


PREZENTACE: LETNÍ FILMOVÝ A HUDEBNÍ FESTIVAL

SLAVONICE FEST: pětidenní filmový a hudební festival.

Kdy se koná: 3. - 7. 8. 2016 (3. ročník)

Idea a koncepce festivalu: Výběr špičkových filmů z celého světa a kvalitních hudebních skupin. Festival není soutěžní. 
Jedinou cenou, která se uděluje, je Cena diváků. 

Cílový divák: festivalové publikum 16+ z ČR, Rakouska, SR a zbytku světa namíchané s generací publika 35+ ve věku 
organizátorů festivalu, místní obyvatelé, prázdninoví návštěvníci Jižních Čech a České Kanady.

Kde se koná filmová část festivalu: 5+1 promítacích ploch: 

V letním kině zbudovaném na hlavním renesančním náměstí Slavonic, v historických budovách na slavonickém 
náměstí: v soukromém americko-českém Institutu Slavonice (2 kinosály), v nově zrekonstruovaném Spolkovém domě 
(1 kinosál) a v prostorách místního „Kulturáku“ (1 kinosál), Stodola v zadním traktu entra Slavonic (1 kinosál).

Kde se koná hudební část festivalu: 1 + 2 scény:

Open Stage v příhraniční vesnici Maříž s kapacitou 2500 diváků, v KD Slavonice (Kulturák) s kapacitou 1700 diváků a ve 
Stodole v Maříži s kapacitou 250 diváků.

Očekávaná návštěvnost: 9 tisíc diváků (2014: 2.000 diváků, 2015:6.000 diváků)

Rozpočet festivalu: 6,3 milionu Kč.

Pořadatel: Filmová a televizní společnost Total HelpArt T.H.A.



POPTÁVKA

Hledáme GENERÁLNÍHO PARTNERA se vkladem 800 tisíc až 1 milion Kč 
(podle rozsahu požadovaných služeb spojených s VIP akreditacemi, 
ubytováním, dopravou a případnými dalšími aktivitami)

Hledáme 2 až 4 HLAVNÍ PARTNERY se vkladem 300 až 500 tisíc Kč
(podle rozsahu požadovaných služeb spojených s VIP akreditacemi, 
ubytováním, dopravou a případnými dalšími aktivitami)

Hledáme PARTNERY se vkladem 50 až 100 tisíc Kč
(podle rozsahu požadovaných služeb spojených s VIP akreditacemi a 
ubytováním)

Finanční vklady je možné kombinovat s nefinančním plněním formou 
služeb či zboží nebo u Partnerů pouze nefinančním plněním formou služeb 
či zboží.



PROSTOR PRO PARTNERY

• Festival bude medializován v celoplošném měřítku v České republice a taktéž po celém regionu

Česko-Moravsko-Rakouského trojmezí.

• Pro mediální spolupráci počítáme stejně jako vloni s partnerstvím České televize, celoplošných i 
regionálních rádií.

• Připravujeme spotovou a indoorovou kampaň v sítí multikin Cinestar.

• Velký důraz bude kladen na outdoorovou reklamu po celé České republice a po celém regionu.

• Negociujeme partnerství jedním z celostátních deníků a magazínů a tedy i s inzercí v těchto 
periodikách.

• Máme vlastní web slavonicefest.cz a facebookový profil Festivalu a Instagram.

• celém Festivalu bude natočen dokumentární film. Přímo do festivalového dění budou přijíždět štáby 
tuzemských televizí, rádií a redaktoři a fotografové tištěných periodik.

• Po dobu konání Festivalu bude centrum Slavonic a veškerá místa kde bude Festival probíhat, 
slavnostně vyzdobeno poutači s logem Festivalu a logy všech Partnerů. Bannery s logy partnerů bude 
opatřeno náměstí v okolí letního kina a Open Stage v Maříži.

• Velký prostor pro Partnery máme na tištěných programech Festivalu, přímo na plátnech před všemi 
filmovými projekcemi a na dopravních prostředcích.

