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Tata Bojs probudili
Křižíkovu fontánu



předkládáme vám závěrečnou zprávu výjimeč-
ného projektu PůlMetronome Prague 2020. Projekt 
byl naším dárkem pro všechny příznivce festivalu 
Metronome Prague, který se letos bohužel nemohl 
uskutečnit v podobě, ve které bychom si ho před-
stavovali. Koncerty zahraničních hvězd proto byly 
přesunuty na rok 2021 kdy se uskuteční již pátý 
ročník Metronome Prague.  

Nám ale nepřišlo férové vynechat kompletně celý 
ročník festivalu, když stále zbývá obrovské množ-
ství úžasné české a slovenské hudby. Nepřišlo 
nám to férové vůči vám partnerům, organizační-
mu týmu, dodavatelům a samozřejmě i divákům, 
prostě všem, kdo fandí dobré muzice v našem 
hlavním městě. Rozhodli jsme se šířit optimismus, 
dobrou náladu a víru v českou kulturní scénu tak, 
abychom prošli krizí se vztyčenou hlavou. 

To vše nás vedlo k odvážné myšlence uspořádat 
festival PůlMetronome Prague a pozvat na něj 
všechny tuzemské, slovenské a jednu rakouskou 

VÁŽENÁ DÁMO, VÁŽENÝ PANE,

kapelu, které jsme plánovali pro pátý ročník  
Metronome Prague. Na jaře jsme fanouškům  
slíbili, že Tata Bojs rozproudí Křižíkovu fontánu,  
Ventolin vystoupí na hlavní scéně pro tisíce 
diváků a Kapitán Demo předvede se svou crew 
dokonalou hudební show. A díky PůlMetronomu 
jsme mohli své sliby splnit! Pro naše mnohaleté 
fanoušky byl festival dárkem k již zakoupeným 
vstupenkám na odsunutý ročník Metronome  
Prague. Tisíce dalších se pak akreditovali přímo 
na tuto akci a zakoupili vstupy na vybrané koncerty. 
Z jednoho ročníku festivalu tak vlastně vznikly dva. 
Jeden je úspěšně za námi, druhý nás čeká příští 
rok a my se ho již nemůžeme dočkat!

Upřímně doufáme, že v tom pojedete s námi.

Děkujeme a příští rok na viděnou!

David Gaydečka, Martin Voňka, Libor Winkler 
Organizátoři festivalu PůlMetronome Prague



25 českých a slovenských hudebníků • 2 hlavní a 3 doprovodné scény (se 

sektory pro 1.000 osob) • V součtu přes 6 000 návštěvníků během 3 dnů 

• 1 generální mediální partner • 2 hlavní mediální partneři • 4 partneři • 

10 mediálních partnerů • 15 partnerských aktivací v areálu festivalu (společ-

ně s partnery Praha ZÁŘÍ) • Hodnota propagace téměř 5 000 000 Kč 

• 11 000 zmínek o PůlMetronome na českém internetu • 150 unikát-

ních článků v médiích

Realizováno za podpory:
Magistátu hl. města Prahy, Výstaviště Praha a Nadace PPF

PÁR ČÍSEL



PůlMetronome, originální verze původního festivalu Metronome Prague, představil na Výstavišti 
Praha výjimečné tuzemské a slovenské hudebníky, pro které šlo o jednu z mála letošních příleži-
tostí hrát pro živé publikum! Podpora umělců, podpora české kultury, oslava hudební svobody. 

O kvalitě festivalu pak nejlépe svědčí samotný line-up! Tata Bojs, Kafka Band, Kapitán Demo, 
Ventolin, 7krát3, Bad Karma Boy, David Pomahač, FVLCRVM, Hard to Frame, Monika Načeva  
a Zdivočelí koně, Ohm Square, Tetris DJs, nebo The Atavists. Ze Slovenska dorazily kapely  
Puding paní Elvisovej, Tornado Lue či Ultrazvuk – Vec a Tono S.

FESTIVAL



PROGRAM

PPÁÁTEK 18. 9.TEK 18. 9.

SOBSOBOOTTA 19. 9.A 19. 9.
FONTÁNA STAGE (SEKTOR A, B, C)
THE ATAVISTS
LUVVER (SK)
BAD KARMA BOY (SK)
OHM SQUARE
SOFA SURFERS (AT)
PARK STAGE (SEKTOR A, B, C)
TORNÁDO LUE (SK)
KAPITÁN DEMO
ULTRAZVUK - VEC & TONO S. (SK)
7KRÁT3 LIVE BAND



“Na to, že som o Metronome festivale nikdy predtým nepočul, som bol veľmi milo prekvapený. 
Veľký namakaný areál priamo v meste, profi prístup, super servis aj napriek covid opatreneniam 
a situácia super zvládnutá. Ďakujeme organizátorom, hralo sa nám výborne a atmosféra perfektná.”

