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Akce NA DEN POD ZEM již potřetí
otevřela pražská podzemí
Projekt NA DEN POD ZEM je pořádaný zapsaným spolkem UNIMAKERS, z.s., který
byl založen studenty Arts managementu Vysoké školy ekonomické v Praze k pořádání
neziskových kulturních a vzdělávacích akcí. Cílem projektu NA DEN POD ZEM je
zpřístupnit veřejnosti nedostupné nebo mnohdy těžko přístupné či zcela neznámé
pražské podzemí, které má formu podzemních objektů jako jsou atomové kryty,
katakomby, tunely či historická sklepení.
Ve dnech 3. - 4. listopadu se konal již 3. ročník jedinečné akce NA DEN POD ZEM, kdy
se zpřístupnilo veřejnosti 11 podzemních objektů a objekt Infopointu ve Františkánské
zahradě. Hitem letošního ročníku se staly prohlídky Letenské stoky a podzemí Divoké
Šárky, které se ihned plně obsadily po spuštění systému rezervací. Jako speciální část
hlavního programu proběhly noční prohlídky v Národním památníku hrdinů Heydrichiády.
Novinkou letošního ročníku byla venkovní hra Operace Vargas, vytvořená na míru naší
akci ve spolupráci s LEAVE IN HOUR.
Vstup do objektů na jednotlivé komentované prohlídky s průvodcem fungoval na principu
registrací přes internetový formulář na webových stránkách akce www.nadenpodzem.
cz, kde si návštěvník mohl registrovat libovolný počet míst na libovolný počet prohlídek a
objektů. Všechny komentované prohlídky do objektů a přednášky v rámci doprovodného
programu byly zadarmo. Po dvou úspěšných ročnících zájem veřejnosti o akci
stále stoupal a rostla poptávka po místech na komentovaných prohlídkách, navýšili
jsme celkovou kapacitu všech objektů na 2061 míst. Taktéž se nám podařilo zvýšit
návštěvnost doprovodného programu v Infopointu.
Infopoint sloužil jak pro návštěvníky akce jako informační centrum a místo pro
odpočinek, tak pro organizátory a dobrovolníky jako zázemí, z kterého probíhala veškerá
koordinace akce. Dále se stal dějištěm doprovodného programu, který tvořily odborné
přednášky s podzemní tématikou, improvizované divadelní vystoupení hereckého
uskupení IMPRO na téma podzemí a venkovní hra, která začínala a končila v Infopointu.
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PROPAGACE AKCE
počet unikátních
návštěvníků webu

počet FANOUŠKŮ NA
FACEBOOKU

počet SLEDUJÍCÍCH
NA INSTAGRAMU

(5 týdnů před akcí)

(V DEN AKCE)

(v den akce)

1 243

86

2 040

180

+ PLAKÁTY, LETÁKY,
kulturní portály
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2 000 PLAKÁTŮ
V PRAŽSKÝCH
TRAMVAJÍCH

MEDIÁLNÍ OHLASY

PROGRAM 2018
ZAPOJENÉ OBJEKTY

DOPROVODNÝ PROGRAM

PAMÁTNÍK OBĚTÍ
HEYDRICHIÁDY

BUNKR
PARUKÁŘKA

NÁRODNÍ
DIVADLO

NÁRODNÍ TECHNICKÉ
MUZEUM

VENKOVNÍ HRA
OPERACE: VARGAS

Infopoint
- 4 přednášKY
- 1 WORKSHOP
- 1 divadelní představení

PŘEDNÁŠKY
NÁMĚSTÍ VÁCLAVA
HAVLA A NOVÁ
SCÉNA

KOSTEL PANNY
MARIE VÍTĚZNÉ

PODZEMÍ DIVOKÉ
ŠÁRKY

DIVADLO
UNGELT

Postup ražby tunelů včera a dnes
Podzemí a nad zemí Krušných hor: nesvobodné pracovní síly v uranových dolech
Brněnské podzemí: zajímavosti a legendy
Ochranný systém metra aneb metro, jak ho nejspíš neznáte

WoRKSHOP
DIVADLO DISK A
DAMU

LETENSKÁ STOKA

BRANICKÁ
SKÁLA

Natáčení videa v podzemí

PARTNEŘI AKCE

DOBROVOLNÍCI

HLAVNÍ PARTNER 2017 A 2018

POČTY DOBROVOLNÍKŮ při akci

Program SmartUp Nadace O2,
který podporuje projekty mladých
lidí ve věku 15-29 let, vybral projekt
NA DEN POD ZEM mezi silnou
konkurencí a podpořil druhý a třetí
ročník akce finančním příspěvkem a
odborným mentoringem.

Sponzoři a další podporovatelé
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Jak DOBROVOLNÍCI HODNOTILI spolupráci
s námi?
„O NDPZ jsem poprvé slyšela na přednášce projektového
managementu, kde nám představovali úspěšné projekty
z minulých let. Když pak přišla nabídka zúčastnit se akce
jako dobrovolník, využila jsem toho a určitě bych se na ní
ráda podílela i v příštím roce.“

„Práce na NDPZ byla super - organizace, vysvětlení
náplně práce, rozmístění na objektech i tým, ke kterému
jsem byla přiřazena.“

„Akci jsem si moc užil a příští rok bych se rád zapojil i více
- je to dobrá příležitost pro získání nových zkušeností.“

CÍLE PRO ROK 2020
1. ZTROJNÁSOBIT KAPACITU PROHLÍDEK
2. ROZŠÍŘENÍ AKCE NA VÍCE DNÍ
3. Získat sponzoringovÉ partnerY z řad úspěšných
firem

DĚKUJEME

DĚKUJEME TAKÉ VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, FOTOGRAFŮM, PRŮVODCŮM A DALŠÍM OSOBÁM, KTERÉ
SE PODÍLELY NA TOM, ŽE JSME MOHLI MNOHA LIDEM UMOŽNIT, ABY SE PODÍVALI NA DEN POD ZEM.

LETOS POKRAČUJEME.
CHCETE U TOHO BÝT S NÁMI?
nadenpodzem.cz
info@nadenpodzem.cz
facebook.com/nadenpodzem
@nadenpodzem

POŘÁDÁ SPOLEK UNIMAKERS, z.s.

