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ZAKLADATELSKÁ ČINNOST



Možnosti podpory 
projektu 1/4

Možnosti účasti v projektu - 1/4

MOŽNOSTI ÚČASTI V PROJEKTU MOŽNOSTI ÚČASTI V PROJEKTU -- JEDNOTLIVCIJEDNOTLIVCI

Pokud přispějete částkou Pokud přispějete částkou --

300 K300 Kčč zzíískskááte kopii dokumentu na DVD a certifikte kopii dokumentu na DVD a certifikáát o t o dadaru ru podepsanýpodepsaný režisérežisé--

remrem dokumentu dokumentu -- zaslanzaslanýý na ena e--mailmail -- a a desku v Sdesku v Sííni pni přiřispspěěvatelvatelůů

11 000 K000 Kčč zzíískskááte navte navííc kopii na BLUc kopii na BLU--RAY diskuRAY disku

5 000 K5 000 Kčč k vk výšýše uvedene uvedenéému zmu zíískskááte aktivnte aktivníí prolinkprolink v Síni přispěvatelů u desky s v Síni přispěvatelů u desky s 
Vaším jménem k Vašim stránkámVaším jménem k Vašim stránkám

20 000 Kč20 000 Kč až do až do 39 000 Kč39 000 Kč -- ke vke vššemu vemu výšýše uvedene uvedenéémumu zzíískskáátete pozvpozváánku na slavnku na slav--
nostnnostníí premipremiééru dokumenturu dokumentu do Prahydo Prahy

440 000 K0 000 Kčč až do až do 90 000 Kč90 000 Kč -- vyhrazeno mvyhrazeno měěststůům zalom založženenýýchch PPřřemyslem Otakarem emyslem Otakarem 
II. nebo jII. nebo jíím povm povýšýšenenýých na mch na měěsto sto ((zde je pzde je přřííspspěěvekvek řřeeššen samostatnou en samostatnou 
smlouvou o podposmlouvou o podpořře a spolupre a spolupráácici))

Na Vaše finanční příspěvky Vám na požádání zašleme daňové potvrzNa Vaše finanční příspěvky Vám na požádání zašleme daňové potvrzení.ení.
Číslo našeho účtu u Číslo našeho účtu u Fio Fio banky je: banky je: 29002420122900242012

kód banky: kód banky: 20102010; VS: ; VS: 001001

Na převodu finanční částky uveďte, prosíme, ve sdělení Na převodu finanční částky uveďte, prosíme, ve sdělení Vaše jméno a příjmeníVaše jméno a příjmení (pokud si nepřejete (pokud si nepřejete 
zůstat v anonymitě), zůstat v anonymitě), ee--mailmail (nebude zveřejněn a nám umožní s Vámi komunikovat) a (nebude zveřejněn a nám umožní s Vámi komunikovat) a variabilní variabilní 

symbolsymbol projektu: projektu: 001001..



Možnosti podpory 
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Možnosti účasti v projektu - 2/4

MOŽNOSTI ÚČASTI V PROJEKTU MOŽNOSTI ÚČASTI V PROJEKTU -- PARTNEŘIPARTNEŘI

100 000100 000 –– 1 01 000 00000 000 KKčč
PPokud pokud přřispispěějete na realizaci dokujete na realizaci doku--dramatu uvedenou dramatu uvedenou ččáástkou, stanete sestkou, stanete se

PARTNEREM PROJEKTUPARTNEREM PROJEKTU..

Vedle certifikVedle certifikáátu o daru ztu o daru zíískskáá partner projektupartner projektu tyto tyto momožžnostnosti:i:

�� uummíístit nastit nastálo nastálo na webweb projektu logoprojektu logo s odkazem na s odkazem na webweb partnerapartnera

�� uvedenuvedeníí loga a jmloga a jmééna v zna v záávvěěrereččnnýých titulcch titulcíích dokumentuch dokumentu a tím a tím 
zajištění prezentace partnera při každé opakované projekci zajištění prezentace partnera při každé opakované projekci ––
předpokládané uvedení v České televizi 4x, stejně tak v zahraničpředpokládané uvedení v České televizi 4x, stejně tak v zahranič--
níchních televizí televizí –– dále u mediálních partnerů (předpoklad Český rozhlas dále u mediálních partnerů (předpoklad Český rozhlas 

a MF DNES a další média), možnost kdykoliv si pustit dokua MF DNES a další média), možnost kdykoliv si pustit doku--drama nadrama na
webu webu projektuprojektu

�� 1010 kuskusůů DVD a BLU RAY s kopiDVD a BLU RAY s kopiíí dokumentudokumentu

�� pozvpozváánníí na slavnostnna slavnostníí premipremiééru dokumenturu dokumentu v Praze, která bude v Praze, která bude 
vysílána do digitálních kin zúčastněných městvysílána do digitálních kin zúčastněných měst