• Součástí znělky Festivalu, která poběží na plátnech kin před každou projekcí, budou stejně jako vloni 
loga všech Partnerů.

• Partnerům může být umožněna vlastní prezentace nebo doprovodné aktivity v době konání 
Festivalu.



MEDIAPLÁN, BENEFITY PRO PARTNERY 1/2

Televize – průběžně od začátku července: O pravidelných reportážích z dějiště festivalu do zpravodajství a kulturních pořadů a nově i o spotové 
kampani  jednáme s Českou televizí, která je od loňska mediálním partnerem festivalu,  a dále s regionálními televizemi, např. Jihočeskou televizí 
apod. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/215411000120806/video/

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11012868471-kombo/415234100051017-wohnout-na-slavonice-festu/

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/214411000120727/; 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/214411000140730-udalosti-v-regionech

Obdobně budeme zvát do Slavonic i štáby ostatních televizí, včetně rakouských a slovenských. Pro rozhovory bude vyčleněn prostor na náměstí u 
Letního kina s Logoboardem všech Partnerů.

Rozhlas – průběžně od začátku července: Počítáme, jako  v minulý ch ročnících , se spoluprací s celoplošnými rádii: Radiožurnál, Rádio Beat, Český 
rozhlas . Kromě reportáží plánujeme i spotovou kampaň, kde mohou být uvedeni i Hlavní Partneři festivalu.

http://www.rozhlas.cz/cb/neprehlednete/_zprava/slavonice-fest-vrcholi-podivejte-se-na-fotky-a-poslechnete-si-reportaz-z-autobusu--1520795

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/zadne-ploty-a-vip-zony-jde-o-pohodovy-festival-manzele-trojanovi-zvou-na-slavonice-fest--
1515235

http://www.rozhlas.cz/cb/publicistika/_zprava/slavonice-fest-nabidne-35-filmu-a-17-koncertu-nekteri-divaci-jdou-do-slavonic-dokonce-pesky--
1519219

Opět plánujeme spolupráci i s regionálními rádii.

Internet – průběžně po celý rok: Na webových stránkách festivalu (i facebookovém profilu festivalu) budou na hlavních stránkách prezentováni 
všichni Partneři festivalu. Obojí budeme pravidelně doplňovat o novinky z festivalového dění včetně natočených reportáží, kde budou Loga Partnerů 
nepřehlédnutelná. 

Multiplexy Cinestar – 5. týdenní kampaň: Celorepubliková síť multikin Cinestar je Partnerem festivalu. Před projekcemi filmů zde bude probíhat 
spotová (2 minutový spot) kampaň (na plátnech před projekcemi), kde budou uvedena Loga všech hlavních Partnerů a indoorová kampaň, kde budou 
uvedena Loga všech Partnerů.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/215411000120806/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11012868471-kombo/415234100051017-wohnout-na-slavonice-festu/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/214411000120727/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/214411000140730-udalosti-v-regionech
http://www.rozhlas.cz/cb/neprehlednete/_zprava/slavonice-fest-vrcholi-podivejte-se-na-fotky-a-poslechnete-si-reportaz-z-autobusu--1520795
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/zadne-ploty-a-vip-zony-jde-o-pohodovy-festival-manzele-trojanovi-zvou-na-slavonice-fest--1515235
http://www.rozhlas.cz/cb/publicistika/_zprava/slavonice-fest-nabidne-35-filmu-a-17-koncertu-nekteri-divaci-jdou-do-slavonic-dokonce-pesky--1519219


BENEFITY PRO PARTNERY 2/2

Outdoor – minimálně 4 týdny: Pokryjeme celou Českou republiku prostřednictvím Billboardů (100 – 120), kde budou uvedena Loga 
všech Partnerů, přičemž Loga Hlavních Partnerů budou zvýrazněna. V širokém regionu Jižní Čechy-Vysočina- Horní Rakousko využijeme 
také plakáty (A1, A2). Na všech plakátech budou umístěna Loga Partnerů. Stejně jako v loňském roce budeme využívat i Partnera festivalu 
ICOM – autobusového dopravce, kde budeme mít na samolepící fólii na zadním okně poutač Festivalu s Logy všech Partnerů.

