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O akciO akci

++
 

DobrDobréé
 

popoččasasíí
++

 
PrPrůůmměěrný prrný průůtok Vltavytok Vltavy

++
 

VzrVzrůůst velikosti zst velikosti záávoduvodu
++

 
OddOdděělenleníí

 
splutsplutíí

––
 

DlouhDlouhéé
 

vyhlavyhlaššovováánníí
––

 
Malý realizaMalý realizaččnníí

 
tým !!!tým !!!

























V V ččííslechslech


 

2251 2251 úúččastnastnííkkůů
 

na 724 lodna 724 lodíích ch 


 
ZZáávodu se vodu se úúččastnilo astnilo 



 

128 pos128 posáádek (3 nedojeli, 2 diskvalifikovandek (3 nedojeli, 2 diskvalifikovanáá))


 

587 z587 záávodnvodnííkkůů


 

6 cvaknut6 cvaknutíí
 

(3 pramice, 3 k(3 pramice, 3 káánonoíí))


 

VolnVolnéého splutho splutíí
 

se se úúččastniloastnilo


 

1664 lid1664 lidíí
 

na 596 lodna 596 lodíí


 

45 cvaknut45 cvaknutíí
 

na propustech (8+34+6)na propustech (8+34+6)


 

RozpoRozpoččet cca 140 000 Ket cca 140 000 Kčč


 

+ v+ věěcncnéé
 

ceny v celkovceny v celkovéé
 

hodnothodnotěě
 

75 000 K75 000 Kčč



















PodPodííl PRJl PRJ


 

PPřřííspspěěvek na propagaci akce v Prazevek na propagaci akce v Praze


 

MediatýmMediatým



































PodPodííl na akci (Výbl na akci (Výběěr!)r!)


 

MagistrMagistráát, t, úúststřřededíí, , DronteDronte


 
PRJPRJ
––

 
MediatýmMediatým, propagace, propagace


 

KLKLŠŠVS, SZT, MP, VZSVS, SZT, MP, VZS
––

 
ZZááchrana, rozhodchrana, rozhodččíí


 

4. p4. přříístav VS Jana Nerudystav VS Jana Nerudy
––

 
ObObččerstvenerstveníí, materi, materiááll


 

Skauti z ModSkauti z Modřřan an 
––

 
Start, cStart, cííll





















MedializaceMedializace


 

V mV méédidiííchch
––

 
tisk (Dnes, Metro)tisk (Dnes, Metro)

––
 

internetovinternetovéé
 

novinynoviny


 

VVěěttšíší
 

pozornost ve vpozornost ve vííkendových kendových 
ppřřehledechehledech









Rezervy...Rezervy...


 

Bez velkých sponzorBez velkých sponzorůů


 
RelativnRelativněě

 
nníízkzkáá

 
pozornost mpozornost méédidiíí


 

Prostor pro prezentaci Prostor pro prezentaci 


 
Nejsou lidNejsou lidéé

 
na jednoduchna jednoduchéé

 
prpráácece


 

Nejsou fotografovNejsou fotografovéé









ZhodnocenZhodnoceníí


 

MimoMimořřáádný dný úúspspěěch u vech u veřřejnostiejnosti


 
Hladký prHladký průůbběěh celh celéé

 
akceakce


 

Chci pokraChci pokraččovat, ale potovat, ale potřřebuji pomocebuji pomoc……





AAťť  jsou jsou ššlajsny plný vody, lajsny plný vody, 
aaťť  jsou vlny mohutnýjsou vlny mohutný……
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