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SMLOUVA O SPOLU POŘADATELSTVÍ

Článek i.

Smluvní strany

Městská část Praha 2

Se sídlem: Náměstí Míru 20, PSČ 120 00, Praha 2

Zastoupena: Mgr, Janou Černochovou, starostkou

IČO: 00063461

DIČ: CZ00063461

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.: 27-2000758339/0800

(dále jen „MČP2")

a

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (dále W4W, o.p.s.}

Se sídlem: Vlastislavova 152/4, Praha 4

Zastoupena: Ing. Renata Ouředníková

IČO: 24231509

DIČ: CZ24231509

(dále jako „hlavní pořadatel", společně též jako „smluvnístrany", každý samostatně také jako 

„smluvní strana")

Uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zák. 

č. 89/2012 $b,, občanský zákoník, v platném znění, tuto Smlouvu o spolupořadatelství:
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Článek !l.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na spolupráci při přípravě a pořádání akce „DEN RODINY 2017", 

která se uskuteční dne 13. 5. 2017 v Havlíčkových sadech v Praze (dále též jen „Akce").

2. Akce je specifikována v Příloze č. 1 této smlouvy jako Popis projektu a tvoří její nedílnou 

součást.

3. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy disponují platnými majetkovými a 

provozními právy či oprávněními k podnikání, v rozsahu nezbytnému k poskytování plnění dle 

této smlouvy.

Článek III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek spolupráce mezi smluvními stranami při 

spolupořádání projektu „DEN RODINY 2017".

2. Akce se bude konat dne 13. 5. 2017 v Havlíčkových sadech v Praze od 10:00 hodin do 20:00 

hodin (čas na přípravu od IS.OOh v pátek 12. 5. 2017, následný úklid po akci ihned 13. 5. 2017 

do 24.00h), a to na pozemcích, které jsou vyznačeny v Příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její 

nedílnou součást.

3. Předání pozemků vyznačených v Příloze č. 1 proběhne v pátek 12. 5. 2017 v dopoledních 

hodinách dle předchozí telefonické domluvy, zpětné převzetí proběhne v pondělí 15. 5. 2017 

v dopoledních hodinách dle předchozí telefonické domluvy s pracovníkem odboru životního 

prostředí.

Článek IV.

Závazková část smlouvy

1. W4W, o.p.s. se na základě této smlouvy zavazuje zajistit sama nebo prostřednictvím sjednaných 

subdodavatelů komplexní produkčně technické a personální zabezpečení Akce v rozsahu, který 

je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy.

2. W4W, o.p.s. se dále na základě této smlouvy zavazuje zajistit sama nebo prostřednictvím 

sjednaných subdodavatelů komplexní propagaci Akce, viz specifikace v Příloze č. 1.

3. W4W, o.p.s. se zavazuje poskytnout MČP2 místo pro náborové stanoviště klubu Dvojka pro děti 

a rodiče.
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4. MČP2 se zavazuje poskytnout v dostatečném předstihu, e-mailem na adresu 

renata.ourednikova@w4w.cz, podklady pro zajištění prezentace na propagačních materiálech, 

včetně loga, s tím, že s poskytnutím loga uděluje souhlas s jeho použitím pro účel jeho 

propagace jako spolupořadatele Akce.

5. W4W, o.p.s. se na základě této smlouvy zavazuje ve vztahu k veřejným prostranstvím ve veřejné 

zeleni MČP2:

a. udržovat tyto prostory a jejich bezprostřední okolí v čistotě a pořádku, přičemž jejich 

případné znečištění bez průtahů na své náklady odstranit,

b. užívat tyto prostory pouze k účelům souvisejících s realizací Akce,

c. zajistit průběh Akce, její přípravu a likvidaci tak, aby neomezoval ostatní návštěvníky či 

provozovatele,

d. předat tyto prostory zpět v předchozím stavu a odstranit prokazatelné závady vzniklé 

v souvislosti s Akcí, neprodleně na svoje náklady,

e. vynaložit vždy po celou dobu od okamžiku, kdy mu byly pozemky předány, až do 

okamžiku jejich zpětného předání MČP2 maximální možné úsilí k tomu, aby 

nedocházelo ke vzniku škod

aa) na pozemcích,

bb) na technických prvcích umístěných na pozemcích (např. lavičky, odpadkové 

koše, závlahové systémy, mlhoviště, stavební objekty apod.) a 

cc) na bezprostředním okolí pozemků,

f. dodržovat pokyny týkající se intenzity hluku, jakožto i dalších provozních nařízení,

g. pozemky před jeho opětovným předáním MČP2 uklidit (tj. odvézt odpadky a vyčistit).