Tištěná inzerce – v jednání: Jednáme s tištěnými deníky  a s některými časopisy o mediálním partnerství spojeném s tištěnou inzercí o 
festivalu. Tato inzerce bude opatřena Logy všech Hlavních Partnerů.

Tiskoviny festivalu: Jedná se především podrobný Program Festivalu ve formátu 1/3 A4, kde Hlavním Partnerům nabízíme 
celostránkovou inzerci dle jejich přání a dále také o tiskové zprávy a letáky. Veškeré tyto materiály budou opatřeny Logy Partnerů. 

Kinosály festivalu: Všechny prostory pro kinoprojekce budou opatřeny bannery s Logy Partnerů. Před každou 

projekcí budou všichni Partneři prezentováni též přímo na plátně v rámci festivalové znělky.

Venkovní prostory festivalu: Bannery s Logy všech Partnerů bude opatřeno náměstí v okolí letního kina 

a hlavní hudební Open Stage v Maříži. V průběhu slavnostního zahájení Festivalu bude všem jeho Partnerům osobně poděkováno.

VIP akreditace, ubytování: Pro Partnery Festivalu budou připraveny VIP akreditace a ubytování v samotném centru dění.

Ostatní formy spolupráce: Pro Partnery a hosty Festivalu zorganizujeme i mimo festivalové aktivity jako kupříkladu golfový turnaj na 
některém z mnoha místních českých či rakouských hřišť. Pro jakýkoli další případný prostor pro vlastní prezentaci Partnerů jsme rádi 
otevřeni k jednání.

Servis: Všem Partnerům nabídneme po dobu konání Festivalu ubytování, platinum akreditace s volným vstupem na veškeré akce a do VIP 
prostor v hotelu Besídka a kompletní péči, o kterou se postará festivalový Guest service.
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O SLAVONICÍCH A MAŘÍŽI

SLAVONICE jsou historické příhraniční jihočeské město. 

Na gotických základech středu města stojí renesanční domy lemující dolní a horní náměstí a přilehlé okolí. 

Do Rakouska jsou to tři kilometry a k historickému trojmezí Moravy, Čech a Rakouska jen o trochu víc. V letních měsících ožívají Slavonice 
příjezdem stovek tuzemských i zahraničních návštěvníků a díky k tomu, že disponují mnoha kulturními zařízeními a vnitřními i venkovními 
prostory, jsou ideálním místem pro letní festival.

MAŘÍŽ je tři kilometry vzdálená vesnice u hranic s Rakouskem, která zůstala od 70. let uvězněná za ostnatými dráty a po 40 let budování 
socialismu chátrala. Dnes je díky „naplaveninám“ z celého světa především z řad umělců i několika místním nadšencům opět žijící vesnicí 
se svérázným multikulturním zázemím. 

Podle ohlasů diváků i médií se SLAVONICE FESTu podařilo nastartovat fenomén, který dalece přesáhl lokální charakter. Fenomén, ve 
kterém máme energii a chuť v příštích mnoha letech pokračovat a rozvíjet jeho tradici.

Letní kino Slavonice Open stage Maříž



IDEA A O NÁS

Jsme součástí kulturní generace okolo divadla Sklep volně sdružující desítky filmařů, hudebníků, výtvarníků, divadelníků. Ke Slavonicím 
máme hluboký vztah již od roku 1988, kdy zde divadlo Sklep koupilo zchátralý dům na náměstí, čímž jsme se stali průkopnickou 
naplaveninou v tehdy ostnatými dráty opevněném pohraničí.

Postupem času se naše komunita propojila s mnoha místními obyvateli i s pravidelně dojíždějícími cizinci. 

