:00-20:00 Avarom Bluesband stodola liž výše

pondělí 9.12. 16.00-17.00 Filmová projekce pro děti - dětské kinečko stodola 3 000 Kč

17:00-18:00 Ateliér pódium 9 000 Kč

úterý 10.12. 16:00-17:00 Filmová projekce pro dětí - dětské kinečko stodola _______ 3 000 Kč

17,00-18.00 Adventní program herců Městského divadla Zlín iiodium 15 000 Kč

středa 11.12. 16.00-17.00 Filmová projekce pro děti - dětské kinea^o stodola 3 000 Kč

17:00-18:00 Funnv Fellows podium 25 000 Kč

čtvrtek 12.12. 16.00-17.00 Filmová projekce pro děti - dětské kinečko stodola 3 000 Kč

15:00-17:00 česko zpívá koledy s Deníkem pódium zdiannB

17:00-18:00 VESNA podium 30 000 Kč

18:00-20:00 Pavel OutěHckv ibuskeo iiodium 3 000 Kč

pátek 13.12. 16:00-18:00 Kačes, Dyják a spol stodola 6 000 Kč

18:00-19:00 Tereza Mašková s kapelou podium 50 000 Kč

19:00-21:00 Adventní oldies ooslechovka s dí-em stodola 3 000 Kč

sobota 14.12. 15.00 217.00 Tvoňvé vánoce pro děti s Moji dilnou náměstí 6 000 Kč

16.00-17.00 ZUŠ Zlin - kapely podium _ 2 000 Kč

15:00-17:30 LEDOVÍ SOCHAŘI na náměstí náměstí 60 000 Kč

18:00-20:00 SMOKIE FOREVER BAND iKšdium 16 000 Kč

neděle 15.12. 10:00-12:00 . Kouzelné Vánoce s Jirkou Hadašem pódium 15 000 Kč

3.ADVENTNÍ 14.00-17.00 Tvořivé vánoce pro děti s Mojí dílnou náměstí 6 000 KČ

14:00-17:00 Kouzelné Vánoce s Jirkou Hadašem pódium již výše

18:00-19:00 MICHAL HRŮZA s kapelou podium 130 000 Kč
ponděli

16.12. celý den Agripa • starobylé Vánoce - třídenní doprovodný program náměstí 15 000 Kč

16:00-16:30 Bartošův dětský folkomí soubor podium zdarma

17:00-18:00 KAREL KAHOVEC GEORGE & BEATOVENS podium 35 000 Kč

úterý 17.12. celý den Agripa - starobylé Vánoce - třídenní doprovodný program náměsti 15 000 Kč

16.00-16,30 ZUŠ Jižní Svahy zdarma

17:00-18:00 Markéta Pešková + 80’ FACTORY podium 16 000 Kč

středa 18.12. celý den Agripa - starobylé Vánoce • třídenní doprovodný program náměstí 15 000 Kč

16.00-16.30 Vonička + CM Paléska podium zdarma

17:00-18:00 POUTNICI Liodium 15 000 Kč

čtvrtek 19.12. 16:00-16:30 Dětský folkomi soubor Trnečka Zlín podium zdarma

17:00-18:00 Patr Šiška a jaho band LEGENDY SE VRACi podium 40 000 Kč

18:00-20:00 Markéta Vodičková a Filip Vítů stodola 4 000 Kč

pátek 20.12. 16:00-16.30 MUŽÁCI ze Zlína stodola zdarma

17:00-18:00 _ VOXEL s kapelou podium __ 45 000 Kč

18:00-20:00 Adam Caha (buskerj stodola 2 000 Kč

sobota 21.12. 14.00-17.00 Andělské malování na obličej pro děti náměsti 6 000 Kč

17:00-18:00 Thom Artway podium ______ 45 000 Kč

18:00-20:00 Kačes. L>viák a spol stodola 6 000 Kč

neděle 22.12. 10:00-11:00 Vánoční pohádka pro děti podium 10 pop Kč

4. ADVENTNÍ 14.00 -17.00 Tvořivé dílničky pro děti - floristika, vánoční svícny podium 8 000 Kč

16.00-17:00 Peter Juhas stodola 18 000 Kč

17:00-17:30_ Trampoty s Ježíškem • Cirkus trochu jinak-Andělé na chůdách

Betlémské světlo - Charita Zlín, Andělé na

podium 30 000 Kč

15:00-19:00 _ chůdách náměsti Již výše

Nadace Korunka Luhačovice - charitativní
17.30 vstup stodola zdarma

18:00-19:00 Martin CHODŮR s kapelou MACH podium 69 000 Kč

19:00-21:00 DJ Martin Hrdinka • vánoční diskotéka na náměstí podium 10 000 Kč

ponděli
23.12.