6. W4W, o.p.s. se taktéž na základě této smlouvy zavazuje na vyžádání neodkladně písemně 

informovat o stavu přípravy Akce a poskytnout veškeré podklady v souladu se schválenými 

zásadami pro spolupořadatelství akcí městskou částí Praha 2. Dále se zavazuje zpracovat a 

poskytnout závěrečnou zprávu o Akci včetně fotodokumentace, nejpozději do 1 měsíce od 

skončení akce.

7. MČP2 se na základě této smlouvy zavazuje:

a. zajistit bezplatně ty prostory k pořádání Akce, které jsou vyznačeny růžovou barvou v 

Příloze č. 1,

b. zajistit bezplatné povolení sedmi přenosných vjezdů vozidel do 3,5 tuny bez parkování.

8. Za prostory, které jsou v Příloze č. 1 vyznačeny žlutou barvou, se obě strany domluvily na částce 

vyplývající ze sazebníku MČP2 a předpokládané plochy pro příslušnou část Akce ve výši 80.000 

Kč (slovy osmdesáttisíc korun) včetně DPH, dále jako pronájem. Pronájem je splatný fakturou

3



W

vystavenou MČP2. MČP2 se zavazuje dodat fakturu za tento pronájem nejdéle do deseti dnů po 

skončení Akce. Splatnost faktury činí 30 dní.

9. MČP2 se na základě této smlouvy zavazuje zajistit přístup do prostor k pořádání Akce v rozsahu, 

který je specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy, a to před pořádáním akce v pátek 12. 5. 2017 

od 15h za účelem technické přípravy Akce, a taktéž v sobotu 13. 5. 2017 následné hodiny po 

ukončení Akce do uzavření parku (tj. do 24:00 hodin), za účelem likvidace a úklidu.

10. MČP2 se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout veškerou součinnost k produkčně 

technickému zajištění Akce, tj. zejména:

a. při zajištění spolupráce s Policií ČR, Městskou policií. Záchrannou službou a Hasičským 

záchranným sborem,

b. při dodání veškerých podkladů nezbytných pro zajištění všech realizačních povolení,

c. při dodání technické a provozní dokumentace nezbytné k bezproblémové realizaci Akce 

a to v součinnosti s věcně příslušnými odbory ÚMČ Prahy 2.

11. MČP2 se na základě této smlouvy zavazuje být nápomocna při lokální propagaci a poskytování 

informací o konání Akce všemi dostupnými prostředky na celém území své působnosti a to 

především:

a. v tiskovinách vydávaných městskou částí a jejich informačních a webových portálech,

b. umožněním distribuce propagačních materiálů v městských kulturních a vzdělávacích 

zařízeních, veřejných budovách a městských úřadech,

c. umožněním zveřejnění inzerce na dostupných veřejných propagačních plochách.

12. W4W, o.p.s. bere na vědomí, že některé části pozemků, na kterých bude Akce pořádána, a 

rovněž pozemky a budovy s nimi těsně sousedící, jsou předmětem nájemního vztahu. 

S ohledem na to se W4W, o.p.s. při pořádání Akce zavazuje postupovat tak, aby byly oprávněné 

zájmy nájemce šetřeny a aby byl nájemce pořádáním Akce dotčen co možná nejméně. Zejména 

je W4W, o.p.s. povinna zajistit, aby v průběhu pořádání Akce nebyl omezen příjezd automobilů 

nájemce ke Gróbeho vile jako hlavnímu předmětu nájmu.

Článek V.

Další ujednání

1. V případě, že dojde k porušení smlouvy podstatným způsobem (tedy způsobem zakládajícím 

právo od smlouvy ustoupit) kterékoliv ze smluvních stran, je druhá strana oprávněna požadovat 

náhradu škody, která bude odpovídat výši prokazatelně vložených finančních prostředků na 

přípravu a realizaci Akce, včetně smluvních závazků vůči třetím stranám.
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3.

4>

5.

6.

Smluvní strany se zavazují, že budou při realizaci Akce postupovat s odbornou péčí 

s přihlédnutím k ochraně oprávněných zájmů druhé strany. Smluvní strany jsou povinny 

oznamovat si vzájemně všechny okolnosti a informace, které jsou důležité pro realizaci práv a 

povinností dle této smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že při plnění této smlouvy budou postupovat tak, aby nepoškodily 

dobré jméno druhé smluvní strany.

Jakékoliv závady či realizační překážky v předmětu plnění jsou smluvní strany povinny 

neprodleně sdělit druhé smluvní straně a to písemně, a poskytnout ji odpovídající časový 

prostor k jejich odstranění.

W4W, o.p.s. bere na vědomí, že MČP2 je povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zák. 

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, a že v důsledku tohoto 

svého postavení je povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této 

smlouvě, resp. o jejím samotném uzavření. Pro tento případ W4W, o.p.s. výslovně prohlašuje, 

že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako její uzavření, nepovažuje za své obchodní 

tajemství.

Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé úkony realizace této smlouvy budou provádět a 

spolupráci smluvních stran podle této smlouvy budou koordinovat tyto osoby: 

za MČP2:

Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů

W4W, o.p.s.:

Ing. Renata Ouředníková, Projektový a provozní ředitel

Článek VI.

Škody na pozemcích a na technických prvcích na nich umístěných

1. W4W, o.p.s. odpovídá za škody vzniklé na pozemcích a na technických prvcích umístěných na 

pozemcích jeho činností nebo v souvislosti sjeho činností po celou dobu od okamžiku, kdy mu 

byly pozemky předány, až do okamžiku jeho zpětného předání MČP2.

2. Nesplni li W4W, o.p.s. svoji povinnost pozemky vrátit zpět MČP2 v tom stavu, v jakém je od ní 

převzala, proto, že na pozemcích nebo na technických prvcích na něm umístěných došlo ke 

Škodám, které nebyly do okamžiku dohodnutého zpětného předání pozemků společnosti W4W,

o.p.s. odstraněny, je MČP2 oprávněna, nedohodnedi se s W4W, o.p.s. jinak, zajistit uvedení
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pozemků do předchozíhostavu, a to na náklady W4W, o.p.s. O předání a vrácení pozemků 

vznikne mezi smluvními stranami předávací protokol. O všech prokazatelných škodách 

v souvislosti s Akcí vznikne zápis v den předání pozemků, jako nedílná součást smlouvy.

3. Smluvní strany sjednávají, že v případě škod na plochách trávníků se uvedením do předchozího 

stavu rozumí - kromě obnovy stavebních a technických prvků (např. závlahového systému, 

mlhovišť apod.) - nové osetí poškozené plochy, provedení první seče a závlaha do doby první 

seče. V případě škod na jiné zeleni se uvedením do původního stavu rozumí náhradní výsadba 

stejné či obdobné zeleně a případně též odborný zásah minimalizující následky způsobené 

škody.

4. Nesplní-li W4W, o.p.s. svoji povinnost uvedenou v písm. IV.S.d) a IV.S.g), je MČP2 oprávněna - 

kromě toho, že může požadovat smluvní pokutu - zajistit úklid pozemků sama, a to na náklady 

W4W, o.p.s.

5. W4W, o.p.s. se zavazuje uhradit MČP2 náklady na odstranění škod podle odst. 2 a 3, resp. 

náklady na úklid pozemků podle odst. 4 do patnácti dnů ode dne, kdy mu budou MČP2 vyčísleny 

na základě podkladů od dodavatelů, kteří pro MČP2 předmětné práce provedou.

Článek VII.

Zvláštní ujednání

1. S ohledem na charakter účelu, ke kterému bude W4W, o.p.s. pozemky užívat, se W4W, o.p.s. 

dále zavazuje:

a) zajistit, aby osoby, které budou Akci pořádat, jednaly v souladu správním řádem České 

republiky; pokud zjistí, že tomu tak není, zajistit, aby byla daná třetí osoba z Akce 

vyloučena,

b) zajistit, aby byly po celou dobu Akce na místě přítomen buď on sám, nebo jím pověřená 

osoba; totožnost pověřené osoby a číslo mobilního telefonu, na kterém bude možno tuto 

osobu během Akce kontaktovat, sdělí W4W, o.p.s. písemně MČP2 nejpozději v okamžiku, 

kdy od MČP2 převezme pozemky,

c) zajistit přiměřenou pořadatelskou službu zejména k zajištění plnění povinností uvedených 

zde pod písm. a),

d) zřetelně vyznačit na pozemcích název a účel Akce.
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Článek Vili.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že MČP2 je oprávněna požadovat po W4W, o.p.s. smluvní pokutu:

a) ve výši 10 000,- Kč v případě, že W4W, o.p.s. porušila své povinnosti takovým způsobem, že 

MČP2 vzniklo právo na okamžité odstoupení od smlouvy,

b) ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním pozemků zpět MČP2,

c) ve výši 20 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti pozemky při předání MČP2 uvést 

do předchozího stavu a zajistit jejich úklid,

d) v případě, že W4W, o.p.s. fakticky užívá větší plochu, než činí rozsah specifikovaný v této 

smlouvě a jejích přílohách, 100 Kč za každý metr čtvereční takto užívané plochy. Rozhodující 

pro schválený rozsah ploch je předložený popis a podrobný zákres, který bude schválen 

smluvními stranami nejpozději 10 dní před konáním Akce. Součástí této smlouvy je zákres 

ve smyslu čl. Ill odst. 2 (Příloha č. 1 smlouvy).

2. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů ode dne, kdy byla W4W, o.p.s. písemně vyzvána 

k jejímu zaplacení.

