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statutární město Zlín
sídlem:
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
odpovědný útvar:
kontaktní osoba:

dále Jen „objednatel"

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

c, primátor
edoucí OCRal MMZ

00283924
CZ00283924
ČS, a.s, č.ú. 3048982/0800

ruchu a informací MMZ
vedoucí MITS MMZ

AGENTURA VELRYBA s.r.o.
sídiem:
zastoupen:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: ČSOBZlín, č.ú.: 199448610/0300
Zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C vložka 44801
kontaktní osoba: Michal Žáček, jednatel

Obeciny I 3583, 760 01 Zlín
jednatelem

269 10 071
CZ 269 10 071

dále jen „poskytovatel"

uzaví raj í tuto

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

předpisů

na realizaci veřejné zakázky:

Adventní Zlín 2021“>1

číslo smlouvy objednatele: 32.001.4

číslo smlouvy poskytovatele:

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zajistit kulturní a doprovodný program
akce „Adventní Zlín 2021“ včetně technického zabezpečení a propagace akce (dále také
„služby") v rozsahu stanoveném touto smlouvou a přílohami č. 1, 2 a 3 této smlouvy, a
závazek objednatele k zaplacení ceny za tyto poskytnuté služby (Článek III.)

2. V souvislosti se zajištěním programu je poskytovatel povinen:

2.1.Zajistit kulturní a doprovodný program v termínu od 27.11. 2021 do 23.12. 2021
(včetně) v časech od 10.00 do 22.00 hodin dle níže uvedených požadavků zadavatele:
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a) v době, kdy neprobíhá kulturní program, zajistit reprodukovanou hudbu (koledy, 
vánoční písně či tematickou hudbu)

b) zajistit bohatší kulturní a doprovodný program;
- každou sobotu po dobu trvání akce
- 1. adventní neděli - program spojený se slavnostním rozsvícením vánočního 

stromu; do programu zakomponovat slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
primátorem města Zlína a zahájení Ježíškovy pošty

- 2. adventní neděle - program spojený s tématem „Mikuláš"
- 3. a 4. adventní neděli

c) do programu zakomponovat;
- děkovný vánoční koncert konaný v rámci plánování sociálních služeb - přímý 

přenos z obřadní síně radnice - termín bude upřesněn zadavatelem
- celorepublikovou akci Česko zpívá koledy se Zlínským deníkem
- předávání Betlémského světla návštěvníkům akce
- podporu charitativní akce organizované Korunkou Luhačovice

d) zajistit bloky věnované dětem

2.2.Zajistit kulturní program a reprodukovanou hudbu v termínu od 26.12. 2021 do 
1.1. 2022 (včetně) od 16;00 hod do 19;00 hod. v rozsahu;

a) kulturní program v době od 17;00 hod. do 18.00 hod.
b) v době, kdy neprobíhá kulturní program, zajistit vhodnou reprodukovanou hudbu

Objednatel si vyhrazuje právo program v termínu od 26. 12. 2021 do 1.1.2022 
nerealizovat a v této části závazku i v průběhu plnění odstoupit od smlouvy. 
V případě částečného odstoupení od smlouvy bude cena služeb snížena o ekvivalent 
protiplnění (odpovídající cenu služeb v rozsahu odstoupení).

2.3.Obsah a rozsah kulturního a doprovodného programu akce „Adventní Zlín 2021“;

Kulturní program;
- zajistit vhodnou a pestrou skladbu programu
- zapojit do programu místní hudební a divadelní soubory včetně dětských souborů 

a místních interpretů, a to v rozsahu minimálně 30% celkové skladby kulturního 
programu (zakomponovat do programu rovnoměrně a průběžně)

- zadavatel upřednostňuje umístění hlavního programu na velkém pódiu
- zajistit optimální hlasitost kulturního programu na základě pokynů zadavatele

Doprovodný program;
- zajistit vhodný doprovodný program včetně případného prostoru pro něj (např. 

dětské dílny, malování na obličej, filmové projekce, videomapping, promítání na 
budovy, ledové sochy, fotokoutek apod.)

- zadavatel si vyhrazuje možnost změny doprovodného programu, po dohodě 
s dodavatelem, a to např. v případě nevhodnosti jeho realizace s ohledem na 
technické parametry náměstí apod.

Harmonogram a obsah kulturního a doprovodného programu, obsahující konkrétní 
kalendářní data, konkrétní vystupující a položky programu - včetně jejich ceny a 
případné fotodokumentace a návrhu umístění (plánek) tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 
této smlouvy.

2.4. V rámci plnění je poskytovatel povinen zejména;

plnit časový harmonogram kulturního a doprovodného programu odsouhlasený 
zadavatelem
zajistit technické zabezpečení akce (zastřešení pódia odpovídající bezpečnosti a 
klimatickým podmínkám v době konání akce - dodávaný typ zastřešení nutno předem
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schválit bezpečnostním technikem SMZ, ozvučení a osvětlení pódia atd.) po celou dobu 
trvání akce
zajistit security službu v době trvání kulturního programu
po schválení zadavatelem zajistit grafické podklady a tisk propagačních materiálů (plakáty, 
letáky aj.).
zajistit propagaci akce minimálně 1 měsíc před začátkem akce a v průběhu akce v 
tištěných médiích a na výlepových plochách (umístění propagace akce (propagační mix) 
- např. tisk, výlepové plochy apod. je specifikováno v Přiloze č. 3 této smlouvy) 
zajistit propagaci akce a případných sponzorů prostřednictvím minimálně jednoho rádia 
(audiového mediálního partnera)
zajistit propagaci akce prostřednictvím sociálních sítí (facebook, instagram) 
zajistit aktivní zapojení návštěvníků akce, např. sdílení fotografií z akce 
vyrovnat veškeré závazky plynoucí z uskutečnění akce (odměny uměíců nebo agentur 
zastupujících umělce v souvislosti s jejich vystoupením, autorská práva z hudební 
produkce)

V souladu s požadavky na propagaci akce je v Přiloze č. 3 specifikován způsob a 
umístění propagace akce - tisk, výlepové plochy atp. (propagační mix).

3. Poskytovatel prohlašuje, že je schopen uvedené služby zajistit. Služby jsou provedeny, jsou-li 
dokončeny a realizovány.