Mnozí z nás nalezli ve Slavonicích svůj nový domov. Dnes se zde scházejí lidé z celého světa. 

Chceme tento kosmopolitní zážitek prostřednictvím filmu a hudby zprostředkovávat dalším lidem a ukázat tak světu přívětivou a 
otevřenou náruč vzájemné pospolitosti tohoto regionu. 

K organizaci a mediální propagaci takovéhoto projektu máme bohaté zkušenosti a kontakty jak na místní obyvatele, tak i na lidi a
instituce s celostátním dosahem v Čechách, v Rakousku i jinde ve světě, což prokázal již loňský ročník.

Sál „Institut“                                                            Diváci v Maříži Koncert Stromboli v Maříži



FESTIVALOVÁ KONCEPCE

FILMOVÁ ČÁST FESTIVALU: Pro filmové projekce budeme mít připraveny čtyři až pět sálů a Letní kino na hlavním slavonickém náměstí. 
Zatímco program pro Letní kino s kapacitou 450 diváků je zaměřen na vkus „většinového“ diváka, ostatní sály budou vyhrazeny pro 
festivalové projekce a budou cílit na náročnější a sofistikovanější filmové publikum. Tři sály pro Festival se nacházejí přímo v historickém 
centru Slavonic: 2 sály s kapacitou 80 a 130 diváků v Institutu Slavonice a jeden sál s kapacitou 120 diváků ve Spolkovém domě. Čtvrtý sál 
s kapacitou 150 diváků bude zbudován v místním Kulturáku. Dále máme v úmyslu zapojit do Festivalu opět  i rakouské partnery .

Výběr filmů bude mít sekci českou, celosvětovou , rakouskou a sekci výtvarníka Jaroslava Róny. Stejně jako vloni budeme uvádět 
především filmové novinky doplněné o několik starších filmů ze zlaté éry světové kinematografie.

HUDEBNÍ ČÁST FESTIVALU: Na Open Stage v Maříži s kapacitou 2.000 diváků budeme uvádět populární kapely tuzemské i zahraniční, 
které budou jedním z hlavních taháků Festivalu.

Hudební scéna ve Stodole v Maříži s kapacitou 250 diváků bude zaměřená na náročnější alternativní či komornější produkci.

Hudební noční party v Kulturáku budou koncipovány jako taneční.



FESTIVALOVÁ KONCEPCE

UBYTOVÁNÍ: Hlavní zázemí pro hosty z řad Partnerů bude v hotelu Besídka v centru Slavonic. V prostorách hotelu bude pro Partnery a 
pozvané hosty VIP zóna s obsluhou. Pro návštěvníky máme vyblokované veškeré ubytovací kapacity. Festival bude mít k dispozici i plně 
vybavený stanový kemp.

DOPRAVA: Po celou dobu konání Festivalu jezdí mezi všemi lokacemi festivalový autobus. Pro Partnery Festivalu je k dispozici osobní 
doprava na zavolání od Official Festival Car Supplier – VOLVO.

Možnost zapůjčení kol a koloběžek.

AKREDITACE, VSTUPENKY: Návštěvníci festivalu si budou moci vybrat z několika možností vstupu na jednotlivé akce formou akreditací na 
jméno nebo zakoupením jednotlivých vstupenek: Prodávat budeme celofestivalové akreditace na veškeré akce po celou dobu; 
jednodenní akreditace; pasy na dopravu autobusy. 

Na jednotlivých místech se budou prodávat též jednorázové vstupenky.



O SPOLEČNOSTI TOTAL HELPART T.H.A.

Společnost reprezentují Ondřej Trojan, filmový režisér, producent a příležitostný herec a Jiří Burda, ekonom a herec.

Společnost je zaměřena zejména na celovečerní filmovou a TV tvorbu. Mnohé z jejich filmů získaly ceny Český lev a ocenění ze 
zahraničních festivalů. Filmy Musíme si pomáhat a Želary nominovala Americká Filmová Akademie na OSCARA.

V roce 2014 společnost založila Filmový a hudební festival SLAVONICE FEST.