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že MČP2 je oprávněna domáhat se vedle smluvní pokuty 

i náhrady škody, byť by tato škoda zčásti nebo i zcela vznikla v důsledku porušení povinnosti, na 

kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Článek IX.

Odstoupení od smlouvy

1. V případě, že jedna smluvní strana podstatným způsobem poruší svoje smluvní povinnosti, je 

druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže to oznámí smluvní straně, která 

podstatně porušuje smluvní povinnosti, bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení 

dověděla, a i přesto toto upozornění, nedojde k odstranění porušení smluvní povinnosti 

v odpovídajícím časovém prostoru.

2. Odstoupení musí být provedeno písemně a musí obsahovat důvod odstoupení včetně uvedení, 

proč se nepodařilo vše vyřešit smírně.

3. Odstoupením od smlouvy práva a povinnosti ze smlouvy zanikají a smluvní strany jsou povinny 

vrátit si ta vzájemná poskytnutá plnění, u kterých je to s ohledem na jejich charakter možné.

4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, ani výše škody.
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Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Vztahy vyplývající z této smlouvy, avšak touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí českým 

právem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími obecně 

závaznými právními předpisy, v platném znění.

2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou se souhlasem smluvních stran, a to 

formou písemných číslovaných dodatků. Výjimku představuje změna v kontaktních osobách 

uvedených v článku V. odstavce 6. této smlouvy, k jejichž změně dochází prostým písemným 

oznámením druhé smluvní straně. Změna v kontaktních osobách je účinná doručením oznámení 

o změně druhé smluvní straně.

3. Písemnost] mezi smluvními stranami se doručují na následující adresy pro doručování:

MČP2:

Odbor kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2 

ÚMČ Praha 2, náměstí Míru 20, PSČ 120 39, Praha 2 

ID datové schránky: y7yb44i

W4W, o.p.s.:

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Ing. Renata Ouředníková, Projektový a provozní ředitel

4. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a 

doručit je druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále dohodly na tomto náhradním způsobu 

doručení všech písemností odesílaných v souvislosti s touto smlouvou anebo na základě této 

smlouvy (včetně všech hmotně-právních úkonů): Jestliže se prostřednictvím držitele poštovní 

licence nepodaří doručit písemnost, zaslanou doporučeně s tzv. dodejkou druhé smluvní straně 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, považuje se pro účely této smlouvy desátý (10.) den 

úložní doby za den jejího doručení, i když se adresát o jejím doručování nedozvěděl.

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva 

stejnopisy. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

6. Platností a účinnosti nabývá tato smlouva dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7. Účastníci se zavazují, že v případě sporu o obsah a plnění této smlouvy vynaloží veškeré úsilí, 

které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, zejména
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aby byly odstraněny okolností vedoucí ke vzniku práva od smlouvy odstoupit nebo způsobující 

její neplatnost.

8. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost smlouvy celé, 

ledaže takové účinky vyplývají ze závazného právního předpisu. Strany se zavazují případně 

neplatné ustanovení nahradit vzájemnou dohodou ustanovením platným, kterým je sledován 

týž účel, a jsou zachovány srovnatelné podmínky pro jeho dosažení.

9. Žádná ze stran této smlouvy není oprávněna postoupit třetí straně závazky anebo práva 

vyplývající z této smlouvy, bez předchozí písemného souhlasu druhé smluvní strany,

10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že smlouva 

byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně a nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz dohody o všech

ustanoveních této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat za obě smluvní strany své

vlastnoruční podpisy.

V Praze dne:

WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.

Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti 
právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona 

Č. 131/2000 Sb,,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

Zveřejněno: od do
Sc4wáleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ 
č. 146 ze dne 20. 3. 2017

vedoucí odboru Kane 
Mgr. Ilona Chalupská

nehodící se škrtněte

Příloha č. 1 ke Smlouvě o spolupořadatelství - viz Žádost o spolupořadatelství
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Žádost o spolupořadatelství

DEN RODINY
WOMEN FOR WOMEN

2017

WOMEN FOR WOMEN
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SHRNUTI

Co jeto RODINA?

Pro někoho samozřejmost, pro někoho přežitek, pro jiného vysněný cíl. Mít rodinu, je úžasná věc ve 
všech směrech: je to prostor, kde jsme si blízcí, kde vidíme vyrůstat své děti, jsou to nezapomenutelné 
chvíle. Přesto starost o rodinu není jednoduchá, musí se opečovávat, udržovat a musí se zapojit všichni, 
je to týmová práce. Jednotliví členové rodiny mají svou zodpovědnost a svoji roli. Rodina přináší nejen 
úsměvné a šťastné okamžiky, ale tak jak to i v životě bývá, někdy i trápení i chmury. Ale nesmíme 
zapomínat, že rodina je tu pro nás ve chvílích radosti a úspěchu, ale obejme i když není zrovna do 
smíchu. A proto bychom si měli zdůrazňovat její důležitost.