4. Poskytovatel má možnost v rámci plnění předmětu smlouvy propagovat sponzory, jejichž 
seznam a způsob jejich prezentace předloží objednateli do 1. 10. 2021 k odsouhlasení. 
Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv 
diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo 
národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou 
důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu. Reklama 
nesmí napadat politické přesvědčení. Objednatel si vyhrazuje právo vyslovit nesouhlas 
s konkrétním sponzorem v případě nevhodnosti sponzora nebo upravit způsob jeho propagace 
s ohledem na druh pořádané akce.

5. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu či změnu programu - do 30% jeho obsahu. V případě 
požadavku na změnu či úpravu programu, předloží poskytovatel aktualizovanou část programu 
objednateli ve stanoveném termínu k odsouhlasení (bez nutnosti uzavření dodatku k této 
smlouvě).

Článek II.
Doba a místo plnění

1. Poskytování sjednaných služeb se uskuteční v období od 27. 11. 2021 do 23. 12. 2021 
(včetně) a od 26. 12. 2021 do 1. 1. 2022 (včetně) na náměstí Míru ve Zlíně - dle 
harmonogramu a rozsahu uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy. Poskytovatel je oprávněn 
po dohodě s objednatelem (zástupcem ve věcech technických) zahájit přípravu služeb před 
sjednanou dobou jejich poskytování (např. umístění atrakcí, příprava technického 
zabezpečení akce).

2. Objednatel zajistí zábor vybraných lokalit a veškerá nutná povolení a oznámení pro konání 
jarmarku. Poskytovatel zajisti zábor vybraných lokalit souvisejících s organizací kulturního a 
doprovodného programu včetně veškerých nutných povolení a oznámení. Objednatel zajistí 
připojení k elektrické energii v místech, kde je to umožněno. Náklady za energie hradí 
objednatel.
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3. Poskytovatel je povinen řídit se pokyny objednatele - přesný čas zahájení a ukončení, popř. 
harmonogramu a uspořádání jednotlivých akcí bude koordinováno objednatelem - zástupcem 
ve věcech technických.

Článek III.
Cena za poskytnutí služeb, platební podmínky

1. Cena za zajištění služeb (dále takě jen „cena služeb") je stanovena dohodou smluvních stran 
jako cena maximální, bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná. V ceně služeb je 
zohledněn veškerý materiál, prostředky a náklady na technická zabezpečení akce, propagaci, 
zajištění a odměny účinkujících a technickěho personálu, kterě bude poskytovatel k zajištění 
služeb dle čl. I. této smlouvy potřebovat.

2. Cena služeb; 2.252.615,40 Kč bez DPH 
473.049,23 Kč DPH 

2.725.664,63 Kč včetně DPH

3. Cena služeb bude zaplacena na základě skutečně a řádně poskytnutého plnění. Poskytovatel 
bude objednateli fakturovat služby dle jejich ocenění (přílohy této smlouvy) daňovými doklady 
(fakturami) s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Poskytovatel 
vystaví faktury — daňové doklady se soupisem skutečně provedených služeb v těchto 
termínech:

- k6. 12. 2021,
- k20.12. 2021,
- k 23.12. 2021 v případě, kdy nebude realizován program od 26.12. 2021 do 1.1.2022)
- k 31. 12. 2021 a k 1. 1. 2022 v případě, že bude realizován program od 26. 12. 2021 do 

1.1. 2022)

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění jsou uvedené termíny pro vystavení faktur.

4. Podkladem pro vystavení každého daňového dokladu (faktury) poskytovatelem je 
objednatelem (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasený soupis 
skutečně a řádně poskytnutých služeb k datu vystavení faktury - daňového dokladu. Pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, postačí odsouhlasení uvedeného soupisu prostřednictvím 
e-mailu. Pokud nebudou služby poskytnuty v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, 
bude cena služeb přiměřeně a adekvátně snížena.

5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet poskytovatele 
uvedený v záhlaví této smlouvy se lhůtou splatnosti daňového dokladu 14 dnů ode dne jeho 
doručení do sídla objednatele.

Článek IV.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo mimo zákonných a v této smlouvě uvedených důvodů odstoupit 
od smlouvy (i částečně) v případě existence důvodů hodných zvláštního zřetele, bránících 
uspořádání či plnění akce na veřejnosti (mimo jiné opatření či doporučení orgánů veřejné moci, 
preventivní opatření, epidemie, hrozby teroristických útoků atp.). V případě odstoupení od 
smlouvy bude cena služeb snížena o ekvivalent protiplnění (odpovídající cenu služeb v rozsahu 
odstoupení).

2. Objednatel v případech odstoupení od smlouvy neponese odpovědnost za ztráty, náklady, 
škody či výdaje vzniklé poskytovateli v souvislosti s neuskutečněným plněním na základě této 
smlouvy.
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3. Poskytovatel prohlašuje, že má pro případ odstoupení od smlouvy vhodně upraveny smluvní 
vztahy s vystupujícími a dalšími osobami, které se budou podílet na plnění předmětu této 
smlouvy, popř. pro tyto případy upraven rozsah pojištění.

4. Poskytovatel prohlašuje, že má rovněž uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy, se sjednaným limitem 
pojistného plnění v minimální výši 1 000 000 Kč. Tuto smlouvu je povinen udržovat v platnosti 
po celou dobu poskytování služeb dle této smlouvy a na výzvu ji objednateli předložit.

Článek V.
Sankční ustanovení

1. V případě prodlení smluvní strany s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě 
je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně smluvní pokutu za každý 
den prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky.

2. V případě porušení povinností poskytovatele, vyplývajících z Článku I. bodu 1 - 4 a Článku IV. 
této smlouvy, zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti poskytovatele. Takový případ musí být zdokumentován 
např. písemným zápisem s podpisy zástupců ve věcech technických obou stran. V případě, že 
některý ze zástupců odmítne podpis takového dokumentu, musí být tato skutečnost včetně 
důvodu odmítnutí uvedena v zápisu.

3. 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 poskytovatele na úhradu ceny služeb.

Článek VI.
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.

4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení.

5. Zhotovitel bere na vědomí, 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 www.zlin.eu/gdpr.
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6. Účastníci smiouvy 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: Harmonogram kulturního programu se specifikací konkrétních vystupujících
Příloha č. 2: Harmonogram doprovodného programu včetně jeho popisu a případné

fotodokumentace a plánku rozmístění
Příloha č. 3: Propagační mix

Schválení finančních prostředků
Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum a číslo jednací: 10. 12. 2020, č.J. 5/15Z/2020

Schválení veřejné zakázky:
Doíožka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváíeno orgánem obce: Rada města Zlína
datum a čísloJednací: 7. 6. 2021, č.J. 118/11R/2021

Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele:
Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum a čistoJednací: 30. 8. 2021, č.J. 86/16R/2021

Ve Zlíně dne Ve Zlíně dne

objednatel
st

poskytovatel
s. r. o.