�� cca 1 min.cca 1 min. videospotvideospot o partnerovi o partnerovi -- kdo je a prokdo je a pročč projekt podpoprojekt podpořřilil ––
který bude nastálo umístěný nakterý bude nastálo umístěný na webu Edukativníwebu Edukativní společnostispolečnosti
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Možnosti účasti v projektu - 3/4

MOŽNOSTI ÚČASTI V PROJEKTU MOŽNOSTI ÚČASTI V PROJEKTU -- PARTNEŘIPARTNEŘI

33 000 000 K000 000 Kčč
PokudPokud ppřřispispěějete na realizaci dokujete na realizaci doku--dramatu uvedenou dramatu uvedenou ččáástkou, stanete sestkou, stanete se
HLAVNHLAVNÍÍM PARTNEREM PROJEKTUM PARTNEREM PROJEKTU..
Vedle vVedle výšýše uvedene uvedených plnění u partneraých plnění u partnera zzíískskáá hlavnhlavníí partner projektu navpartner projektu navíícc
tyto tyto momožžnostnosti:i:

�� uvedenuvedeníí loga a jmloga a jmééna na vna na vššech propagaech propagaččnníích materich materiáálechlech

�� uvedenuvedeníí loga a jmloga a jmééna na obalech vydanna na obalech vydanýých DVD a BR diskch DVD a BR diskůů

�� uvedenuvedeníí loga a jmloga a jmééna na reklamnna na reklamníích ch banerech banerech ppřři premii premiééřřee dokumdokum..

�� cca 3 min.cca 3 min. videospotvideospot představující hlavního partnera, který bude představující hlavního partnera, který bude 
nastálo umístěný nanastálo umístěný na webu Edukativníwebu Edukativní společnosti a naspolečnosti a na webu webu 
projektuprojektu

�� s propagací hlavního partnera se počítá i v propojení projektu ns propagací hlavního partnera se počítá i v propojení projektu na a 
turistickou oblastturistickou oblast

U PARTNERA I HLAVNÍHO PARTNERA LZE PARTNERSTVÍ UZAVŘÍT NA ZÁKLADU PARTNERA I HLAVNÍHO PARTNERA LZE PARTNERSTVÍ UZAVŘÍT NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉ SMLOUVYĚ PÍSEMNÉ SMLOUVY

NA ČÁSTKU, KTEROU NA PROJEKT PŘISPĚJETE VÁM VYSTAVÍMENA ČÁSTKU, KTEROU NA PROJEKT PŘISPĚJETE VÁM VYSTAVÍME
DAŇOVÉ POTVRZENÍ O PŘIJMU SPONZORSKÉHO PŘÍSPĚVKUDAŇOVÉ POTVRZENÍ O PŘIJMU SPONZORSKÉHO PŘÍSPĚVKU



Možnosti podpory 
projektu 4/4

44 000 000 000 000 -- 6 000 000 6 000 000 KKčč
PokudPokud ppřřispispěějete na realizaci dokujete na realizaci doku--dramatu uvedenou dramatu uvedenou ččáástkou,stkou,

stanete sestanete se::

GENERGENERÁÁLNLNÍÍM PARTNEREM PROJEKTUM PARTNEREM PROJEKTU..

VeVešškerkeráá propagace generpropagace generáálnlníího partnera bude ho partnera bude řřeeššenaena
individuindividuáálnlněě a stvrzena pa stvrzena píísemnou smlouvou.semnou smlouvou.

NA VANA VAŠŠÍÍ FINANFINANČČNNÍÍ PODPORUPODPORU VVÁÁM M VYSTAVVYSTAVÍÍMEME

DADAŇŇOVOVÉÉ POTVRZENPOTVRZENÍÍ O PO PŘŘIJMU IJMU PODPORYPODPORY

Možnosti účasti v projektu - 4/4

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali seznámení se s tímto prDěkujeme za Váš čas, který jste věnovali seznámení se s tímto projektem a za Vaši případnou podporuojektem a za Vaši případnou podporu
jeho realizaci. Zajeho realizaci. Za EdukativníEdukativní společnost: společnost: Pavel P Ries (prezident ES), Ing. MichaelaPavel P Ries (prezident ES), Ing. Michaela PomeznáPomezná a Jarmilaa Jarmila
ChromíkováChromíková (producentky projektu).(producentky projektu).

Královská pečeť Královská pečeť 

Přemysla Otakara II.Přemysla Otakara II.

MOŽNOSTI ÚČASTI V PROJEKTU MOŽNOSTI ÚČASTI V PROJEKTU -- PARTNEŘIPARTNEŘI