A proto oslavme rozmanitost rodiny v České republice, oslavme všechny typy rodiny - rodiny s jedním 
rodičem, nevlastní rodiny, sezdané/manželské rodiny, adoptivní a pěstounské rodiny, smíšené či 
rozšířené rodiny, a i ty rodiny s rodičem opačného i stejného pohlaví.

MEZINÁRODNÍ DEN RODINY

Vznikl již v roce 1993, kdy jej poprvé vyhlásila Organizace spojených národů, aby zdůraznila význam, 
který mezinárodní komunita přikládá rodině jako základu společnosti. Podoby dnešní rodiny jsou 
rozličné, ale pořád zůstává místem, odkud vycházíme a kam se vracíme, kde ať již v rodinně tradiční 
nebo v některém z postmoderních rodinných společenství vyrůstá budoucí generace. 
Zaslouží si pozornost nejen svých členů, ale i ze strany státu ve formě jasné dlouhodobé rodinné 
politiky.
Význam rodiny, je třeba posilovat zvlášť v době, kdy se společnost stále více individualizuje a tíhne 
k marketingovému vyznávání kultu věčného mládí a svobody. Rodina tyto trendy přesahuje. Proto je 
třeba se k významu rodiny, v jakékoliv její podobě vracet a tedy ho i slavit!

Pojďte a oslavte s námi DEN RODINY

2
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a/ Identifikace pořadatele
SOUHRNNÉ INFORMACE WOMEN FOR WOMEN, o. p. s

Název organizace: WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Adresa organizace: Vlastislavova 152/4
140 00 Praha 4

IČO: 24231509

DIČ: CZ24231509

Ředitel a spoluzakladatel organizace: Ing. Ivana Tykač

Základní popis: Obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN 
pomáhá hlavně samoživitelům a jejich dětem, které se 
ocitly v tíživé životní situaci a nedokáží ji vlastními 
silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých 
problémů. Organizace byla založena v říjnu 2012, od té 
doby vytvořila několik úspěšných projektů, jedním 
z nich je právě program Podporovaného bydlení a 
psychosociální péče, nejznámějším projektem jsou 
však Obědy pro děti. Pro klientky programu W4W je 
nejdůležitější jistota a podpora, kterou jim tento 
program bezesporu poskytuje, protože v krizové 
situaci jsou vystaveny velkému stresu, který je spojen 
nejen s prožitými traumaty, ale velmi často i 
s existenčními otázkami

Co očekáváme: • aktivní spolupráci

• odpovědnost k sobě a svým dětem

• spolehlivost a otevřenost

• vůli překonávat životní překážky

Programy a projekty:

5

Program podporovaného bydlení a psychosociální 
pomoci pro matky s dětmi

Sociální poradna

Právní poradna

Vzdělávací program The Bridge

Vzdělávací program The Career Bridge

Vzdělávací program Vědomé Rodičovství

Obědy pro děti
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b/ Datum a místo konání akce

Organizátor akce
> WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. ve spolupráci s Prahou 2

Určení místa konání akce
> park Grébovka (Havlíčkovy sady)

Určení času konání akce a časové náročnosti
> sobota, 13. května 2017

> od 10 hod. - 20 hod.

> čas na přípravu od pátku 12. 5. 2017 od 15.00 hod. do 22.00 hod. Zajistíme na vlastní náklady 
2 hlídače pro stage a namontované vybavení z pátku na sobotu přes noc. Následný úklid po 
Akci od 20.00 hod do 24.00 hod (4hodiny)

c/ Podrobný popis pořádané akce

DEN RODINY
Mezinárodní den rodiny byl ustanoven na valném shromáždění Organizace spojených národů v roce 
1993, aby zdůraznil důležitost rodiny. Tento den je příležitostí k podpoře povědomí a lepšímu 
pochopení sociální, ekonomické a demografické struktury, jenž ovlivňují rodiny a společnosti. 
A oslavuje význam rodiny. Pořádá se od roku 1994, kdy poprvé probíhal Mezinárodní rok rodiny.

Základní idea
Je jedno jaká jsme rodina, důležité že jsme rodina -> Podoby dnešní rodiny jsou rozličné, ale pořád 
zůstává místem, odkud vycházíme a kam se vracíme. A proto oslavme rozmanitost rodiny v České 
republice, oslavme všechny typy rodiny - rodiny s jedním rodičem, nevlastní rodiny, 
sezdané/manželské rodiny, adoptivní a pěstounské rodiny, smíšené či rozšířené rodiny, a i ty rodiny s 
rodičem opačného i stejného pohlaví.

