
STOP ZEVLING - WINTER EDITION VOL. 1 
Vojtěch Havlovec, 198 000 Kč 

Popis projektu: 

Každý rok žádají fanoušcii a lidé v okolí na Praze 14 (a konkrétně na Černém Mostě) zimní akci. Rozhodli jsme se uspořádat zimní Stop Zevling - menší varianta, ale opravdu v zimě. 
Máme v plánu akci realizovat ideálně v únoru 2020. Zasněžíme kopec pod Plechárnou a společně s Honzou Bašným uděláme závody ve snowboardu v tzv. JIB. 
 
Hlavní aktivita: 
JIB - což je stručně řečeno závod na překážkách, zábradlí a na bednách. Kategorie budou profesionálové, ženy a amatéři.  
Sníh vydrží i v + 10°C zasolí se a zatvrdne, sněžné dělo se nebude používat, sníh se naveze ze zimního stadionu. Zkušenosti s akcemi, které jsou podobného charakteru jsou takové, 
že na jednorázovou akci to  
v tomto počasí vydrží. Zároveň do akce zapojíme i ostatní sponzory, díky nimž bude tato zimní akce větší, netradiční a přímo ve městě. 
 
Doplňkové aktivity: 
- hokej na rybníku Martiňák (v případě ledu) 
- sáňkování (v případě možnosti sněhu) 
- koulovačka (v případě možnosti sněhu) 
- soutěž o nejhezčího sněhuláka či jiný workshop 
- koncerty 
- ledový bar a další zimní aktivity 
 
Na celou akci chceme vstup zdarma.  
 
Využití projektu: 
Projekt bude první alternativní verzí zářijového, dnes již legendárního, festivalu Stop Zevling, který každý rok přitáhne tisíce fanoušků. Akce bude spíše komunitní a především  
pro obyvatele Prahy 14. 

Položkový rozpočet: 

Předpokládané náklady související s realizací projektu (předpokládané náklady vč. DPH) 

 
 

 Položka Popis Počet kusů Cena za kus v Kč Cena celkem v Kč 

produkce akce  produkční zajištění celého chodu akce  1 20 000 20 000 

Zasněžení kopce  sníh (obvolat stadiony, zajistit logistiku, dodávka, lidi a lopaty, 

plachty atd)  

2 15 000 30 000 

technické zázemí  wc, zábrany, stany a další důležité věci  1 14 000 14 000 

kapely/umělci  program, který přiláká návštěvníky  1 40 000  40 000 

stage stage udělaná do zimní verze  1 30 000 30 000 

lešení výroba platformy (rozjezdy, platforma, materiál, lidi na 

stavbu)  

1 10 000 10 000 

propagace propagace akce, plakáty, grafika, sociální sítě  1 20 000 20 000 

sportovní zázemí/vybavení kartáče jako podklad (rozjezd, platforma, překážky)  1 8 000 8 000 

překážky 3-4 JIB překážky  1 6 000 6 000 

personální zajištění  personální zajištění akce, sportů a zajištění spotů  5 2 000 10 000 

foto/video  fotokodokumentace a videodokumentace z akce  2 5 000 10 000 

 Výdaje na údržbu po dobu následujících 4 let po ukončení realizace projektu 0 

 Celkové náklady související s realizací projektu 198 000 