Ingťet Ing. Jiří Korec
primátor jednatel

zodpovídá odbor datum příjmení podpis

věcně W//>(H

právně OP
rř fa-

:/0í^

fi OE

Předběžná řídíc! kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.

funkce pří}mení podpis datum

příkdzce

operace

správce
rozpočtu
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Příloha č. 1 SMLOUVY:
Harmonogram kulturního programu se specifikací konkrétních vystupujících, technického a 
personálního zabezpečení:

kulturní
PROGRAM

sobota 27.11. 15:00-18:00 Tvořivé dííničky pro děti a malování na obličej stan 10 000,00

16:00-19:00 EVENT JAZZ podium 15 000,00

nedéte 28:11. 15:00-16:00 DFS Vonička + CM Paléska + CM Moravěnka podium bezplatný program

16:00-16:45 zvukové zkoušky, hraje reproduk. hudba podium

16:45-17:45
Pěvecký sbor SPŠ Kroměříž podium 6 000,00

17:45 "AMDĚLSKÉ POSELSTVÍ" rozsvícení vánočního stromu
u

stromu 8 000,00

[_______ 18:00 -19:30 F DUR JAZZBAND + Bára Basiková podium 55 000,00

pondělí 29.11. v pondělí ráno stavba stanu 25x10 na náměstí - tzv "Vánoční stodola"

16:00-17:00 Dětské kinečko Stan 2 000,00

17:00-18:00 PODJEZD podium 10 000,00

úterý 30.11 16:00-17:00 Dětské kinečko Stan 2 000,00

17:00 - 20:00 Dale B Williams - busking guitar podium 7 000,00

středa 1.12. 16:00 -17:00 Dětské kinečko Stan 2 000,00

17:00 -19:00 TOKYO - zlínská legendární kapela podium 10 000,00

avrtek 2.12. 16:00 -17:00 Dětské kinečko Stan 2 000,00

17:00-18:30 VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR - adventní koncert podium 8 000,00

pátek 3.12. 16:00-17:00 Dětské kinečko Stan 2 000,00

17:00-18:00 THE BEATLES REVIVAL Kladno podium 40 000,00

15.00-18.00 Tvořivé dílničky pro děti 6 000,00

sobota 4.12. 16:00 -16:30 RITMO FACTORY - světelná bubenická show 2x vstup podium 24 000,00

17:00-19:00 DUNDEE AND FRIENDS - zlínská kapela podium 10 000,00

19:00-21:00 sobotní VÁNOČNÍ JUKEBOX ve Stodole - dj Petr Uhrik stodola 2 000,00
^nBdélei5.12,

10:00-11:00 Čert a Káča - Divadlo PARNAS Brno podium 10 000,00

ORUHft 15.00-18.00 Mikulášské tvořivé dílny + malování na obličej Stan 8 000,00

16.00-18.00 MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL + Čerti z Býlnice náměstí 25 000,00

15:00-17:00 Mikulášská nadílka pro děti (rozdávání sladkostí a dárků) stodola již V ceně výše

17.00-18.00 DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND podium 55 000,00

18.00 - 20.00 muzícírování ve Stodole: Marek Soidán - busking blues stodola 4 500,00

pondělí 6.12. 16:00-17:00 Dětské kinečko stan 2 000,00

17:00-18:00 Vánoce s Městským divadlem Zlín Dodium 10 000,00

úterý 7.12. 16:00-17:00 Dětské kinečko stan 2 000,00

17:00-18:00 Lucie REDLOVÁ s kapelou Dodium 17 000,00

středa 8.12. 16.00-17.00 Dětské kinečko stan 2 000,00

17:00-17.45 Hudební škola YAMAHA Zlín podium bezplatný program

18:00 - 18:20 Česko zpívá koledy s Deníkem podium bezplatný program

18:30 -19:30 PREMIER 89 - zlínská kapela podium 12 000,00



čtvrtek 9.12. 16:00-17:00 Dětské kinečko Stan 2 000,00

17:00-19:00 FESTIVAL VÁNOČNÍCH PUNČŮ (podpora prodejců) stan bezplatný program

17:00-20:00 FUNNY FELLOWS Dodíum 25 000,00

pátek 10.12. 16:00-17:00 Dětské kinečko stan 2 000,00

17:00-18:00 KAREL GOTT REVIVAL Morava podium 18 000,00

18:00-20:00 muzícírování ve Stodole: Dale B Williams stodola 7 000,00

sobota 11.12. 15:00-18:00 Ledoví sochaři - "Zlínský ledový Anděl" outdoor 45 000,00

15.00-18.00 Vánoční tvořivé dílny + malováni na obličej stan 8 000,00 
18 000,00

17:00-19:00 MEGAFON podium KČ

19:00-21:00 sobotní VÁNOČNÍ JUKEBOX ve Stodole - dj Martas stodola 2 000,00

ncctéle 12J2. 10:00-11:00 Kouzelné vánoce pro děti s Jirkou Hadašem podium 15 000,00

TíříiJBíVEWlNl 15.00-18.00 Vánoční tvořivé dílny s Mojí dílnou stan 6 000,00

15:00-17.00 Jirka Hadaš a Maxipes Fík podium již V cene výše

17:00-18:00 ADAM ĎURICA - populární slovenský zpěvák podium 110 000,00

18:00 - 20:00 Cestující hudba - bigbeatová cover kapela stodola 7 000,00

pondělí 13.12. 16:00-16:30 Dětský folklorní soubor • vánoční program podium bezplatný program

17:00-18:00 CROWSES - zlínská kapela - swing, filmová hudba podium 8 000,00

úterý 14.12. 16:00 -16:30 Přímý přenos Koncert odb.sociálních věcí z obřadní síně podium bezplawý program

17:00-19:00 kapela ZÁŘÍ podium 6 000,00

středa 15.12. 16:00-16:30 Dětský folklorní soubor - vánoční program podium bezplatný program

17:00-19:00 REGGAY - zlínská kapela 10 000,00

čtvrtek 16.12. 16:00-16:30 Dětský folklorní soubor - vánoční program podium oezplainý program