Očekáváme příjemné rodinné odpoledne, plné her, zábavy, edukace, navázání nových mezilidských 
kontaktů a přátelství.

|
Pro tento rok jsme si vybrali téma se zaměřením na kulturu (divadlo, muzikál, akrobati a gymnasti). 
Víme jak je důležité již od dětských let budovat kulturní zájem a proto jsme tomu přizpůsobili tento 
ročník. Tudíž seznámíme i ty nejmenší s divadelními a muzikálovými herci a zpěváky, předvedeme jim 
vystoupení která mohou s rodiči navštívit a ukážeme jim, že divadlo a jeho zákulisí není žádná pohádka 
jak to někdy může vypadat.
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Přínosy akce pro Prahu 2 a její obyvatele
Chceme vidět zapojení, chceme, aby pro lidi tento den nebyl jen jednou za rok, ale aby se díky němu 
seznámili a poznali nové přátele.

Uvědomění si role rodiny.

Přinést lidem informace o dětských představeních nejen divadelních, ale i muzikálových. Seznámit je 
s tím, co se děje za oponou. Informovat je o kultuře.

ORGANIZACE

Technické služby 
- Stage 

Stany
Party nábytek -> pro vyplnění chill zóny, pro dětské malování, předčítání atd. 
Zdroj energie - agregát (pevně umístěn na automobilu)

Občerstvení
Prodej občerstvení pomocí Stánků, v počtu max 5 ks o velikosti BxBm 
Nutné počítat s cenou za pronájem k prodeji - 40Kč/ m2

Sandwiches vegetariánské hamburgry, hamburgry 
Zdravá strava, bezlepková strava 
Káva, palačinky, sladké

Bezpečnost
U vstupu

o Info tabule s pravidly
o Náramky papírové podepsané tel číslem rodiče 

Dohlížení na průběh, hostesky 
o Dobrovolníci

Dohled u zábavných akcí (skákací atrakce) 
o Školený dobrovolník

Hygiena
Mobilní WC - na 100 mužů ... 1; na 50 žen ... 1 
Odhadovaný počat návštěvníků - 5000 lidí

Vjezd
Automobily pro zásobování a přípravu události, s přenosnou parkovací kartou; v počtu 7 ks.

DMENj FOR
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PROGRAM NÁVRH

Hlavní stage:

10:00 Zahájení - slovo paní ředitelky WOMEN FOR WOMEN 

10:15 Vystoupení skupiny Myš a Maš 30 minut 

Interaktivní dětské původní písničky 

11:00 Bloky písniček z muzikálů 30 minut

Zpívání se Sněhovou královnou - Linda Finková, Sabina Laurinová a další 

11:45 Přichází kouzelník - Kožíšek 30 minut 

12:30 Coro Picollo - dětský sbor Jany Galíkové 30 minut 

13:15 Pohádka o zlobivém Lukáškovi - hrají herci z muzikálů a děti - 45 minut 

14:15 Bloky písniček z muzikálů - 30 minut

Zpívání s Kapkou medu pro Verunku - Martina Pártlová, Jirka Zonyga, Kamil Střihavka, Jirka 
Štědroň

15:00 Slovo starostky MČ P2 a ředitelky WOMEN FOR WOMEN

15:15 Skupina D4U - tanec pro všechny - tanečníci mají velkou základů dětí i mládeže

16:00 Coro Picollo - dětský sbor Jany Galíkové 30 minut

16:45 Přichází kouzelník - Kožíšek mladší 30 minut

17.30 Bloky písniček z muzikálů - 30 minut

Zpívání s Alenkou v kraji zázraků - Anička Slováčková, David Gránský, Andrea Hauerová, Petr 
Kutheil, Dáda Patrasová, Felix Slováček jr.

18:15 Vystoupení Aničky Slováčkové a Davida Gránského

19:00 Skupina Myš a Maš nebo Coro Picollo, popř. Josef Vágner s otcem

19:30 Finální vystoupení Olga Lounová

ÍOR WOMEN8



Aktivní program 

1. Mrňouskov

Toto stanoviště je určeno nejmenším účastníkům. V areálu budou připraveny malé stolečky a židličky, 
u kterých si děti budou moci malovat, skládat puzzle, nebo stavět z různých druhů stavebnic. Dále zde 
budou připraveny hračky, skluzavka, tunel, molitanové kostky, hudba, omalovánky ...apod.

2. Výtvarná dílna - 5 animátorů

Koníci z kartonů

Masky z tácků

9
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3. Soutěžní okruh

2. Bludiště - úkolem dětí bude projet předem vyznačenou trasu dřevěným čtverečkem,
ve kterém je golfový míček. Cílem je projet trasu tak, aby míček nespadl do některé z dírek v 
bludišti.

