
 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Hlasování za pomoci variací tlačítka líbí se mi 

 

  



 

 

Příloha č. 2: Seznam klíčových slov

akce na sperky 

akce na stribrne sperky 

akce na stříbrné šperky 

akce na šperky 

eshop se sperky 

e-shop se sperky 

eshop se stribrnymi 

sperky 

e-shop se stribrnymi 

sperky 

eshop se stříbrnými 

šperky 

e-shop se stříbrnými 

šperky 

eshop se šperky 

e-shop se šperky 

internetovy obchod se 

sperky 

internetovy obchod se 

stribrnymi sperky 

internetový obchod se 

stříbrnými šperky 

internetový obchod se 

šperky 

kvalitni sperky 

kvalitni stribrne sperky 

kvalitní stříbné šperky 

kvalitní šperky 

levne sperky 

levne stribrne naramky 

levné stříbné náramky 

levné šperky 

luxusni naramky 

luxusní náramky 

luxusni sperky 

luxusni stribrne 

naramky 

luxusni stribrne sperky 

luxusní stříbrné 

náramky 

luxusní stříbrné šperky 

luxusní šperky 

naramek 

náramek 

naramek pevny 

náramek pevný 

naramek stribrny 

náramkek stříbrný 

naramky 

náramky 

naramky stribrne 

náramky stříbrné 

pevny naramek 

pevný náramek 

privesek 

privesek stribrny 

privesky 

přívěsek 

přívěsek stříbrný 

přívěsky 

rucne dohotovene 

sperky 

rucne dohotovene 

stribrne sperky 

ručně dohotovené 

stříbrné šperky 

ručně dohotovené 

šperky 

sleva na stribrne sperky 

sleva na stříbrné šperky 

sperky 

sperky eshop 

sperky e-shop 

sperky levne 

sperky pro zeny 

sperky sleva 

sperky stribrne 

sterlingove stribro 

sterlingové stříbro 



 

 

stribrne naramky 

stribrné sperky 

stribrne sperky akce 

stribrne sperky eshop 

stribrne sperky e-shop 

stribrne sperky pro ženy 

stribrne sperky sleva 

stribrny naramek 

stribrny privesek 

stribro 

stříbrné náramky 

stříbrné šperky 

stříbrné šperky akce 

stříbrné šperky eshop 

stříbrné šperky e-shop 

stříbrné šperky pro ženy 

stříbrné šperky sleva 

stříbrný náramek 

stříbrný přívěsek 

stříbro 

šperky 

šperky eshop 

šperky e-shop 

šperky levně 

šperky pro ženy 

šperky sleva 

šperky stříbrné 

visací privesek 

visaci privesky 

visací přívěsek 

visací přívěsky 

visaci stribrny privesek 

visací stříbrný přívěsek 

zlevnene sperky 

zlevnene stribrne sperky 

zlevněné stříbrné šperky 

zlevněné šperky 

 

  



 

 

Příloha č. 3: Facebookový příspěvek – uvítací příspěvek 

Vítejte na naší stránce! Jsme tady pro vás a těšíme se, že budeme společně s vámi moci 

sdílet všechny novinky a inspirace ze světa luxusních šperků. Oslavujeme jedinečnost 

každé ženy - připojte se k nám! 

 

  



 

 

Příloha č. 4: Facebookový příspěvek – výběr stylu 

Romantická, alternativní, elegantní nebo rebelka? Naše šperky se hodí ke každému stylu, 

který si rozhodnete obléknout. Jaký jste dnes zvolili? 

 

  



 

 

Příloha č. 5: Facebookový příspěvek – víkendové přání 

Plánujete se nějak odměnit po dlouhém týdnu? Pokud se chystáte ven, nezapomeňte si 

vzít přívěsek "Na zdraví" - bude to perfektní volba, která doplní váš outfit! 

 

  



 

 

Příloha č. 6: Facebookový příspěvek – péče 

Malé množství jemného mýdla ve vlažné vodě v kombinaci s měkkým kartáčkem vám 

pomohou vyčistit většinu obvyklých nečistot z vašich stříbrných nebo zlatých šperků. 

Buďte však opatrní na šperky, které obsahují i jiné materiály jako např. perly, textil nebo 

kůže - tyto by nikdy neměly přijít do styku s vodou! Na našem webu najdete další tipy 

pro čištění: http://www.internetovýodkaz.cz 

 

  



 

 

Příloha č. 7: Facebookový příspěvek – zimní tipy 

Modrá barva se perfektně hodí ke studeným zimním měsícům. V našich špercích najdete 

všechny odstíny od nebesky světlého nebo opalizujícího křišťálu až po temné safíry! 