17:00-19:00 GOLDEN DELICIOUS band herce Tomáše Davida podium 25 000,00

pátek 17.12. 16:00-16:30 Dětský soubor - vánoční program __ podium bezplatný program

17:00-18:00 JOE COCKER FOREVER revival podium 10 000,00

18:00-20:00 muzicírování ve Stodoie: L.REDLOVÁ - sama s kytarou "Lidovky" stodola 7 000,00

sobota 18.12. 15:00-18:00 Vánoční dílna + malování na obličej Stan 8 000,00

17:00-19:00 KAČES, DYJÁK a spol zlínské hudební sdružení podium 10 000,00

19:00-21:00 sobotní VÁNOČNÍ JUKEBOX ve Stodole - dt J.V.Navrátil stodola 2 000,00

neděle 19.12'. 10:00-11:00 Divadlo SEMTAMFOR - Vánoce s pejskem a kočičkou podium 10 000,00

t TVS7A Vánoční floristická dílnička pro dětí s Charitou Zlín Stan 10 000,00

15.00-18.00 Odpoledne s Nadací Korunka Luhačovice podium bezplatný program

16.00-17.00 živý betlém - Doubravánek stodola 1 000,00

17:00-18:00 Kateřina Marie Tichá + Bandjeez podium 38 000,00

18:00-20:00 Moonshire - rhythm&biues kapela z Holešova 5 000,00

pondělí 20.12. 16:00-17:00 Dětský folklorní soubor - vánoční program podium bezplatný program

17:00-18:00 Peter JUHAS TRIO oodium 12 000,00

úterý 21.12. 16:00-17:00 Dětský folklorní soubor - vánoční program bezplatný program

17:00-18:00 IVAN HLAS TRIO podium 40 000,00



středa 22.12. 16:00-17:00

15.00- 19.00

17:00-18:00

18.00- 21.00

MOSICA ANGELICA - Lucie a Magdalena 

Betlémské světlo - skauti Zlín, Lucemlčka pro Anetku-Charíta

ADD GOSPEL Přerov

VÁMOČNi PUNČ-PARTY NA NÁMĚSTÍ - DJ Luděk Mallar < hosté

podium

stan

podium

podium

8 000,00

bezplatný program

6 000,00

6 000,00

čtvrtek 23.12. 15:00-16:00

17:00-18:00

AVION BIG BAND Zlín

JAZZBOOK
podium

podium

15 000,00

6 500,00

MODERACE v období "Adventní Zlín” {různí moderátoři) - CELKOVÁ ČÁSTKA - za 15 dnů á 2.000,- /den 

( v průběhu odbobí 27.11. - 23.12., ne věechny dny moderovány, pouze so, ne, plus dny s programem vhodným 
k moderaci)

30 000,00

CELKEM PROGRAM 28.11. - 23.12. bez DPH: 907 000,00

23.12. večer (po 21:00) bude demontováno hlavni podium včetně pfísiušné techniky, zůstává Adventni stodoia se samostatným 
ozvučenim a technikou pro živou i reprodukovanou hudbu na obdobi od 26.12. do 1.1.

die instrukci zadavatele ve dnech 24. a 25.12. bude náměstí bez programu

neděle 26.12. 17:00-19:00 Outér & Řezňa stodola 3 000,00

pondělí 27.12. 17:00-18:00 Adam Caha stodola 2 000,00

úterý 28.12. 17:00-18:00 Markéta Vodičková a Fiiip Vítů stodola 4 000,00

středa 29.12. 17:00-19:00 Cestující hudba stodda 7 000,00

čtvrtek 30.12. 17:00 -18:00 Dy|ák, Kačes a spol. stodola 7 000,00

pátek 31.12. 17:00-18:00 Zpíváni a capella k rozloučení se starým rokem (pěvecký sbor) Stodola 6 000,00

sobota 1.1.

17:00-18:00
a
18:30-21:00

Novoroční Ohňostrojová afterparty - dj
(návaznost na novoroční ohňostroj)

stodola 6 000,00

CELKEM PROGRAM 26.12. -1.1. bez DPH: 35 000,00

PODIUM
Střecha 9x6 m zastřešení podia, jako podium použity díly podia v majetku SMZ (viz. realizace r. 2018 a 2019)

pronájem zastřešení od 27.11. do 23.12. 2021 v£. dooravy. stavbv a demotáže

90 000,00

podium • zázemí backstage 6x6 pronájem proti stanu 6x6 s certifikátem, vč. dopravy, stavby a demontáže na celou dobu realizace 30 000,00

ZVUK A SVĚTLA SET
STANDART ozvučenTí podia standart AP + zákl.světla ^ ozvuč, ván.stodoly - denní paušál 10.000,- Kč

kalkulovány pro dny v program: 27.11.-23.12.8 výjimkou 4x adventní ned^e

23 dnů 230 000,00

SET EXTRA ozvučení podia velká AP + efektová.světia ozvuč, ván.stodoly - denní paušál 19.000,- Kč

kalkulovány bro dny v program: adv. nedéle 28.11., 5.12., 12.12.. 19.12.

4 dny 76 000,00

SET
STODOLA ozvučení programu pouze ve vánoční stodole - denní paušál 5.000,- Kč

kalkulovánv Pro dny v program: 26.12.-1.1.
7 dnů 35 000,00

STAN 25x10 m
-VÁNOČNÍ
STODOLA"

party stan 25x10 na dobu OD 29.11. do 1.1. vč. stavby, kotvení, mobiliáře (sedací sety, bistro 
stolky):

96 076,00

vánoční dekorace a osvčtiení stanu (světelné giilandy 50m) - viz. dekorace 2019 45 000,00

vytápění podia
ínfra-záNč

10 ks.
vytápění pro vystupující umělce, zápůjční paušál na dobu realizace celého adv. programu 35 000,00

CELKEM TECHNIKA bez DPH:
637 076,00

technický personál

{naceněnojen 27.11.
23.12.), od 26.12. bez

STANDART
denně 16:00-21 ;00 2x pomocníci (stěhování aparatur, rekvizit, koše atd.) á 150,-/h/os.- tj.denní 
paušál 1.800,-

kalkulovány dny pro "STANDART’ režim (dny mimo svátky):

19 DNŮ 34 200,00



EXTRA-vlksnd
denně 11:00-21:00 2x pomocníci (stěhování aparatur, rekvizit, koše aid.) á 150,-/h/os.-tj.denní 
paušál 3.000,' 8 DNŮ 24 000,00

kalkulovány dny "EXTRA-víkenď' režim (soboty a neděle]:

PRODUKČNÍ
STANDART denně 14:00-21:30 produkční supervize a dohled nad realizací - denní paušál 2.000,- 23 DNŮ 46 000,00

DOZOR DENNÍ
kalkulovány dny pro "STANDART' režim [dny mimo so, ne a svátky]

{naceněno
27.11.>1.1.)

