Národní kulturní památka Vyšehrad
Příspěvková organizace hl. m. Prahy
V Pevnosti 159/5b
128 00 Praha 2

Příloha č. 4
Požadavky pronajímatele na fungování občerstvení
Záměrem pronajímatele je celková kultivace podoby a využívání objektu Starého purkrabství
(prostoru dnešní kavárny) a přiléhající dlážděné plochy ve vyšehradských sadech. Cílem je
provozování občerstvení pro návštěvníky Vyšehradu s možností realizace kulturního programu
v komorním sále Starého purkrabství. Cílovou skupinou by vedle turistů měla být zejména domácí
klientela, která se na místo vrací. Velmi vítána je také spolupráce nájemce s NKPV na přípravě
kulturně-společenských akcí v komorním sále i venkovního prostoru (např. hudební večery,
divadelní představení, promítání, autorské čtení atd.). Nájemce musí být schopen zajistit,
samostatně nebo dodavatelsky, catering pro soukromé akce konané v prostorách Starého
purkrabství (např. svatby, pracovní meetingy, přednášky, večírky).
Požadavky pronajímatele:
−
−
−
−
−
−

koncept prostoru vycházející z historie Vyšehradu a zachování názvu CITADELA,
atraktivní nabídka občerstvení pro široký okruh návštěvníků Vyšehradu,
nabízený sortiment omezený s ohledem na velikost kuchyně (přípravny),
opatření k předcházení vzniku odpadů a minimalizace používání jednorázových obalů,
kultivované označení provozovny, podoba a fungování předzahrádky,
schopnost zajistit catering pro akce konané v objektu Starého purkrabství.

Součástí podané nabídky je vypracování nabídky cateringu na toto zadání:
Etablovaná pojišťovací společnost, která pořádá večírek pro své zaměstnance v prostorách Starého
purkrabství (zahrnuje také předprostor – vydlážděnou plochu před SP) poptává zajištění cateringu
na tuto akci. Večírku se bude účastnit celkem 80 lidí (zastoupení mužů a žen je zhruba stejné).
Termín akci: 14.6., zahájení programu v 18:00 (hosté přicházejí od 17:30), akce končí ve 24 hodin.
Nabídka musí zahrnovat welcome drink, vegetariánskou variantu, salát i dezert.
Cena cateringu na osobu nepřesáhne 850 Kč včetně DPH. Nápoje (nealko, pivo a víno) budou
hrazeny samostatně dle skutečné spotřeby. Prosím o předložení nápojového lístku včetně cen. Tvrdý
alkohol si bude každý účastník akce hradit sám. Cenová nabídka musí být kompletní včetně
případného dalšího vybavení. Klient požaduje zajištění 15 ks stolků (loketek) - ty nejsou na SP k
dispozici, vybavení, které lze použít a není třeba zajišťovat je 10 ks stolů 150 x 75 cm, které lze
použít výhradně v interiéru.
Informace k programu na Starém purkrabství
Aktuálně je víceúčelový sál vytížen v průběhu roku nerovnoměrně. V měsících březen - červen a
září až listopad máme sál vytížený především v dopoledních hodinách a to programem pro školní
skupiny. V období květen - září jsou také na ploše Knížecí a královské akropole pořádány
nejrůznější akce pro veřejnost (které mohou mít i svojí nabídku občerstvení). Každou neděli
odpoledne je na Starém purkrabství program pro rodiny s dětmi (pohádková představení). Od
března 2022 bude rozšířena nabídka programu o komorní hudební akce (pro začátek frekvence 1x
za 3 týdny, všední den večer). Co se týče pronájmů víceúčelového sálu Starého purkrabství
očekáváme jejich navýšení zejména v souvislosti se změnou přístupu k nabízení této možnosti.
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