Který z nich je ten váš? 

 

  



 

 

Příloha č. 8: Facebookový příspěvek – valentýnská kolekce 

Právě teď naleznete ve vašich obchodech novou valentýnskou kolekci plnou nádherných 

šperků se zamilovanými motivy. Už máte vybráno, co byste chtěla dostat na svátek 

zamilovaných? 

 

  



 

 

Příloha č. 9: Facebookový příspěvek – valentýnská akce 

Speciální valentýnská akce je tady! Kupte od 6. do 14. února šperky v hodnotě 3 199 Kč 

a dostanete k nim speciální šperkovnici ve tvaru srdce jako dárek! A ke všem nákupům v 

hodnotě 1 990 Kč, 3 990 Kč a 7 990 Kč vám dáme jako dárek slevu 400 Kč, 800 Kč a 

1 600 Kč! Více informací najdete zde: http://www.internetovýodkaz.cz 

 

  



 

 

Příloha č. 10: Facebookový příspěvek – výběr dárku 

Něžné šperky ze sady "Stuhy lásky" komunikují silná a nezlomná pouta lásky a díky 

jemným třpytivým motivům z nich září emoce. Označte svého #Valentineshero, aby vám 

bez problémů vybral ten pravý valentýnský dárek. 

 

  



 

 

Příloha č. 11: Facebookový příspěvek – oslava Valentýna 

Přejeme vám krásný zamilovaný Valentýn! Jaké dárečky jste dostali od svého 

#ValentinesHero? Ukažte nám je v komentářích! 

 

 



 

 

Příloha č. 12: Dotazník 

Dobrý den, milá tazatelko, 

rádi bychom Vám v rychlosti představili smysl tohoto dotazníku. Jedná se o krátký 

průzkum struktury potencionálních zákazníků pro nově vznikající internetový obchod se 

šperky. Vyplněním dotazníku nám poskytnete zpětnou vazbu, která bude využita pro 

zlepšení plnění potřeb a přání budoucích zákazníků, a také k lepšímu zacílení našich 

obchodních nabídek. Pokud se tedy rozhodnete pro vyplnění tohoto dotazníku, postupujte 

podle stručných pokynů, které naleznete u každé samostatné otázky. Zavazujeme se, že 

veškeré poskytnuté informace budou zpracovány anonymně. Závěrem úvodního slova 

bychom Vám rádi poděkovali za případné vyplnění dotazníku a popřáli hezký zbytek dne. 

Markéta, tým QUEEN´s Jewelry 

1. Do jaké věkové kategorie se řadíte? 

a) Do 18 let 

b) 19 – 25 let 

c) 26 – 35 let 

d) 36 – 45 let 

e) 46 – 55 let 

f) 56 – 65 let 

g) 66 let a více 

2. Pohlaví? 

a) Žena 

b) Muž 

3. Vlastníte šperky v podobě náramku určeného pro nošení na ruce? 

a) Ano 

b) Ne (následující otázka) 

4. Měli byste zájem o náramek na ruku? 

a) Ano 

b) Ne (konec dotazníku a uvedení důvodu) 

  



 

 

5. Jaký z těchto náramků se Vám líbí nejvíce? 

a)  

 

b)  

 

  



 

 

6. Jaký z těchto komponentů na náramek se Vám líbí nejvíce? 

a)  

 

b)  

 

7. Připomínají Vám šperky z předchozích otázek produkty některého výrobce? 

a) Ano (vypsat) 

b) Ne 

8. Jak často chodíte nakupovat šperky, které jsou určeny pro Vaši vlastní potřebu? 

a) Jednou za týden 

b) Jednou za měsíc 

c) Jednou za půl roku 

d) Jednou za rok 

e) Jiný interval (vypsat) 

  



 

 

9. Jaký parametr je pro Vás nejvíce rozhodující při nákupu šperků? (Vyberte 

maximálně 2 odpovědi) 

a) Značka 

b) Cena 

c) Kvalita 

d) Design (vzhled produktu) 

e) Aktuální dostupnost produktu 

f) Jiné (vypsat) 

10. Byli byste ochotni nakoupit identické zboží za nižší cenu u (jiného) alternativního 

prodejce? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

11. Jste vlastníkem uživatelského profilu na některé ze sociálních sítí? 

a) Facebook 

b) Instagram 

c) Google+ 

d) Twitter 

e) Jiné (vypsat) 

f) Žádné (přeskočit následující otázku) 