EXTRA-víkentí denně 10:00-21:30 produkční supervize a dohled nad realizací - denní paušál 3.000,- 11 DNŮ 33 000,00

kalkulovánv dny "EXŤRA-víkend" režim (soboty a nedéle + 26.12. 31.12. a 1.1.};

SECURITY STANDART do 
23.12. denně 15:00-21:00 2x pracovník pro dozor security * (2x6hod. á 160,- = denní částka: 1.920,-) 27 DNŮ 51 840,00

(období 27.11.- 23.12. plus 
26.12.-1.1. denně 15
21 h.)

(2 pracovnfcil lostraha pódium + Adventní stodola - 2 muži}
STANDART od 
26.12. denně 16:00-20:00 1x pracovník pro dozor security - (4 hod. á 160,- = denní částka: 640,-) 7 DNŮ 4 480,00

|1 pracovník) (ostraha pouze Adventní stodola - stačí 1 muži

CELKEM PERSONÁL bez DPH; 193 520,00

DOPROVODNÉ
ATRAKCE

FOTOSTÉNY Křídla ''Adv. 
aín” fotostěna ve stanu - Vánoční stodole - andělská křídla na pozadí z cihlové stěny wnbér\QZi.2ůt9

Adventni Jukebox
každou sobotu každou adventní sobotu DJ ve Vánoční stodole - hraje na přání diváků + partv produkce nacenéno vpnx^vnu

Festival punčů
9.12. přehlídka vánočních punčů místních prodejců k podpoření prodeje nacůněno viíramvu

Ledové sochy
11.12. sochaři na místě tvoří velkou sochu "Zlínsky ledový anděl" + "Vánoční beran" + worskhop pro děti nacenéno v cvptrii/nu

Dětské dílničky průběžně v 
adventu v rámci víkendových programů - viz. programový rozpis nacenéno v ormnr^u

VÁNOČNÍ MAGICKÉ PODLOUBÍ výtvarně audiovizuální umělecká instalace žánrové zážitkové zóny do podloubí, případně do 
exteriéru v parku - dle dohody 30 000,00

CELKEM DOPROVODNÉ ATRAKCE bez DPH: 30 000,00

PROPAGACE

grafické práce
ODHAD počítáme s využitím modifikace logo-manuálu "Adventní Zlín 2019"

pouze odhad grafických prací - příprava všech vizuálú, tiskovin, reklam... atd. odhad 10 000,00

tiskoviny - postery
plakáty A2 tisk Plakátů - s celkovým programem, odhad na tisk 300 ks. 4 000,00

výlftpy fHakátú - odhad - výlepy plochy KM. UH, VS, ZL 10 000,00

letáky A5 tisk letáků A5 oboustranný - s celkovým programem, odhad na tisk 3000 ks. 5 000,00

tisková reklama
ODHAD 2x inzerát v inZlin č. 11 a 12 (2x5.000,-) 10 000,00

2x inzerce v Magazínu města Zlína (vvdává zadavatel] bOTíPlstně

radlo reklama
ODHAD základní propagace realizována 50x spot v partnerském rádiu Gen natočení spotu) 2 200,00

spotová kampaň v regionálních rádiích [Zlín Rock Max. Čas) - odhad na cca 150 sDotů 20 000,00

facebook správa fb 
událostí ODHAD - admin, zadávání některých příspěvků a 4x boost příspěvků u události odhad 20 000,00

spráíva sdílení fotografií veřeností na sodálních sítích...

POZN.: reklamní AKTMTY BUDOU ROZŠÍŘENY V PŘÍPADĚ ZÍSKÁNÍ SPQZORŮ AKCE. VlCE-REKLAMA BUDE HRAZENA ZE SPONZORSKÝCH PROSTŘEDKŮ

CELKEM PROPAGACE bez DPH: 81 200,00

AUTORSKÉ

POPLATKY
ODHAD poplatky OSA a Intergram za licenční provozování živé hudby

[odhad vychází z výpočtu letošního roku s ;^ihlédnutím k navýšení počtu dnů a produkcí}

odhad 30 000,00

ubytování

účinkující

ODHAD pro větší kapely dle rideru (bude upřesněno dle aktuální potřeby plynoucí ze smluv s umělci) odhad 15 000,00



občerstveni

účinkující

ODHAD pro větší kapely dle rideru + teplý čaj pro soubory... atd. odhad

odhad dle minulého roku navýšeno s ohledem na prodloužení proqramu o 7 dnů

30 000,00

CELKEM DALŠÍ NÁKLADY bez DPH: 75 000,00

celkové přímé náklady (program,technika,personál,dopr.atrakce,propagace,další) 1 958 796,00 Kč

agenturní provize - snížená 15% 293 819,40 Kč

celková částka včetně agenturní provize bez DPH: 2 252 615,40 Kč

DPH 21%; 473 049,23 Kč

celková částka včetně agenturní provize a včetně DPH: 2 725 664,63 Kč

POZN.1: kromě časů uvedenýcti u účinkujících hraje každý den v čase požadovaném zadavatelem 
reprodukovaná hudba - mix žánrové adventní hudby.

POZN.2: předkladatel si vyhrazuje právo na změnu některých bodů programu - s ohledem na 
délku 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 - tj. hlavně u stěžejních Jmen na adventní neděle - máme vyjednány opce delší)



Příloha č. 2 SMLOUVY:
Harmonogram doprovodného programu včetně jeho popisu a případné fotodokumentace a plánku 
rozmístění:

„Vánoční stodola"
v posledních dvou letech velmi oblíbené 
posezení pro návštěvníky náměstí v průběhu 
akce od pondělí 29.11. (27. -28.11. bez 
stodoly s ohledem na množství diváků a 
kapacitu náměstí při první adventní neděli) až 
do ukončení ceié akce.
Certifikovaný velkoprostorový stan 25x10 m. 
se zátěžemi, osvětienim a dekoracemi a 
s mobiliářem pro návštěvníky (28x sedací set 
stůl+2 lavice, 20x stůl loketový dřevěný) a 
malým pódiem pro menší hudební produkce. 
Vánoční stodola slouží k posezení návštěvníků 
u občerstvení, ale také k menší části kulturního 
programu a doprovodných atrakcí.

