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Přihláška do konkurzu na pořadatelství 

Mistrovství ČR žen 2019 

 

 

 

 

 

Uchazeč o pořadatelství 
BRAVE STORY s.r.o. 

Římská 526/20 
120 00 Praha 2-Vinohrady 

IČ: 06102361 
DIČ: CZ06102361 

 
+420 222 746 023 
info@bstory.media 
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Zkušenosti týmu pořadatele  

Pořadatelství akcí 

Desítky menších i větších eventů a soutěží. Pro příklad - nejvýznamnější událost pro 400 lidí na 
odborné téma GDPR. Tým organizátora celou akci vytvořil, sehnal sponzory, prosadil do médií, 
zajistil produkci i kompletní financování celé akce. Celkový rozpočet akce 1,6 milionu Kč.  

Zde je ke zhlédnutí krátká videoukázka z této akce: 

https://drive.google.com/file/d/1xBQX3f5B8RvjY63MZicQGLKQo10sVIQv/view 

Živé přenosy Mistrovství České republiky v lezení na obtížnost 

Zajistili jsme živé přenosy v roce 2017 i letos v roce 2018.  

Více zde na webu Českého horolezeckého svazu: 
https://www.horosvaz.cz/soutezni-lezeni/ing-mistrovstvi-cr-v-lezeni-na-obtiznost-2018-a-amcr-2018/ 

Živé přenosy běžně zajišťujeme pro desítky akcí konaných v našich prostorách  

Konferenční prostory a zázemí v centru Prahy 

Provozujeme prostory v centru Prahy s celkovou rozlohou přes 500 metrů čtverečních na adrese 
Římská 20, Praha 2-Vinohrady. Hlavním prostorem je sál nazvaný How2base HALL. K němu 
náleží další učebny a prostory včetně televizních studií.  

Televizní štáby na místě 

Kdykoli se koná událost v uvedených prostorách, je možné velmi jednoduše v rámci prostor dělat 
například rozhovory s účastníky, organizátory a dalšími osobnostmi. To lze vysílat živě online 
nebo natáčet například na záznam.  
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Návrh postupu 

Projednání propozic 

Pečlivě jsme prostudovali propozice celé soutěže v tomto dokumentu.  

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/10/Konkurz_MCR2019z.pdf 

Zde je stručné vyjádření k jednotlivým bodům 

1. Pořadatel, ředitel turnaje, předběžný návrh propozic a formuláře přihlášky do turnaje. 

Pořadatel BRAVE STORY s.r.o., ředitel turnaje by byl upřesněn podle dohody se ŠSČR. Stejně 
tak přesný formát formulářů přihlášek do turnaje. 

2. Co nejpřesněji a nejpodrobněji: Místo, objekt, hrací prostory, možnosti ubytování. 

Místo a objekt: Prostory How2base HALL, Římská 526/20, Praha 2-Vinohrady 
Možnosti ubytování: Z pohledu nákladů bychom zajistili ubytování mimo centrum Prahy, ale s tím 
aby bylo na metru a dopravně dobře dostupné pro účastníky z celé ČR. Dopravní dostupnost 
vlastních prostorů konání je excelentní.  

3. Návrh výše a struktury vkladů, včetně případných slev. 

Vycházeli bychom ze stejné struktury a principu, jaký byl použitý v předchozích ročnících, 
případně podle dalších návrhů ŠSČR. 

4. Návrh rozpisu finančních cen dle pořadí (včetně nad rámec dotace) a eventuálně hodnoty 
dalších věcných cen pořadatele, návrh rozpisu startovného. 

Vycházeli bychom ze stejné struktury a principu, jaký byl použitý v předchozích ročnících, 
případně podle dalších návrhů ŠSČR. 

5. Zajištění mediální propagace akce. 

Priorita TV štábů na místě z hlavních českých televizních stanic. Zajistíme reportáže, rozhovory a 
další formáty pro vysílání. Domluva i na mediálních partnerstvích s mnoha mainstreamovými médii 
- ať už online nebo klasický tisk.  

6. Doprovodný program, kultura a sport v místě. 

Vzhledem k lokalitě případného konání je možné z hlediska doprovodného programu realizovat 
téměř cokoli - kulturou počínaje (divadla, koncerty), přes další zábavný program až po sportovní 
vyžití. 
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7. Další, různé. 

Při vyhodnocení konkurzu bude VV dbát na způsob a možnosti prezentace vrcholné akce 
vůči veřejnosti, sponzorům, partnerům atd., dále na kvalitu hracího sálu, servis divákům, V. 
I. P. hostům atd., u finančních prostředků zejména na výši cenového fondu (nad rámec 
dotace) a startovného hráčům (nad rámec dotace). 

Předpokládáme, že úroveň akce včetně lokality by měla mít odpovídající prezentaci jako vrcholná 
akce. Vzhledem k mediálnímu působení organizátora lze očekávat vysokou medializaci celé akce. 

Pořadatelství  

Věříme, že díky našim zkušenostem jsme schopni uspořádat Mistrovství ČR žen na odpovídající 
úrovni i lokaci, která ještě více pozvedne prestiž této soutěže v rámci České republiky.  

 

Roman Smělý 

jednatel BRAVE STORY s.r.o. 

roman.smely@bstory.media 

+420 775 222 123 
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