4. Párové lyže - projít trasu na dřevěných párových lyžích ve dvojících nebo trojicích

5. Pohádkové dvojice - najdi mezi kartičkami pohádkovou dvojici

6. Překážková dráha - projdi překážkovou dráhu - přelez, podlez, vlez do tunelu apod.

FOR WOMEN10



4. Akrobacie

Děti si vyzkouší ovládat síť, cvičit na ní bezpečným způsobem a sestavovat cviky do krátkých 
sestav. Cvičení propojuje prvky jógy a cirkusové akrobacie.

5. Sprejerská zeď 
-> Olomouc?
- edukativní přesah a vysvětlení sankcí za vandalismus

Chillout zóna pro děti (popř. malá stage)

Vystoupení Pixa Pro 
Vystoupení bublináři 
Čtení

o Knihy Dobrovský 
Malování na obličej

Prohlídky
Hasičský vůz -> prohlídka, akce s vodou, hašení požáru 

o Hasiči Praha 1 
Záchranka -> prohlídka

Dodatečný program

Maskoti (Bob&Bobek; Mimoni, NIVEA Baby) 
Rozdávání balónků s logem W4W a Obědů u vstupu
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d/Rozpočet akce
Při možnosti spolupořadatelství, pro které doufáme, je rozpočet akce sestaven ve smyslu záštity od 
MČ Praha 2. V tomto okamžiku by se jednalo o ušetření částky nad 100.000,- Kč..
Rozpočet je plánován v rámci programu a jeho zajištění pro událost, sponzoři akce budou upřesněni. 
Náklady celkem jsou momentálně hrazeny z našich financí.

Náklady pronájem 193 000,00 Kč

Pronájem stage
zajištění velké stage, backstage, zvukař; 
postavení, složení

120 000,00 Kč

Pronájem stanů jednotlivé stany pro aktivity návštěvníků 15 000,00 Kč

Pronájem nábytku a vybavení sedací pytle, koberce, stolky a židle pro děti 5 000,00 Kč

Pronájem energie, odběrné místo poplatek za energií během akce 15 000,00 Kč
Vstupní brána vstupní stan s pravidli a vítací brána s balónky 4 000,00 Kč
Pojištění akce zajištění proti nečekaným událostem 4 000,00 Kč
Security zajištění bezpečnosti návštěvníků 12 000,00 Kč
Pronájem mobilní WC zajištění hygieny 10 000,00 Kč
Úklid prostor, navýšení košů Kontejner na odpadky, následný úklid 8 000,00 Kč
Náklady na program 169 000,00 Kč
Moderátoři uvádění programu 5 000,00 Kč

Vystoupení Pixa Pro
celodenní program na pódiu, autogramiáda 
malování na obličej - divadelní maskéři

40 000,00 Kč

Aktivní program mrňouskov, soutěžní okruh, akrobacie
35 000,00 Kč

Kreativní dílny tvorba masek, záložek a koní
Občerstvení vystupující občerstvení, voda 9 000,00 Kč

Maskoti NIVEA Baby 0,00 Kč
Sponzor
NIVEA

Maskoti Bob&Bobek 2 000,00 Kč
Vystoupení hlavní hvězdy pěvecký program večera 40 000,00 Kč
Nafukovací atrakce skákací hrady, prolejzky 20 000,00 Kč

Sponzor
Dary do soutěže od sponzora akce Nivea 0,00 Kč NIVEA,

Bayern

Záchranná služba ukázka a nácvik poskytnutí PP, návštěva sanitky 8 000,00 Kč

Hasiči ukázka akce, vysvětlení, edukace, soutěže 5 000,00 Kč

Školený personál dozor u atrakcí 5 000,00 Kč

Dobrovolníci zajištění celkového chodu, příprava 0,00 Kč
Příprava materiálu, propagace 35 000,00 Kč
Letáky, plakáty 15 000,00 Kč
Banery, plachty 10 000,00 Kč
Návštěvní portály propagace na webových servrech 4 000,00 Kč
Propagace online, web, radio, radniční noviny 0,00 Kč radio City
Celkem 397 000,00 Kč
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e/ Další subjekty participující na akci

Spolupořadatelství, záštita
Rádi bychom představili propojení našeho projektu, akce DEN RODINY s organizací United Nations, 
díky které se tento den celosvětově oslavuje.

Dále představujeme použité logo městské části Praha 2, která by se stala v možném případě 
spolupořadatelem takto významného dne. A také žádáme paní starostku MČ P2, Mgr. Janu 
Černochovou o udělení záštity paní starostky pro Akci.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
rrriRivmonflL oav o*
FnmiLiEs

Pro tento ročník 2017 jsme získali spolupořadatelství

radio

ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Pomáháme vám jít dál

MARy
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Dalšími možnými spolupořadateli, kteří jsou v rámci pořádané akce osloveni a jejich účast je v jednání 
jsou:

Katka wiaiyip

□□odejd
naosan

Mediální podpora
Radio City
Český radiožurnál
Radniční noviny Pl, P2, P4 i P10
Info v knihkupectvích Dobrovský
Propagace přes projekt Obědy pro děti
Provázání info přes webové stránky a FB organizací
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f/ Nákres rozvržení prostoru

Pro akci DEN RODINY 2017 bude využit prostor v okolí Café Grébovka, tedy výmě 
(1.607 m2) a dále oblast uvnitř pavilónu Café Grébovka (626 m2) viz přiložen 
vyznačeným růžovou barvou, svah v oblasti mezi vstupem do parku a Café (cca 
nákres s prostorem vyznačeným žlutou barvou.