CELOVEČERNÍ FILMY: PELÍŠKY (režie Jan Hřebejk, 1998), MUSÍME SI POMÁHAT (režie Jan Hřebejk, 2000), CESTA Z MĚSTA
(režie Tomáš Vorel, 2000), KRUTÉ RADOSTI (režie Juraj Nvota, 2002), PUPENDO (režie Jan Hřebejk, 2003), ŽELARY (režie 
Ondřej Trojan, 2003), HOREM PÁDEM (režie Jan Hřebejk, 2004), KRÁSKA V NESNÁZÍCH (režie Jan Hřebejk, 2006), MEDVÍDEK
(režie Jan Hřebejk, 2007), U MĚ DOBRÝ (režie Jan Hřebejk, 2008), EL PASO (režie Zdeněk Tyc, 2009), OBČANSKÝ PRŮKAZ
(režie Ondřej Trojan, 2010), JAKO NIKDY (režie Zdeněk Tyc, 2013), LICHOŽROUTI (režie Galina Miklínová, ve výrobě), DĚDEK 
KAKTUSÁK (režie Jan Bubeníček, ve výrobě)

CELOVEČERNÍ DOKUMENTÁRNÍ FILMY: AFOŇKA UŽ NECHCE PÁST SOBY (režie Martin Ryšavý, 2004), ZAPOMENUTÉ 
TRANSPORTY (režie Lukáš Přibyl, 4 díly, 2007)

TV FILMY PRO ČESKOU TELEVIZI: PENZIÓNEK (režie Ondřej Trojan, 1992), VELBLOUDI JDOU NOCÍ TAJŮPLNOU (režie Ondřej 
Trojan, 1993), HISTORKY OD KRBU (cyklus osmi filmových povídek, režie Ondřej Trojan, Tomáš Vorel, Zdeněk Tyc, Václav 
Koubek…, 1994, 1995), SKLEP: MLÝNY (režie Ondřej Trojan, 1994), PUMELICE LESNÍ MOUDROSTI (1997), MULTIKÁR MOVIE 
SHOW (režie Ondřej Trojan, 1998), WARTBURG MOVIE SHOW (režie Ondřej Trojan, 1999) 

TV POŘADY PRO HBO A ČT: NA STOJÁKA (Stand Up Show, režie Zdeněk Tyc, 116 epizod od roku 2004)



HISTORIE SLAVONICEFESTu:

V roce 2014

• prošlo během prvního ročníku hudební i filmovou částí Slavonice Festu celkem na 2000 diváků, kterým program nabídl  31 
filmů a 20 hudebních produkcí.  V letošním, druhém roce konání festivalu, to bylo již třikrát tolik. 

V roce 2015 

• shlédlo 4 300 diváků během 82 filmových projekcí ve 4 sálech a letním kině celkem 34 festivalových snímků v 5 sekcích 
soutěžících o Cenu diváků, 4 filmové hity a 2 bloky studentských krátkometrážních filmů. Přes 2000 dalších návštěvníků 
pak doplnily filmové diváky na hudební části festivalu - 17 koncertech a 5 tanečních párty. Celkem tedy přivítal Slavonice 
Fest 2015 na 6000 návštěvníků.

• Druhý ročník letního filmového a hudebního festivalu SLAVONICE FEST se oproti roku 2014 rozrostl i v sekci 
doprovodných programů. Festival zahájila vernisáž výstavy sochaře Martina Ceplechy a malířky Marcely Burdové 
v prostorách místní kaple a v přilehlé zahradě v Maříži. Novinku do programu přineslo i mediální partnerství s Českou 
televizí, díky němuž mohly děti denně navštívit dvě projekce z Večerníčkova archivu.

