
 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 

 

Hejnické slavnosti 2011 
 

Oslavy 800 let Hejnic 
 

2. - 3. července 2011 

 
 

www.mestohejnice.cz 

http://www.mestohejnice.cz


V Hejnicích 11. 1. 2011 

Vážení, 

v roce 2011 čeká Hejnice oslava 800letého výročí vzniku města. Celoroční oslavy 

vyvrcholí 2. a 3. července 2011 Hejnickými slavnostmi, které navazují na tradiční 

Hejnickou pouť, jež se v posledních letech stala jednou z největších kulturních událostí 

regionu. Návštěvnost této akce v minulých ročnících překračovala 8 000 návštěvníků 

kulturního programu. Oslavy budou částečně vycházet z koncepce minulého ročníku a 

budou doplněny dalšími lákavými akcemi. Účastníci se mohou těšit na vystoupení 

známých hudebníků, výstavy historických fotografií a archiválií Hejnic, jízdu historickým 

vlakem, divadlo, mimořádná filmová představení, ohňostroj, řemeslný jarmark aj.  

Domníváme se, že největším lákadlem bude bohatý kulturní program. Mezi již 

potvrzené účinkující patří hudební kapela Divokej Bill, hudební skladatel Jaroslav Uhlíř, 

písničkář Tomáš Klus, kapela Děda Mládek Illegal Band, ABBA revival, skupina Těla či 

kapela Medvěd 009.  

Na slavnosti budou pozvány různé významné osobnosti kulturního i společenského 

života nejen z regionu.  

Díky některým z Vás jsme byli již v minulosti úspěšní v získávání financí a služeb 

pro pořádání tradičních slavností. Dovolujeme si Vás proto opět požádat o pomoc při 

zajišťování prostředků na akci, jejímž cílem je prezentace a propagace města i celého 

regionu a pokračování v tradici oslav významných výročí města. Nejedná se nám jen o 

finanční prostředky, ale také o nabídku partnerských služeb nebo produktů a také nějakou 

formu mediální podpory.  

V hospodářsky slabém regionu Frýdlantsko budou tyto slavnosti potřebnou 

vzpruhou pro obyvatele, kteří se ještě dlouho budou vzpamatovávat z ničivých srpnových 

povodní. 

Neoddělitelnou součástí úspěšné akce je i kvalitní propagace a reklama. Proto 

využíváme služeb rozhlasových stanic, denního tisku, webových prezentací, kinoreklamy, 

vývěsných ploch aj.  

 Věříme ve Vaši podporu, a proto jsme si dovolili nabídnout Vám „Sponzorský 

program Hejnických slavností 2011“. 

Za organizační tým Hejnických slavností 2011 děkuji, 

 

 

Jiří Horák, starosta města 



„SPONZORSKÝ PROGRAM“ 
 

• Prezentace v oficiálních materiálech slavností 

• Prezentace formou reklamy v médiích 

• Prezentace formou reklamy v prostoru pódia 

• VIP program vč. ubytování zdarma 

• Volný vstup na všechny akce 

• Zvýhodněné vstupné pro zaměstnance 
 
 

Sponzorské balíčky 
 
 

Sponzorský příspěvek do 2.000,-- Kč 
 

- dvě volné vstupenky na oba dny konání slavností 
- uvedení firmy v přehledu sponzorů ve zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 

 
 

Sponzorský příspěvek nad 2.000,--Kč 
 

- čtyři volné vstupenky na oba dny 
- uvedení firmy v přehledu sponzorů ve zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 
- umístění jména nebo loga na billboardu sponzorů v prostoru pódia 

 
 

Sponzorský příspěvek nad 5.000,--Kč 
 

- šest volných vstupenek na oba dny 
- uvedení v přehledu sponzorů, vč.kontaktu a krátkého reklamního textu ve 

zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 
- umístění jména nebo loga na billboardu sponzorů v prostoru pódia 

 
 

Sponzorský příspěvek nad 10.000,--Kč 
 

- deset volných vstupenek na oba dny 
- uvedení v přehledu sponzorů, vč. kontaktu a krátkého reklamního textu ve 

zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 
- umístění jména nebo loga na billboardu sponzorů 
- umístění loga firmy na plakátu 

 
 

 



Sponzorské balíčky VIP 
 

 
„PARTNER“  

sponzorský příspěvek nad 20.000,-- Kč 
 

- deset volných vstupenek na oba dny konání slavností 
- uvedení firmy v přehledu sponzorů vč. kontaktu 

1/4 formátu A4 ve zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 
- umístění loga firmy na plakátu 
- umístění loga na billboardu sponzorů 
- umístění loga firmy na program slavností 
- pozvánka pro 2 osoby na raut VIP 

 
„HLAVNÍ PARTNER“  

sponzorský příspěvek nad 40.000,--Kč 
 

- dvacet volných vstupenek na oba dny 
- uvedení v přehledu sponzorů, vč. kontaktu a krátkého textu 

1/2 formátu A4 ve zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 
- umístění loga firmy na plakátu s označením „HLAVNÍ PARTNER“ 
- umístění reklamního banneru v prostoru pódia 
- umístění loga firmy na program slavností 
- pozvánka pro 4 osoby na raut VIP 
- ubytování pro 2 osoby 

 

„GENERÁLNÍ PARTNER“ 
sponzorský příspěvek nad 70.000,--Kč 

 
- dvacet volných vstupenek na oba dny 
- uvedení v přehledu sponzorů, vč. kontaktu a reklamního textu 

formátu A4 ve zvláštním vydání Hejnického zpravodaje 
- umístění dominantního loga firmy na plakátu s označením „GENERÁLNÍ 

PARTNER“ 
- umístění reklamního banneru v prostoru pódia 
- umístění loga firmy na vstupenkách – pásek na zápěstí 
- umístění loga firmy na program slavností 
- pozvánka pro 4 osoby na raut VIP 
- ubytování pro 4 osoby 
 

Děkujeme za Váš zájem o podporu Hejnických slavností a těšíme se na spolupráci 
s Vámi. 

 
Organizační kontakty Hejnických slavností 2011: 
 
Jaroslav Demčák 
Tel: 777 682 274, 482 322 211 
E-mail: jaroslav.demcak@mestohejnice.cz 

Lenka Zoreníková 
Tel: 482 322 211, 482 322 215 
E-mail: lenka.zorenikova@mestohejnice.cz
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