Tono S., Ultrazvuk

„Moc som si to užil. Organizácia aj atmosféra boli aj napriek menšej účasti na festivale skvelé. 
Myslím, že to bol najlepší spôsob, ako zakončiť leto! Chcel by som sa týmto ešte raz veľmi pekne 
poďakovať organizátorom za pozvanie.“

FVLCRM

„Koncert měl velmi speciální atmosféru. Ve vzduchu byla cítit jakási zvláštní pospolitost a chuť 
si ten večer společně užít. A to se naplnilo. Nepamatuju si, kdy jsem tohle zažil naposled. Možná 
ještě za „komančů.“

Milan Cais, Tata Bojs

Jaroslav Rudiš, Kafka Band

„Koncert byl krásným zakončením léta a asi nejen pro nás na dlouho i koncertem posledním.“

FEEDBACK



Již tradičně jsme divákům přinesli diskusní zónu ve spolupráci s Opero Forum. Zde proběhly 
debaty o dezinformacích, ekologii, nebo ekonomických dopadech koronaviru na společnost. 
Program byl pro všechny návštěvníky volně přístupný. 

DOPROVODNÝ PROGRAM



Pátek 18. září 2020 
Až nám zakážou „ř“: jakým dezinformacím jsme 
schopni uvěřit – František Vrábel, Otakar Foltýn. 

(S)koronový svět: duše v digitální době – Tomáš 
Sedláček, Martin Holečko.

Sobota 19. září 2020 
Jak šetřit přírodu a přitom normálně žít - Viktorie 
Vítková, Štěpán Vashkevic.

Jak se vysekáme z téhle krize – Generál Petr Pa-
vel.

FuckUp Night Metronome Special - Tomáš Stude-
ník, Petr Stančík.

DOPROVODNÝ PROGRAM



SPOLUPRÁCE S PARTNERY

SEV.EN ENERGY

CETIN VÝSTAVIŠTĚ PRAHA

PILSNER URQUELLATOMIC

NADACE PPF



SPOLUPRÁCE S PARTNERY

ČISTÝ FESTIVAL CAMEL 

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR ZNAČKA BIO 

ČEZ VOLKSWAGEN
ŠKODA AUTO DIGILAB



65 článků, 26 v online médiích, 12 v tisku (Reflex, Lidové noviny, Hos-

podářské noviny, Metro), 1 v rozhlase (ČRo) • 3x newsletter se zása-

hem vždy přes 40 000 čtenářů • 54 rádiových spotů na Radiu 1, 

66 spotů na Express FM, 15 spotů na Radiožurnálu • TV spoty na Očko 

TV • PR články, rozhovory, placená inzerce, pozvánky, reportáže a ano-

tace na webech jako např. Ocko.tv, Forbes, Radio 1 či Music Server • 

Bannerová reklama na webech Ocko.tv, Forbes Espresso, Radio 1 a Ex-

press FM • Venkovní výlep plakátů A1, CLV, A3 v tramvajích • Roz-

nos tisíců letáků a plakátů na vysokých školách a kolejích, v restaura-

cích a barech, na sportovištích.

PROPAGACE A ONLINE

Celkem bylo k akci PůlMetronome publikováno 65 článků. Jedná se o unikátní články, 
které se vztahují pouze k PůlMetronomu, nefigurují zde mediální výstupy, které se vzta-
hují k akci Praha Září nebo Metronome Prague a United Islands of Prague. Celkem 12 
článků bylo publikováno v tisku (Reflex, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Metro).



TISK



SOCIÁLNÍ MÉDIA

V rámci sociálních médií jsme využili formáty Facebook, Instagram, 

Twitter profily, Facebook eventy, Stories. Placený dosah a influencery. 

Na sociálních sítích jsme postovali či repostovali na 350 příspěvků 

a stories. Facebook carousel s inzercí jednotlivých headlinerů měl  

dosah 2 150 350 zobrazení.



Outdoor výlep 
plakát A1 10 ks, CLV 55 ks, A3 plakát umístěný v tramvajích 700 ks

Indoor roznos 
(vysoké školy a koleje, restaurace a bary, sportoviště) – leták A6 6 500 ks, plakát A3 500 ks

INDOOR / OUTDOOR



GRAFICKÉ VIZUÁLY



Mediální partneři:

Partneři festivalu:

Akce proběhla za podpory:

PARTNEŘI



hlavní stage
Křižíkova fontána



5. ročník festivalu Metronome Prague byl bohužel kvůli pandemii COVID-19 
přesunut na rok 2021. Proto producenti připravili akci PůlMetronome. Ta byla 
vítaným dárkem pro držitele vstupenek na Metronome 2020 a pro všechny, 
kteří chtěli podpořit českou živou kulturu. Pro mnohé hudebníky šlo totiž  
o jediné vystoupení pro skutečné publikum v tomto roce.

Nadšení diváků i vystupujících provázelo celý slunný víkend na Výstavišti  
v Praze.

NA CO JSME HRDÍ! 
Dodrželi jsme veškerá hygienická a bezpečnostní opatření • 
Uspořádali jsme jediný hudební festival v Praze • Vybudovali 
jsme unikátní VIP zónu na střeše Křižíkova paláce • Umožnili 
jsme bezhotovostní platby v celém areálu • Vybudovali jsme 
oddělené sektory pro tisíce návštěvníků • Podpořili jsme hu-
debníky, herce, akrobaty, filmaře a další lidi pracující v kultuře.

ÚSPĚCHY



Děkujeme a těšíme se  
v roce 2021 na viděnou.

David Gaydečka 

david.gaydecka@metronomefestival.cz 

Martin Voňka 

martin.vonka@unitedislands.cz

WWW.METRONOMEFESTIVAL.CZ