V roce 2016 počítá třetí ročník festivalu mimo jiné:

• s výrazným rozšířením kapacit pro filmové projekce

• s větší škálou doprovodných programů, především ve spolupráci s naším novým mediálním partnerem, Českou televizí, 
která má po loňsku zájem o širší spolupráci jak mediální, tak programovou 

• s pokračování a rozšíření debat publika s filmovými tvůrci, opětovné začlenění „work in progress“ projekcí a studentských 
projekcí,  s pokračováním v současném duchu festivalu, jako neformální akci bez striktních VIP zón a červených koberců, 
stejně jako je tomu u prestižních amerických festivalů  Sundance Film Festival  a Telluride Film Festival, které byly pro 
Slavonice Fest inspirací.

• s nárůstem diváků na více než 9.000



OSOBNOSTI FESTIVALU: 

Slavonice Fest se za dva roky stal pro svou neformálnost a absenci červených koberců oblíbeným i mezi známými osobnostmi z umělecké 
sféry. Přijíždějí nejen jako tvůrci, ale i jako diváci. Do kina, na koncerty a noční taneční párty. 

V letošním roce se s velkým ohlasem setkaly debaty publika s filmovými tvůrci. Diváci tak měli například jedinečnou možnost po 
zhlédnutí pracovní projekce snímku Ztraceni v Mnichově, který šel do distribuce až v říjnu, diskutovat s jeho producentem Davidem 
Ondříčkem nebo hercem Markem Taclíkem, stejně jako s významným rakouským režisérem Uli Seidlem nebo rakouskou režisérkou 
Anitou Lackenberger. Z domácí sekce přijeli své film představit i další tvůrci, například režisér Pavel Göbel, kameraman Martin Štrba nebo 
herec Matěj Hádek film Kobry a užovky, který nakonec získal Cenu diváků Slavonice Festu 2015. 

Mezi diváky Slavonice Festu se loni a především letos objevila i řada dalších osobností:

herci Ivan Trojan, Jiří Macháček, Jiří Schmitzer, Jiří Mádl, Marek Taclík, Matěj Hádek,  
David Vávra, Lukáš Pavlásek, Petra Špalková, Lenka Krobotová, Kristýna Frejová, Jana 
Švandová, Marta Issová, scénárista Petr Jarchovský, kameraman Martin Štrba, režiséři 
Václav Marhoul, Radim Špaček, David Ondříček, Pavel Göbel, Uli Seidel (Rakousko), Anita 
Lackenberger (Rakousko) fotograf Tono Stano, sochař Jaroslav Róna, producent Daniel 
Bergman, návrhářka Martina Nevařilová, hudebníci Bára Basiková, Michal Pavlíček, 
Roman Holý, Matěj Ruppert, grafik Aleš Najbrt, manažeři regionálních firem a partnerů 
festivalu, regionální politici.



FOTOGALERIE HOSTŮ FESTIVALU



FOTOGALERIE MÍST FESTIVALU



ODKAZY NA SLAVONICEFEST 2015

www.slavonicefest.cz

www.slavonicefest.cz /fotogalerie/slavonice-fest-2015.html

www.slavonicefest.cz /fotogalerie/slavonice-fest-2015-lide.html

https://www.facebook.com/pages/Slavonice-Fest/616769145069902

https://www.youtube.com/watch?v=D51QI3YGl-w

http://www.slavonicefest.cz/program/

http://2014.slavonicefest.cz/program/

http://www.slavonicefest.cz/
http://www.slavonicefest.cz/
http://www.slavonicefest.cz/
https://www.facebook.com/pages/Slavonice-Fest/616769145069902
https://www.youtube.com/watch?v=D51QI3YGl-w
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http://2014.slavonicefest.cz/program/


PARTNEŘI SLAVONICEFEST 2015



KONTAKTY

Total HelpArt T.H.A.

Nad Spádem 16, 147 00, Praha 4

www.tha.cz

Michaela Syslová, výkonná ředitelka

+420 602231297

info@slavonicefest.cz

SLAVONICE FEST

www.slavonicefest.cz

facebook: https://www.facebook.com/SLAVONICEFEST

http://www.tha.cz/
mailto:info@slavonicefest.cz
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