
Jízda králů Vlčnov



Co možná nevíte

Od roku 2011 zapsána v 
UNESCO

2011
Třídenní program plný 

folkloru

3
Akci navštíví celkem více 

než 8 000 lidí

8 000

Nedělní program navštíví 
více než 5 000 lidí

5 000
Od roku 1909 pamatuje 

Vlčnov 93 králů

93



Oslovte mladé lidi se 
zájmem o tradice

Buďte vidět v regionálních 
i celostátních médiích

Přizvěte své obchodní partnery a 
přátele za neopakovatelným 
zážitkem a do útulných VIP zón

Propagujte svoji značku 
kreativně

Možnost vašeho brandingu ve VIP 
zóně, nebo odpočinkové zóně

Velké značky chtějí být EKO, Vy buďte s námi FOLKO!

Podpořte folklor a pomozte 
nám udržovat tradici pro 
další generace



Kdo navštěvuje Jízdu králů

Cílová skupina 25 - 54 let 
Jízdu králů navštěvuje zajímavá cílová 
skupina, která je aktuálně v 
nejproduktivnějším věku.

Jižní morava a Zlínský kraj
Přijždí k nám lidé z celého světa, ale hlavně 
z Jihomoravského, Zlínského, 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje

2 500 uživatelů webu

V době oslav se na webu zdržuje cca 2 500 
uživatelů.

70 % ženy a 30 % muži

Ženy jsou aktivnější v nákupech, na 
internetu a sociálních sítích.



Program Jízdy králů

 Vernisáž výstavy  
• výstava s folklorní tématikou 

 Soutěž verbířů z Uherskobrodska 
• regionální kolo soutěže tance zapsaného 

v UNESCO 
 Rocková taneční zábava

pátek sobota neděle
 Jarmark 

• tradiční řemesla, výrobky 
 Program v památkových usedlostech 

• komentované prohlídky, folklorní pořady, 
apod… 

 Vitajte ve Vlčnově 
• pořad vlčnovských folklorních souborů 

 Předání vlády králů 
• komponovaný pořad s královskou 

družinou, letošním a loňským králem 
 Do bílého rána 

• cimbálová muzika, víno a zábava do 
ranních hodin v přírodní rezervaci “búdy”

 Jarmark 
• tradiční řemesla, výrobky 

 Slavnostní mše svatá 
• mše svatá za krále a družinu 

 Průvod královské družiny a krále 
• od kostela k obecnímu úřadu 

 Zdobení koní 
• každý z jezdců před svým domem zdobí a 

chystá koně 
 Zpívání po dědině 

• koncerty dechových hudeb a 
cimbálových muzik, zpívání sborů 

  Zpívání pro krála 
• vystoupení dětských i dospělých 

folklorních souborů 
  JÍZDA KRÁLŮ 

• objížďka královské družiny po obci 
 Další bohatý programKompletní program Jízdy králů naleznete na webu jizdakralu.cz

http://jizdakralu.cz


Generální partner

Účast GENERÁLNÍHO PARTNERA: od 100 tis. Kč

Co získá GENERÁLNÍ partner: 
• Logo na billboardu Jízdy králů 
• Logo na všech plakátech Jízdy králů Vlčnov (tisk v nákladu 1000 ks, propagace po celé ČR) 
• Logo na navigačním systému a informačních tabulích Jizdy králů 
• Logo partnera situované u amfiteátru, místa konání hlavního programu 
• Prezentace partnerství na bannerech při vstupu do Kulturního domu 
• Logo v Programovém sborníku a v Programových skládačkách Jízdy králů Vlčnov 
• Prezentace na cestovních veletrzích pořádaných ve střední Evropě         
• Logo partnera na webových stránkách www.jizdakralu.cz, www.kskvlcnov.cz a Facebook profilu 
• Pozvánka na VIP raut během sobotního i nedělního programu 
• Generální partner obdrží volné vstupenky na programy Jízdy králů podle svých požadavků

http://www.jizdakralu.cz
http://www.kskvlcnov.cz


Hlavní partner

Účast HLAVNÍHO PARTNERA: od 50 tis. Kč

Co získá HLAVNÍ partner: 
• Logo na všech plakátech Jízdy králů Vlčnov (tisk v nákladu 1000 ks, propagace po celé ČR) 
• Prezentace na cestovních veletrzích pořádaných ve střední Evropě         
• Prezentace partnerství na bannerech při vstupu do Kulturního domu 
• Logo v Programovém sborníku a v Programových skládačkách Jízdy králů Vlčnov 
• Prezentace na cestovních veletrzích pořádaných ve střední Evropě         
• Logo partnera na webových stránkách www.jizdakralu.cz, www.kskvlcnov.cz a Facebook profilu 
• Pozvánka na VIP raut během sobotního i nedělního programu 
• Hlavní partner obdrží volné vstupenky na programy Jízdy králů podle svých požadavků

http://www.jizdakralu.cz
http://www.kskvlcnov.cz


Partner

Účast PARTNERA: 20 tis Kč

Co získá PARTNER: 
• Logo na všech plakátech Jízdy králů Vlčnov (tisk v nákladu 1000 ks, propagace po celé ČR) 
• Logo v Programovém sborníku Jízdy králů Vlčnov 
• Logo partnera na webových stránkách www.jizdakralu.cz, www.kskvlcnov.cz 
• Partner obdrží 6 volných vstupenek na programy Jízdy králů

http://www.jizdakralu.cz
http://www.kskvlcnov.cz


Dobrovolný příspěvek

Účast partnera: 10 tis Kč

Co získá partner: 
• Logo v Programovém sborníku Jízdy králů Vlčnov 
• Partner obdrží 2 volné vstupenky na programy Jízdy králů



Mediální partner

Co získá MEDIÁLNÍ PARTNER: 
• Logo na všech plakátech Jízdy králů Vlčnov (tisk v nákladu 1000 ks, propagace po celé ČR) 
• Logo v Programovém sborníku Jízdy králů Vlčnov 
• Logo partnera na webových stránkách www.kskvlcnov.cz, www.jizdakralu.cz

http://www.kskvlcnov.cz
http://www.jizdakralu.cz


Partneři předešlých ročníků

Generální partneři Hlavní partner Mediální partneřiZáštita

Partneři



Fotogalerie - pátek



Fotogalerie - sobota



Fotogalerie - neděle



Kontakty

Pokud máte zájem o spolupráci, nebo se chcete na cokoliv 
zeptat, ozvěte se nám…

Petra Kučerová Brandysová 

ředitelka 

petra.kucerova@kskvlcnov.cz 

+420 728 743 988 

www.kskvlcnov.cz 

www.jizdakralu.cz

mailto:petra.kucerova@kskvlcnov.cz
http://www.kskvlcnov.cz
http://www.jizdakralu.cz