Fotostěna ADVENTNÍ ZLÍN
počítáme s využitím foto-pozadí „Andělská křídla", které byly za tímto 
účelem vyrobeny v roce 2019. Instalace ve Vánoční stodole po celou 
dobu realizace.

Foto-point světelné logo 
ADVENTNÍ ZLÍN
pro foto-point počítáme také s využitím 
světelného loga "Adventní Zlín", které bylo 
také vyrobeno při minulé realizaci (umístění 
na kraji dlážděné plochy vpravo vedle 
hlavního pódia)

c^duem.

-------- Zlín ------

Tniiiui

Festival vánočních punčů
plánováno na čtvrtek k 9.12. jako zajímavá doprovodná aktivita 
náměstí s propagací místních prodejců punčů (v loňském roce 
prodejci velmi chválená jako originální podpora prodeje!). 
Moderovaná ochutnávka a představení punčů všech prodejců.

Zlínské
MAGICKÉ VÁNOČNÍ PODLOUBÍ
průběžně - venkovní instalace 
audiovizuální zóny, kterou prochází 
návštěvníci. Prostor cca 5 x 5 m. v němž 
jsou instaíovány efektové plastové 
"třásně" zavěšené od stropu (konstrukce), 
které pro návštěvníky vytvoří spolu s 
efektovými světly a žánrovou hudbou 
(permanentní provoz instalace vždy po 
setmění až do 21:00) "magický vánoční 
svět", kterým prochází.

Přednostně navrhujeme instalaci realizovat v podloubí radnice, případně v externím stanu v 
rámci setupu náměstí (bude upřesněno po dohodě se zadavatelem)



ZLÍNSKÝ ANDĚL a další ledové sochy na náměstí
další tradiční - a divácky velmi oblíbená - atrakce Adventního Zlína; 
živá výroba ledových soch profesionálními sochaři. Přímo na 
náměstí vznikne oblíbená socha „Zlínského ledového Anděla“ + 
menší socha (např. hvězda, nebo beránek...). Tato aktivita naplní 
programovou část (plánováno na sobotu 11.12.) a zároveň 
v následujících dnech zajistí i orginální dekoraci náměstí (dle 
aktuálního počasí). Součástí programu je také dětský sochařský 
workshop, kdy si děti můžou bezpečné na místě vyzkoušet tesání 
do ledových kvádrů.

ADVENTNÍ REVIVALOVÉ PÁTKY "NA ZLÍNSKÉM RYNKU"
žánrové pátky v rámci celého adventního programu, kdy vždy v tento den v týdnu vystoupí na pódiu 
revival populárního zpěváka nebo kapely (K.Gott Revival, Joe Cocker Revival... atd.).
Uvedeno v návrhu programu, pravidelný den poslouží i k přehledné programové nabídce v promo 
aktivitách k akci Adventni Zlín 2021.

Sobotní vánoční jukebox "Ve Stodole"
žánrové sobotní večery v rámci celého adventního programu, kdy vždy v tento den v týdnu (kromě 
soboty 27.11. kdy Stodola ještě nestojí) večer hrají v Adventní stodole dj-ové na přání pro poslech a 
příjemné posezení návštěvníků. Uvedeno v návrhu programu, pravidelný den poslouží i k přehledné 
programové nabídce v promo aktivitách k akci Adventní Zlín 2021.

Dětské adventní dílničky (průběžně od 27.11. do 23.12. viz. programový rozpis) 
oblíbená aktivita pro děti a rodiče - ve vybraných dnech adventního programu jsou pro děti připraveny 
rukodělné dílničky s výrobou různých předmětů s vánoční tematikou ve stanu 8x4 m. vpravo vedle podia 
(společný prostor i pro dětské kinečko). Stan není v kalkulaci - počítáme se zápůjčkou od odboru kultury.

Dětské vánoční kinečko (průběžně od 27.11. do 23.12. viz. programový rozpis)
dětmi v minulých letech hojně navštěvované mini-kino s pohádkami a filmy s vánoční tematikou. Umístěno
také ve stanu 8x4 m. vpravo vedle podia (viz. dětské dílničky)

Vánoční polární expres a řetízkový kolotoč pro nejmenší dětí
předpokládáme s umístěním této tradiční dětské atrakce na stejném místě, kde atrakce nenarušují 
toky návštěvníků programu, ale příjemně doplňují škálu programové nabídky pro veřejnost. Atrakce 
není v kalkulaci - tradičně si financování zajišťuje provozovatel formou výběru vstupného.

Další atrakce dramaturgie doprovodného programu Adventní Zlín 2020:

• Ježíškova pošta
tradiční akce plnění dětských vánočních přání ve spolupráci s Radiem Zlín

• Rozsvícení vánočního stromu "ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ"
happening s rozsvícením vánočního stromu primátorem města Zlína. Přesný scénář aktu 
rozsvícení stromu bude konzultován se zadavatelem.

• Nadační den osobnosti s Korunkou Luhačovice
tradiční charitativní akce luhačovické nadace ve spolupráci s městem Zlín •

• Betlémské světlo
tradice, bez níž si někteří vánoce ve Zlíně už neumí představit... Rozdávání betlémského 
světla ve spolupráci s místními skauty, vždy s přidanou charitativní bodnout zlínské Charity a 
její akce „Lucernička pro Anetku". Realizace ve středu 22.12. z hlediska návaznosti na 
distribuci betlémského světla...
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Plánek rozmístění doprovodných atrakcí 2021;

Vánoční stodola (stan 25x10 m.)

Foto stěna Adventní Ziln”

Foto point - sviti logo -Adventni Zlín"

Festival vánoCnicli punčů. Sobotní vánočni jukeboxy 

Ledové sochy

Adventni Revivalové Pátky (podium)

Q zlínské MAGICKÉ VANOČNI PODLOUBÍ 

Dětské dilníCky a hinečko ve stanu 8x4 m.

Vánočni polární express a řetizkový kolotoč

□ O i

POZN.: jako podklad schématu byl použitý plánek náměstí .Adventní Zlín“ z realizace v roce 2019 poskytnutý zadavatelem 
v rámci dokumentace k výběrovému řízení.