AVION BIG BAND Zlin a přátelé - zlínský
16:00-18:00 vánoční koncert 15 000 Kč

POZN.: v c>ondéli 23.12. večeři cca 21:00i bude demontován stan -stodola''

MODEROVÁNÍ - 24 dnů á 2.000,- denní paušál moderátora

Inaceněnv dnv od 30.11. do 23.12. včetně)

48 000 Kč

CELKEM PROGRAM bez DPH: 1 387 500 Kč

POZN.: kromě časů uvedených u účinkujících hraje v požadovaném čase 10:00-21 ;30 reprodukovaná hudba - mix žánrové 
hudby.
POZN.2: předkladatel el vyhrazuje právo na zménu nékterých bodů programu - s ohledem na dálku VŘ, kterou odmítají 
akceptovat někteří umělci s tím, že opci na termín nám poskytnou pouze do chvíle, než o rezervovaný termín projeví 
zájem někdo jiný... (u hlavních bodů programu •> hlavně u stěžejních jmen na adventní neděle - máme vyjednány 
opce delší)



DOPROVODNÝ
PROGRAM

FOTOSTÉNY
Adventni Sin

využijeme fotostány z r. 2016, pouze částka za pronájem stojanů (od 
FilmFesti + montáž odhad 15 000 Kč

Starobyló vánoce 16. .iai2. starobylé kolotoče a dd$í atrakce s doorovodnvm ofoaramem nacenáM v Asaorww

Ledové sochy sochaři -h výzdoba
realizace sochařského sympozia s výrobou ledových soch. které posléze slouží k
dekoraci nseertdřw v OKormu

Dětské dílniěky v rámci vikendovřrh oropramú - viz. proaramový rozots

Vánoční stezka
"LetOTTi vánočnim 
světem"

projekt naučné stezky o vánočnich fradicich v zahraničí • výroba stezky a 
info cedufl odhad 50 000 Kč

CELKEM DOPROVODNÝ PROGRAM bez DPH: 65 000 Kč

l. _ __ .

poplatky OSA i ODHAD odhad c^k.částt r oertatkr OSA^nwruram za celou dobu resHzace <24 dnůt- bude ůčt. de skutečnost 20 000 Kč

ubytování

účinkující

ODHAD pro vétši kapely dle ríderu (Anna K., NoName, M.Hrůza, M.Chodůr) odhad 20 000 Kč

občerstvení

účinkující

ODHAD pro vétii kapely dle rideru * teplý čaj pro soubory... atd.
odhad dle minulého roku + navýšeno s ohledem na prodlouženi programu o 16
dnů

odhad 45 000 Kč

I CELKEM DALŠÍ NAKLADY twz DPH: 85 000 Kč

Z kaz J,

PODIUM Ktfecha
9x6 m profi

zastřešení podia, jako podium použity diiy pódia v majetku SMZ (viz. realizace
r. 2018) 80 000 KČ

ODHAD • peuiál oronálmu zastřešení od 30.11. do 23.12. vč. dopravy, stavby a demotáže
podium*
zázemí

backstage 
stan 6x6 pronáiem vč. docraw. stavby a demontáže na celou dobu realizace 38 000 KČ

ZVUK A 
SVĚTLA

TECHNIKA
STANDART

ozyfučení podia standart AP zákl.svéHa ozvuč. ván.$todoly • denní paušál 
10.000,- Kč 20 dnů 200 000 KČ

kalkulovány prp_dny v program: 30.11.-23.12. s výjimkou 4x adventní neděle
t ec h n ik /T

EXTRA
ozvučeni podia velká AP erektová.svélIa + ozvuč, ván.stodoly • denni paušál i 

119,000.-Kč I
kalkulovány pro dny v program: adv. neděle 1.12„ 8.12., 15.12., 22.12. Frfus i
6.1.

4 dny 76 000 Kč

STAN 20x15 m
"VANOŽŇr
STODOLA"

party stan 15x20 na dobu OD 2.12. DO 23.12. vč. stavby, kotvení, mobiliáře 
iselv, stolk r.i; 95 000 Kč
váno&ií dMorace a osvětlení stanu, odhad nákladu za materiál a reaHzao • 
bude ueřesnšno dle zadáni 40 000 Kč

wtlpěnl podia
Infra-topení , 
12 ka.

mobilni vytápění pro vystupujíc! skupiny a umělce, zápůjční paušál na celou 
dobu realizace 35 000 Kč

^ \ CELKEM TECHNIKA bez DPH: 564 000 Kč

1_____
technický
personál STANDART

denně 15:00-21:00 2x pomocnici (stěhováni aparatur, rekvizit koše atd.) á 
160.-/h/os.- t).denni paušál 1.800.- 16 DNŮ 28 800 Kč

kalkulovánv dny pro "STANDARF režim idny mimo svátkvt
EXTRA-
vikend

denně 15:00*21:00 2x pomocnici (stěhováni aparatur, rekvizit koše atd.) á
220.-/h/os.- ^.denni paušál 2.640,- 8 DNŮ 21 200 Kč

kalkulovánv dny "EXTRA-víkenď režim isobotva nedělej:

PRODUKČNÍ
STANDART

denně 10:00-21:30 produkční supervize a dohled nad realizaci - denni paušál 
2.000,- 16 DNŮ 32 000 Kč

DOZOR DENNÍ kalkiriovánvdnv cro "STANDARF režim idn» mimo svátkvj;
EXTRA-
vikend

denně 10:00*21:30 produkční supervize a dohled nad realizací - denní paušál
3.000.. 8 DNŮ 24 000 KČ

kalkulovány dny "EXTRA-vikenď režim isoborv a neděle i:

SECURITY STANDART denně 15:00-21:00 2x pracovník pro dozor security - denní paušál 1.500,-

kalkulovány dny oro "STANDARF režim ídnv mimo svátkyV

16 DNŮ 24 000 Kč

EXTRA-
vikend denně 15:00-21:00 2x pracovník pro dozor security - denni paušál 1.800,-

kalKuiovány dny"EXTRA-vikencr režim (soboly a nedělei;

8 DNŮ 14 400 Kč

I CELKEM PERSONÁL b«z DPH:
144 400 Kč

celkové přímé náklady
(program,technika,personál.dopr.atrakce, další) 2 245 900,00 Kč

agenturní provize - snížená -15% 336 885,00 Kč

celková částka vč. agenturní provize bez DPH; 2 582 785,00 Kč 

DPH 21%: _____ ____ 542 385,00 Kč

celková částka vč. ag. provize a včetně DPH: 3 125 170,00 Kč

určeni a
„Vánoční stodola"

posezeni pro návštěvníky náměstí v průběhu 
akce od pondělí 2.12. (30.11. a 1.12. bez 
stodoly s ohledem na množství diváků a 
kapacitu náměstí při první adv. neděli) do 
pondělí 23.12.

Vánoční stodola slouží k posezení 
návštěvníků u občerstvení, ale také k menší 
části kulturního programu a doprovodných 
atrakcí.
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Ledové sochy na náměstí

živá výroba ledových soch profesionálními sochaři. Tato 
aktivita naplní programovou část (plánováno na sobotu 
14.12.) a zároveň v následujících dnech zajisti i orginálni 
dekoraci náměsti (dle aktuálního počasí)

Festival vánočních punčů

plánováno na sobotu 7.12. jako zajímavá doprovodná 
aktivita náměsti s propagaci prodejců punčů. V tento 
den se pro diváký uskutečni moderovaná ochutnávka a 
představeni punčů všech prodejců z náměsti.

Fotostěny ADVENTNÍ ZLÍN

počítáme s využitím fotostěn s výřezy samostojných (4x) a foto-pozadi 
.Andělská křídla", které byly za tímto účelem vyrobeny v roce 2018.

■8
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starobylé vánoce - třídenní program (16.-18.12.)

třídenní zóna se starobylými kejktíři, rytíři, kolotoči a dalšími atributy starobylých časů. Program i 
atrakce umístěny v těsné blízkosti pódia tak, aby program na pódiu s touto zónou komunďcoval a 
zakomponoval ji nenásilně do programu v uvedených třech dnech.

Vánoční naučná stezka „Letem vánočním světem”
(průběžně od 30.11. do 23.12.)

chodník vedoucí z náměstí (vpravo od podia) ke kašně, který je dekorován cca 4mí cedulemi s vánočními 
Ikonami a zvyky různých zemí světa. Slouží také jako foto point, edukatívní a vkusná atrakce pro dětí 
i dospělé, doplnění kolorytu adventního náměstí.

Ke každému obrazu je připojena popiska, která vysvětluje zemi původu a jakou roli má ikona 
ve vánočních zvycích dané zemé.(například: ŠVÉDSKO - vánočni slaměný kozel: ve švédských rodinách 
naděluje dárky vánoční kozel, Jeden ze symbolů švédských vánoc. V adventní době se s ním 
v jeho slaměné podobě setkáte na každém kroku)

//

Vánoční polární expres a řetízkový kolotoč pro nejmenší dětí

předpokládáme, že tuto tradiční atrakci smluvně zajistí odb. cest. ruchu přímo s majiteli těchto atrakci. 
S umístěním počítáme na tradičním místě, kde atrakce nenarušuji toky návštěvníků programu, ale 
příjemně doplňuji škálu programové nabídky pro veřejnost.
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Plánek rozmlstáni atrakci 2019;

Vánoční stoclola 

^ Ledové sochy 

e -^estival vánočních punčů 

Fotostény ^ventni Zlín"

^ Starobylé vánoce

„Letem vánočním svétem' nauCna stezka 

Vánoční pdámi express a fetízkový kolotoč