12. V jakou denní dobu se nejčastěji věnujete aktivitám na sociálních sítích? 

a) Do 8. hodiny 

b) Od 8. do 12. hodiny 

c) Od 12. do 15. hodiny 

d) Od 15. do 18. hodiny 

e) Od 18. do 20. hodiny 

f) Od 20. do 24. hodiny 

g) Od 24. hodiny a dále 

  



 

 

13. Jste fanouškem některé stránky na Facebooku? (otázky 14. a 15. jsou určeny pouze 

pro respondenty, kteří v otázce 12. uvedly jako jednu z možností odpověď a) 

Facebook) 

a) Ano, vyjmenovat 3 nejčastěji zobrazované stránky na Timeline Facebooku 

b) Ne 

14. Jste členkou některé ze skupin na Facebooku? 

a) Ano, vyjmenovat 3 nejčastěji zobrazované stránky na Timeline Facebooku 

b) Ne 

15. Navštěvujete pravidelně nějaké tematické webové stránky? 

a) Ano 

b) Ne 

16. Jaké webové stránky navštěvujete? 

a) Příklad 

b) Přeskočit odpověď 

17. Pakliže jste došli až k této otázce, máte téměř hotovo. Pokud Vás zaujal tento projekt 

a chcete pravidelně dostávat novinky o našich produktech či slevových akcích, 

vyplňte svou e-mailovou adresu do kolonky pod poslední otázkou. V opačném 

případě zaškrtněme políčko NE. 

a) Ano, chci dostávat aktuální informace (vyplnění e-mailové adresy) 

b) Ne, informace si naleznu vlastní svépomocí 

Milá tazatelko / milý tazateli, rádi bychom Vám poděkovali za věnovaný čas. Věříme, že 

Vaše podněty povedou k zlepšení našich služeb a k Vaší spokojenosti. Závěrem Vás 

zveme na naše internetové stránky (www.queensjewelry.cz), kde se již brzy objeví 

veškeré důležité informace. 

S pozdravem, 

Markéta, tým QUEEN´s Jewelry

  



 

 

Příloha č. 13: Vzorový e-mail – zvýšení povědomí o vzniku nového e-shopu 

Dobrý den, milá křestní jméno, 

nedávno byl Vámi vyplněn náš dotazník týkající se krátkého průzkumu trhu. Nyní Vám 

však chceme oznámit možnost stát se členem našeho klubu, díky kterému získáte přehled 

o aktuálním dění a spoustu slevových nabídek. Bližší informace o našem klubu a formulář 

pro registraci naleznete na našich internetových stránkách. 

S pozdravem, Lucka, tým QUEEN´s Jewelry 

 

Příloha č. 14: Vzorový e-mail – oznámení o soutěži 

Dobrý den, milá křestní jméno, 

rádi bychom Vás informovali, o možnosti zúčastnit se naší facebookové soutěže o luxusní 

stříbrné šperky. Více informací naleznete v následujícím odkazu. 

S pozdravem, Lucka, tým QUEEN´s Jewelry 

 

Příloha č. 15: Vzorový e-mail – oznámení o slevové akci 

Dobrý den, milá křestní jméno, 

už jste slyšela o naší jedinečné slevové akci? Pokud ne, tak rychle navštivte naše 

internetové stránky, kde se dozvíte více. Neváhejte příliš dlouho, zásoby zlevněného 

zboží se rychle tenčí. 

S pozdravem, Lucka tým QUEEN´s Jewelry 

  



 

 

Příloha č. 16: Vzor podmínek soutěže 

Pravidla soutěže „VALENTÝNSKÁ SOUTĚŽ“ 

Soutěž se koná od 21. 1. 2018 do 14. 2. 2018 na Facebook stránce QUEEN´s Jewelry 

(profil společnosti QUEEN´s Jewelry s.r.o.). 

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE 

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost QUEEN´s Jewelry s.r.o, se sídlem v 

České republice, Praha (dále jen „pořadatel“). 

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE 

Soutěž probíhá od 21. 1. 2018 do 14. 2. 2018 (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž se 

skládá z pěti kol. 

1. kolo: 21. 1. 2018 – 25. 1. 2018  

2. kolo: 26. 1. 2018 – 30. 1. 2018  

3. kolo: 31. 1. 2018 – 4. 2. 2018  

4. kolo: 5. 2. 2018 – 9. 2. 2018  

5. kolo: 10. 2. 2018 – 14. 2. 2018 

3. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE  

Soutěž probíhá na internetové stránce www.facebook.com na profilu společnosti 

QUEEN´s Jewelry (internetový odkaz) (dále jen „profil“). 

