
KONCERTY • FILMY
DIVADLO • VÝSTAVY
SESKOKY PARAŠUTISTŮ
VOJENSKÁ TECHNIKA
BOJOVÉ AKCE



ZÁKLADNÍ INFORMACE
Akce je pořádána u příležitosti oslav 30. výročí 
„sametové revoluce“. Koná se za podpory Ministerstva 
kultury České republiky, Libereckého kraje, 
Technické univerzity Liberec a mnoha dalších.
Projekt RALSKO – 30 LET SVOBODY by chtěl nejen 
připomenout dění v České republice před rokem 
1989, ale zároveň představit možný rozvoj celého 
území do budoucna. Jedná se o velmi významné 
výročí, které je spjato s pádem „železné opony“ 
a svobodným demokratickým rozvojem naší země 
a společnosti. Jde o jeden ze zásadních milníků v naší 
historii a je naší povinností si jej připomínat stále častěji 
a z naší nedávné minulosti se do budoucna poučit.
 
Akce je určena všem. Těm, kdo dobu před rokem 
1989 pamatují i těm, kteří se narodili už ve 
svobodných letech. Program bude připraven jak pro 
malé děti, tak pro návštěvníky všech generací.

KDY A KDE?
19. 10. 2019, Ralsko – Letiště Hradčany

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
• program pro rodiny s dětmi
• ukázky z vojenské historie (1. a 2. světová válka, 

obsazení letiště Sovětskou armádou)
• velké množství vojenské techniky včetně letadel
• letecké ukázky
• celodenní koncerty
• beseda významných osobností 

k tématu 30 let svobody
• promítání válečného filmu
• výstavy…
 
JAKÉ KAPELY USLYŠÍTE?
Ladybirds • Sebastian • Big’O’Band
Epydemye • Pražský výběr • Fleret
Michal Prokop & Framus Five



NABÍDKA PARTNERŮM
• propagace Vaší firmy prostřednictvím 

moderátora několikrát během akce

• propagace Vaší firmy na LED obrazovce 
hlavního pódia v průběhu celé akce

• propagace na plachtách a bannerech 
v prostorách akce

• propagace na sociálních sítích

• propagace Vašeho loga na billboardech 
a bannerech, které budou umístěny 
v městech a obcích Libereckého kraje

• možnost roznášení propagačních 
letáčků Vaší firmy v areálu

• možnost umístění stánku v areálu

• možnost VIP přístupu do backstage

CENY VSTUPENEK
1. vlna – do 31. 8. 2019
nebo do vyprodání: 120 Kč

2. vlna – do 18. 10. 2019 
nebo do vyprodání: 170 Kč

3. vlna – na místě: 200 Kč

 
MOŽNOST PRO PARTNERY
Pro Vás, jako pro partnery akce je možné 
udělit množstevní slevu při nákupu vstupenek 
(např. pro Vaše zaměstnance):
 
100–150 ks: 110 Kč/ks
150–500 ks: 100 Kč/ks



PARTNEŘI AKCE