Stany a ostatní zázemí budou postaveny přednostně na cestách, v případě umístění v travnaté zóně 
budou zatíženy pískem - také vyznačeny v rámci žluté a růžové barvy. Prostory budou následně po akci 
uklizeny, s tím že v průběhu akce bude navýšen počet odpadkových košů pro zajištění čistoty.

ra tzv. Růžové zahrady 
iý nákres s prostorem 
000 m2), viz přiložený

Vyčíslení prostoru: - Růžová zahrada - 1.607 m2

- oblast uvnitř pavilónu Café Grébovka - cca 626 m2

- svah mezi vstupem do parku a Café - cca 2.000 m2

Plocha k reklamě: - propagace spolupořadatelů formou roli upů, banerů, Stánkůrol

Počet stanů:

Agregát:

Automobil:

- hlavní stage, back stage, zvukový stan

- podpisový stan (1)

- menší stage pro chill zónu (3 pagody s podložkou)

- Stánky neziskových organizací (odhadovaný počet 10)

- reklamní stany NIVEA, Česká pojišťovna, Mary Kay, Knihy 
Dobrovský, Pastelka a ostatních partnerů (10)

- atrakce, skákací hrady, soutěžní okruh

- stany občerstvení (5)

(13)

- pevný umístěn na místě u zábradlí v pozadí Grobovy vily na 
zpevněné cestě

- pro uchycení stage a její střechy proti povětrnostním 
podmínkám; zaparkován v backstage

- Sanitka záchranné služby Asociace samaritánů České 
republiky Praha-západ; zaparkovaná na silnici k příjezdu ke 
Gróbově vile

- Hasičské auto IVECO, zaparkovaná na silnici k příjezdu ke 
Gróbově vile
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Vizualizace prostoru

Rozvržení prostoru
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g/ Odpovědná osoba

Realizátor akce DEN RODINY 2017 (řešitel)

Jméno: Ing. Renata Ouředníková

Organizace: WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Kontaktní adresa: Vlastislavova 4/152,140 00 Praha 4

Zástupce zplnomocněn k podpisu nájemní smlouvy

Jméno: Ing, Renata Ouředníková

h/ Výpočet výše místního poplatku

Pro pořádání akce se jedná o využití prostor v okolí Café Grébovka, tedy výměra tzv. Růžové zahrady 
(1.607 m2) a dále oblast uvnitř pavilónu Café Grébovka (626 m2), jenž se celkově rozprostírají na cca 
2.233 m2 (viz přiložený nákres s prostorem vyznačeným růžovou barvou). A svah v oblasti mezi 
vstupem do parku a Café (cca 2.000 m2), viz přiložený nákres s prostorem vyznačeným žlutou barvou.

V rámci možného spolupořadatelství s MČ Praha 2 pro oblast Růžové zahrady, oblastí uvnitř Café, o 
celkové rozloze 2.233 m2, by bylo při sazebníku 40,- Kč/ m2 ušetřena částka nad 100,000,- Kč a dále za 
vjezd do areálu by se jednalo o ušetření 5.000,- Kč při přenosných kartách pro zásobování. Automobil 
hasičů a první pomoci bude umístěn na příjezdové cestě (oblast vyznačena žlutou barvou).

Oblast svahu mezi vstupem do parku a Café Grébovka (viz přiložený nákres s prostorem vyznačeným
žlutou barvou), které se rozprostírá na cca. 2.000 m2, by uhradila WOMEN FOR WOMEN, o. p.s.

i/ Nabídka podmínek pro MČ Praha 2, za kterých by bylo
spolupořadatelství realizováno

DEN RODINY 2017 pořádá WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. ve spolupráci s Prahou 2

Partnerství uváděno v textových výstupech 
Umístění loga MČ Praha 2 v odsouhlasené velikosti 

o pod názvem akce
o na všech propagačních materiálech (bannery, plakáty, letáky, 
o na online výstupech 
o na sociálních sítích (FB, Instagram) 
o v tiskové zprávě

Prezentace MČ Praha 2 v průběhu akce DEN RODINY
o Vlastní Stánek MČ P 2 pro informaci veřejnosti o vaší činnosti

roll up)

a zapojení
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