4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI  

Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se může stát fyzická osoba starší 18 let s 

trvalým bydlištěm na území České republiky, která (1) v komentáři pod soutěžní 

fotografií uveřejní vlastní fotografii, na níž je zachycen soutěžící se svým partnerem (dále 

jen „soutěžní fotografie“) a (2) v komentáři pod soutěžní fotografií napíše, co pro ni/něj 

a její/jeho partnera soutěžní fotografie znamená. 

Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k 

pořadateli či organizátorovi a dále též všechny osoby k těmto osobám ve vztahu osoby 

blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 



 

 

Podmínkou účasti v soutěži je též bezvýhradný souhlas s těmito pravidly, který soutěžící 

vyjadřuje zapojením se do soutěže formou splnění soutěžního úkolu, za který se považuje 

sdílení komentáře se soutěžní fotografií na facebookové stránce QUEEN´S JEWELRY 

(internetový odkaz). 

5. MECHANIKA SOUTĚŽE 

Každý soutěžící je oprávněn se zúčastnit každého soutěžního kola pouze jednou a to jen 

do doby, než by byl vyhlášen za vítěze. Sdílení většího počtu soutěžních 

komentářů/soutěžních fotografií nebo zapojení se do soutěže z více profilů na sociální síti 

Facebook je zakázáno a povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže bez nároku na 

jakoukoli kompenzaci. 

Je zakázáno sdílet soutěžní komentáře a fotografie, které jakýmkoliv způsobem zasahují 

do práv či oprávněných zájmů třetích osob, zejména práv k duševnímu vlastnictví nebo 

práv osobnostních nebo jsou jinak v rozporu s podmínkami sociální sítě Facebook, 

právním řádem České republiky nebo dobrými mravy. 

Po skončení každého soutěžního kola vybere odborná porota složená ze zástupců 

pořadatele a organizátora ze soutěžních komentářů jeden nejzajímavější (dle originality), 

jehož autor (dále jen „výherce“) získává výhru v soutěži. Výběr je plně v kompetenci 

odborné poroty a je nezměnitelný. Výsledky každého soutěžního kola budou oznámeny 

výhercům prostřednictvím komentáře nejpozději do tří dnů od ukončení soutěžního kola. 

6. VÝHRY A JEJICH PŘEDÁNÍ 

Soutěží se celkem o 5 přívěsků z kolekce QUEEN´S JEWELRY Den matek. Výherci 

budou o získání výhry vyrozuměni prostřednictvím komentáře na profilu 9. 5. 2018. V 

tomto komentáři organizátor výherce vyzve, aby zaslal adresu, na kterou bude odeslána 

výhra. Pokud si výherce nevybere místa všechna, zbývající místa jsou automaticky 

postoupena dalšímu výherci. 

Výhra se skládá z jednoho přívěsku z valentýnské kolekce QUEEN´S JEWELRY: 

1. kolo: 21. 1. 2018 – 25. 1. 2018: 1x přívěsek (793281PCZ) 

2. kolo: 26. 1. 2018 – 30. 1. 2018: 1x přívěsek (792891E968) 

3. kolo: 31. 1. 2018 – 4. 2. 2018: 1x přívěsek (791134MOP) 

4. kolo: 5. 2. 2018 – 9. 2. 2018: 1x přívěsek (784789CZ) 



 

 

5. kolo: 10. 2. 2018 – 14. 2. 2018: 1x přívěsek (791339CZ) 

Výhra propadá pořadateli v případě, že soutěžící nezareaguje do 7 dnů na vyrozumění o 

výhře. Výhra není právně vymahatelná. Výhru nelze převést na jinou osobu, proplácet v 

hotovosti ani za ni poskytnout jinou věcnou náhradu. 

Pořadatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou 

obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně 

pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.  

Podmínkou získání výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel soutěžící. 

7. LICENCE  

Sdílením soutěžního komentáře a fotografie poskytuje soutěžící pořadateli a 

organizátorovi k soutěžnímu komentáři a fotografii bezplatnou nevýhradní licenci pro 

území celého světa, na celou dobu trvání majetkových práv, bez množstevního omezení, 

a to ke všem způsobům jejího užití, zejména k jejímu rozšiřování prostřednictvím 

webových stránek nebo profilů na sociálních sítích. Soutěžící dále uděluje pořadateli a 

organizátorovi souhlas se zveřejněním soutěžního komentáře a soutěžní fotografie, jeho 

úpravami, zpracováním včetně překladu, spojením s jiným dílem, zařazením do díla 

souborného, jakož i s tím, aby pořadatel nebo organizátor uváděl soutěžní fotografii s 

komentářem na veřejnost pod svým jménem a užíval ji komerčním způsobem ve spojení 

s vlastními výrobky nebo službami. 

Soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel nebo organizátor jsou oprávněni udělenou licenci 

zcela či částečně postoupit třetí osobě nebo ji zcela či částečně dále poskytnout formou 

podlicence. 

Soutěžící prohlašuje, že ve vztahu k soutěžnímu komentáři a fotografii disponuje 

veškerými právy a souhlasy nutnými ke sdílení soutěžního komentáře a soutěžní 

fotografie na sociální síti Facebook a poskytnutí výše uvedené licence. V případě, že se 

toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, zavazuje se nahradit pořadateli a organizátorovi 

veškerou újmu v této souvislosti vzniklou. 

8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Sdílením soutěžního komentáře a fotografie uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) pořadateli jako správci souhlas se 

zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, fotografie, adresa profilu na 



 

 

sociální síti Facebook, a to pro účely organizace soutěže, zejména za účelem vyhodnocení 

soutěže, vyhlášení výsledků a předání výhry, jakož i pro marketingové účely pořadatele, 

zejména za účelem nabízení zboží a služeb. Souhlas se poskytuje na dobu trvání soutěže 

a 5 let od jejího ukončení. 

Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 

trvání soutěže a 5 let od jejího ukončení zpracovávány v rozsahu a k účelům výše 

uvedeným i prostřednictvím zpracovatelů pověřených pořadatelem, a to zejména 

organizátorem. Soutěžící bere na vědomí, že údaje budou zpracovávány automatizovaně, 

případně oprávněnými zaměstnanci pořadatele nebo organizátora soutěže či dalších osob 

dle předchozí věty. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak je nezbytnou 

podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních 

údajů kdykoliv odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu pořadatele. Odvolání 

souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení. Odvolání souhlasu během trvání soutěže 

nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžící ze soutěže. Soutěžící má dále 

práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o 

zpracovávání údajů, v případě, že se domnívá, že pořadatel soutěže či organizátor provádí 

zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, pak právo požadovat vysvětlení či 

právo na odstranění závadného stavu spočívající v opravě údajů, jejich doplnění, blokaci 

či likvidaci. Nevyhoví-li organizátor, resp. pořadatel, žádosti soutěžícího, má soutěžící 

právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup 

nevylučuje, aby se soutěžící obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních 

údajů přímo. 

Sdílením soutěžního komentáře a soutěžní fotografie uděluje soutěžící dále pořadateli ve 

smyslu příslušných ustanovení z. č. 89/2012 Sb. souhlas se zveřejněním, šířením, jakož i 

jiným užitím svého jména, příjmení a podobizny, a to v souvislosti s konáním soutěže, 

zejména s jejich zveřejněním a šířením prostřednictvím webových stránek nebo profilů 

na sociálních sítích; současně se rozumí, že souhlas ve stejném rozsahu uděluje i maminka 

soutěžícího. Odvolání souhlasu v době trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze 

soutěže. 

V případě odvolání tohoto souhlasu, které není dostatečně odůvodněno podstatnou 

změnou okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit pořadateli a 

organizátorovi veškerou újmu, která jim v důsledku odvolání tohoto souhlasu vznikla. 



 

 

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY  

Soutěžící bude ze soutěže vyloučen, pokud pořadatel a/nebo organizátor soutěže zjistí 

nebo bude mít oprávněné podezření, že soutěžící jedná podvodně, v rozporu s pravidly 

soutěže a/nebo s dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání). 

V případě vyloučení soutěžícího ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru 

zaniká, přičemž soutěžící nemá nárok na žádnou kompenzaci. V případě, že se takový 

soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru a 

výhra mu nebude předána, a pokud ji již převzal, je povinen ji na výzvu organizátora 

vrátit. 

Rozhodnutí pořadatele o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.   

Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. 

Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit 

podmínky soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména 

soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či 

námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. 

Organizátor ani pořadatel nejsou odpovědni za technické problémy soutěžícího v 

souvislosti s účastí v soutěži, zejména neodpovídají za doručení zpráv zasílaných v rámci 

soutěže, s výjimkou případu, že nedoručení sami úmyslně zaviní.   

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími, organizátorem a pořadatelem řídí 

právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva 

soukromého. 

Tato pravidla jsou zveřejněna v poznámkách na facebookovém profilu pořadatele a k 

nahlédnutí v provozovně organizátora. 

V Praze dne 10. 1. 2018 