ADVENTNÍ ZLÍN 2021 - ROZPIS PROGRAMU (aktuální k 15.9.2021)

kulturní

PROGRAM

nedřít! 5 12

DRUHA aPWMtHi

sobota 27.11. 15:00-18:00 Tvořivé dílničky pro děti a malování na obličej stan 10 000,00

16:00-19:00 EVENT JAZZ podium 15 000,00

nedéle 25,11. 15:00-16:00 DFS Vonička + CM Paléska + CM Moravěnka podium bezplatný program

PRVNÍ AOVENtW 16:00-16:45 zvukové zkoušky, hraje reproduk. hudba podium

16:45-17:45 Pěvecký sbor SPŠ Kroměříž podium 6 000,00

17:45 "ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ" rozsvíceni vánočního stromu u stromu 8 000,00

18:00-19:30 F DUR JAZZBAND + Bára Basiková podium 55 000,00

pondělí 29.11. V pondělí ráno stavba stanu 25x10 na náměstí - tzv. “Vánoční stodola"

16:00-17:00 Dětské kinečko Stan 2 000,00

17:00 -18:00 PODJEZD podium 10 000,00

úterý 30.11 16:00-17:00 Dětské kinečko Stan 2 000,00

17:00 - 20:00 Dale B Williams - busking guitar podium 7 000,00

středa 1.12. 16:00-17:00 Dětské kinečko Stan 2 000,00

17:00-19:00 TOKYO - zlínská legendární kapela podium 10 000,00

čtvrtek 2.12. 16:00-17:00 Dětské kinečko Stan 2 000,00

17:00-18:30 VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR - adventni koncert podium 8 000,00

pátek 3.12. 16:00-17:00 Dětské kinečko Stan 2 000,00

17:00 -18:00

VENTNi REVIVALOVÝ pATEK NAZUNSKÉM RYNKU;

THE BEATLES REVIVAL Kladno

15.00-18.00 Tvořivé dílničky pro děti

sobota 4.12. 16:00 -16:30 RITMO FACTORY - světelná bubenická show 2x vstup
17:00-19:00 DUNDEE AND FRIENDS - zlínská kapela

19:00 - 21:00 sobotní VÁNOČNÍ JUKEBOX ve Stodole - dj Petr Uhrik

10:00-11:00 Čert a Káča - Divadlo PARNAS Brno

15.00 -18.00 Mikulášské tvořivé dílny + malování na obličej

16.00 -18.00 MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL + Čerti z Býlnice

podium

podium

podium

stodola

podium

stan

náměstí

40 000,00

6 000,00 

24 000,00 

10 000,00 

2 000,00

10 000,00 

8 000,00 

25 000,00



sobota 11.12.

15:00-17:00 Mikulášská nadílka pro děti (rozdávání sladkostí a dárků) stodola již v ceně výěe

17.00 -18.00 DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND podium 55 000,00

18.00-20.00 muzicírování ve Stodole; Marek Soidán - busking biues stodola 4 500,00

pondělí 6.12. 16:00-17:00 Dětské kinečko stan 2 000,00

17:00-18:00 Vánoce s Městským divadlem Zlín podium 10 000,00

úterý 7.12. 16:00-17:00 Dětské kinečko stan 2 000,00

17:00-18:00 Lucie REDLOVÁ s kapelou pódium 17 000,00

Středa 8.12. 16.00 -17.00 Dětské kinečko stan 2 000,00

17:00-17.45 Hudební škola YAMAHA Zlín pódium oezptatný program

18:00-18:20 GesKo zpívá koledy s Deníkem pádlům božoiamy program

18:30 -19:30 PREMIER 89 - zlínská kapela podium 12 000,00

čtvrtek 9.12. 16:00-17:00 Dětské kinečko stan 2 000,00

17:00-19:00 průběžně FESTIVAL VÁNOČNÍCH PUNČŮ (podpora prodejců) stan bezplatný program

17:00-20:00 FUNNY FELLOWS podium 25 000,00

pátek 10.12. 16:00 -17:00 Dětské kinečko stan 2 000,00

I REVIVALOVÝ PATEK NAZLINSKÉM RYNKU:

17:00-18:00 

18:00 - 20:00

KAREITGOTT revival'ftfloravT
muzicírování ve Stodole; Dale B Williams

15:00-18:00

15.00-18.00

17:00-19:00

19:00-21:00

Ledoví sochaři - "Zlínský ledový Anděl"
Vánoční tvořivé dílny + malování na obličej

MEGAFON
sobotní vánoční JUKEBOX ve Stodole - dj Martas

podium

stodola

outdoor

stan

podium

stodola

18 000,00 

7 000,00

45 000,00

8 000,00 

18 000,00 Kč 

2 000,00
feeděle 10:00-11:00 Kouzelné vánoce pro dětí s Jirkou Hadašem podium 15 000,00

TŘi-n Anwt-MY»ji 15.00-18.00 Vánoční tvořivé dílny s Mojí dílnou stan 6 000,00

15:00-17.00 Jirka Hadaš a Maxipes Fík pódium již V ceně výše

17:00-18:00 ADAM ĎURICA - populární slovenský zpěvák pódium 110 000,00

18:00 - 20:00 Cestující hudba - bigbeatová cover kapela stodola 7 000,00

pondělí 13.12. 16:00-16:30 Dětský folklorní soubor - vánočni program podium bezplatný program

17:00-18:00 CROWSES - zlínská kapela - swing, filmová hudba podium 8 000,00

úterý 14.12. 16:00-16:30 Přímý přenos koncertu odboru sociálních věcí z obřadní síně podium bezplatný program

17:00-19:00 kapela ZÁŘÍ podium 6 000,00

J



středa 15.12. 16:00-16:30 Dětský folklorní soubor - vánoční program podium bezplatný program

17:00-19:00 REGGAY - zlínská kapela 10 000,00

čtvrtek 16.12. 16:00-16:30

17:00-19:00

Dětský folklorní soubor - vánoční program

GOLDEN DELICIOUS band herce Tomáše Davida

podium

podium

bezplatný program

25 000,00

pátek 17.12. 16:00-16:30

17:00 -18:00 

18:00 - 20:00

Dětský soubor - vánoční program

RYNKU:

JOE COCKER FOREVER revival 
muzicírování ve Stodole: L.REDLOVÁ - sama s kytarou "Lidovky"

podium

podium

Stodola

bežolstný program

10 000,00 

7 000,00

sobota 18.12. i5;oo -18-.00 Vánočni dílna + malováni na obličej

17:00-19:00 KAČES, DYJÁK a spol zlínské hudební sdružení

stan

pódium

8 000,00 

10 000,00

19:00-21:00 sobotní vánoční jukebox ve Stodole - dj J.V.Navrátil stodola 2000,00
neděle 19.12. 10:00-11:00 Divadlo SEMTAMFOR - Vánoce s pejskem a kočičkou podium 10 000,00

■".IVRtA adventní Vánoční floristická dílnička pro děti s Charitou Zlín stan 10 000,00

15.00-18.00 Odpoledne s Nadací Korunka Luhačovice podium bezplatný program

16.00-17.00 živý betlém - Doubravánek stodola 1 000,00

17:00 -18:00 Kateřina Marie Tichá + Bandjeez pódium 38 000,00

18:00-20:00 Moonshire - rhythm&biues kapela z Holešova 5 000,00

pondělí 20.12. 16:00-17:00 Dětský folklorní soubor - vánočni program podium bezplatný program

17:00 -18:00 Peter JUHAS TRIO podium 12 000,00

úterý 21.12. 16:00 -17:00 Dětský folklorní soubor - vánoční program

17:00-18:00 IVAN HLAS TRIO podium 40 000,00

středa 22.12. 16:00-17:00 MUSICA ANGELICA - Lucie a Magdalena podium 8 000,00

15.00-19.00 Betlémské světlo - Skauti Zlín, Lucernička pro Anetku-Charita Zlín stan bezplatný program

17:00-18:00 ADD GOSPEL Přerov podium 6 000,00

18.00-21.00 vánoční PUNČ-PARTY NA NÁMÉSTl - DJ Luděk Mallar i- hosté podium 6 000,00

čWrtek 23.12. 15:00-16:00 AVION BIG BAND Zlín podium 15 000,00

17:00-18:00 JAZZBOOK podium 6 500,00

MODERACE v období "Adventní Zlín" (různí moderátoři) - CELKOVÁ ČÁSTKA - za cca 15 DNŮ á 2.000,- / DEN (v
30 000,00

průběhu odbodbi 28.11. - 23.12., ne všechny dny moderovány, pouze so, ne + dny s programem k moderaci)

CELKEM PROGRAM 28.11. - 23.12. bez DPH: 907 000,00



23.12. večer (po 21:00) bude demontováno hlavní podium včetně pňslušné techniky, zůstává Adventní stodola se samostatném ozvučením a 
technikou pro živou i reprodukovanou hudbu na období od 26.12. do 1.1.

dle instrukci zadavatele ve dnech 24. a 25.12. bude náměstí bez programu

neděle 26.12. 17:00-19:00 Outěr & Řezňa Stodola 3 000,00

pondělí 27.12. 17:00 -18:00 Adam Caha Stodola 2 000,00

úterý 28.12. 17:00-18:00 Markéta Vodičková a Filip Vítů stodola 4 000,00

Středa 29.12. 17:00-19:00 Cestující hudba stodola 7 000,00

čtvrtek 30.12. 17:00 -18:00 Dyják, Kačes a spol. stodoia 7 000,00

pátek 31.12. 17:00 -18:00 Zpívání a capella k rozloučeni se starým rokem (pěvecký sbor) stodola 6 000,00

sobota 1.1.
17:00-18:00 a 18:30
21:00

Novoroční Ohňostrojová afterparty - dj (návaznost na novoroční
ohňostroj)

stodola 6 000,00

CELKEM PROGRAM 26.12. -1.1. bez DPH: 35 000,00

Předkladatel si vyhrazuje právo na změnu některých bodů programu - s ohledem na délku VŘ, 
kterou odmítají akceptovat někteří uměici s tím, že opci na termín nám poskytnou pouze do chvíie, 
než o rezervovaný termín projeví zájem někdo jiný... (u hiavních bodů programu - hiavně u 
stěžejních jmen na adventní neděle - máme vyjednány opce delší)...

]



Příloha a. 3 SMLOUVY:
Propagační mix:

ADVENTNÍ ZLÍN 2021 - návrh struktury medíaplánu propagace akce

říjen 2021 MAGAZÍN MĚSTA ZLÍNA
- krátké p.r. s informací o připravovaném "Adventním Zlínu 2021"
(rozhovor s primátorem? Textový krátký článek? ... dle vyjádření tisk. odd. SMZ) 
grafika
- příprava, zpracování, schválení vizuálu "Adv. Zlín 2021" zadavatelem

listopad 2021 MAGAZÍN MĚSTA ZLÍNA
- obsáhlé p.r. s informací o programu a podrobnostech akce "Adventní Zlín 2021"
- grafická inzerce - programový rozpis, upoutávky, prezentace pořadatele...
magazín IN ZLÍN
- plošná inzerce 1/1 str. barevně - upoutávka na akci, bez podrobného rozpisu
mf DNES - mutace Zlínsko
- plošná inzerce 1/4 str. barevně - programový rozpis, upoutávka na akci
PLAKÁTY - výlepy
- 14-denní vlna výlepů plakátů A2 s programem a upoutávkou v městech regionu 
(Zlín, Otrokovice, Vizovice, Hoíešov, Napajedla, Uh.Hradiště, Kroměříž)
letáky A5 - distribuce
- výroba a distrubuce letáků A5 s programovým rozpisem a prezentací akce, umístění 
ve veřejných institucích (1C Zíín, obchody, úřady... dle operativních možností)

prosinec 2021 MAGAZÍN MĚSTA ZLÍNA
- p.r. s rozpisem programu "Adventní Zlín 2021"
-grafická inzerce - programový rozpis, upoutávky, prezentace pořadatele...
magazín IN ZLÍN
- plošná inzerce 1/1 str. barevně - programový rozpis, upoutávka na akci
- p.r. článek k programové nabídce a konání akce "Adventní Zlín 2021"
mf DNES - mutace Zlínsko
- plošná inzerce 1/4 str. barevně - programový rozpis, upoutávka na akci
PLAKÁTY-výlepy
- 14-dennf vlna výlepů plakátů A2 s programem a upoutávkou v městech regionu 
(Zlín, Otrokovice, Vizovice, Holešov, Napajedla, Uh.Hradiště, Kroměříž)
letáky A5 - distribuce
- výroba a distrubuce letáků A5 s programovým rozpisem a prezentací akce, umístění 
ve veřejných institucích (1C Zlín, obchody, úřady... dle operativních možností)
bannery - veřejný prostor
- banner cca 1x2 m. na náměstí s podrobným programovým rozpisem programu, další 
1-2 bannery s logem a upoutávkou na akci možno rozmístit na městkých plochách dle 
dohody se zadavatelem.


