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Již sedmým rokem pro vás připravujeme FRIENDS FEST – festival plný Ameriky.

Každý z nás má k Americe svůj vlastní vztah. Někdo četl indiánky, někdo ji projel 

od západu na východ a někdo miluje steaky. 

My jsme se rozhodli, že si jednou ročně budeme vychutnávat to nejlepší z tradiční 

americké kultury. A proto pořádáme festival FRIENDS FEST. 

Pojetí festivalu
Festival se koná každý rok v půlce srpna na dostihovém závodišti v Pardubicích. 

Pojali jsme ho jako multižánrový open-air festival, neformální a přátelský,  

který ve svém programu dává prostor zábavě pro všechny. 

Od dětského dne ve znamení amerických atrakcí přes nablýskaná auta 

a motorky, módní přehlídky, soutěže, ukázky amerických sportů, country 

tance, až po vojenskou techniku a indiánskou vesnici.  Na festivalu 

kromě mnoha dalších interpretů uvidíte i vystopení Davida Kollera  

a jako hlavní hvězda se představí Udo Dirkschneider se svojí heavy 

metalovou skupinou U.D.O.

Je nám ctí, že obvykle můžeme mezi významnými hosty a patrony festivalu 

přivítat pana velvyslance USA a další představitele velvyslanectví USA  

v České republice, poslance Parlamentu České republiky, zástupce Pardubického 

kraje a města Pardubice.

Smyslem festivalu je užít si Ameriku
Již nyní se těšíme na 7. ročník, který se bude konat v sobotu 13. srpna 2022  

a na něj vás srdečně zveme. 
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Auta a motorky
Tradiční páteří FRIENDS FESTU je setkání největších klasik amerického automobilového světa. 
Festival je velkolepým srazem majitelů a obdivovatelů starých amerik, které známe hlavně 
z filmů, stejně jako novějších modelů, včetně představení aktuálně poslední řady FORDů. 
Pravidelně bývá k vidění neuvěřitelných 600 originálních vozů. Specialitou festivalu je pak 
setkání majitelů ikonických Mustangů ze všech historických období, kterých se na festivalu 
sjíždí kolem 150.
Ano, pro někoho je dva více než čtyři. Zejména pokud jde o počet kol. FRIENDS FEST  
je i festivalem motorkářů. Na jednom místě se zde setkávají milovníci americké velké trojky: 
Harley-Davidson, Indian a Victory.

Muzika: Rock & Country
V programu FRIENDS FESTU mají vždy oba tyto hudební žánry mimořádně kvalitní 
reprezentaci. V minulých ročnících jsme v Pardubicích s nadšením hostili takové legendy, 
jako jsou URIAH HEEP, SLADE a SUZI QUATRO. Z českých interpretů pak můžeme jmenovat 
známé Poutníky, Druhou trávu, Citron, Tanju, Country Sisters nebo Žlutého psa.

Rodeo, Indiáni, Divoký západ
Co by byla Amerika bez Indiánů a koní? Samozřejmě, že atmosféra festivalu je prodchnutá 
dusotem koní a hvízdotem las. Adrenalinové kousky na koních vás dostanou do varu. A ještě 
více, pokud dechberoucí umění Divokého západu předvádějí i odvážné ženy.

Military
Kromě vystupujících klubů s technikou a bojovými ukázkami z 2. světové války,  je vždy 
velkou atrakcí obrněné vozidlo STRYKER spolu s vojáky z legendární americké 2nd Cavalery.
Pravidelným účastníkem je i Armáda České republiky, a to i včetně leteckých ukázek. 

Gastronomie
Na hlavní festivalové ulici vás nadchne zástup stánků s jídlem a pitím. Servírují se především 
ochutnávky z tradiční americké gastronomie: jídla plná masa, kukuřice a omáček. 
A ty nejodvážnější každoročně zveme na soutěž v pojídání chilli! 

Co jinde  
neuvidíte?



Dostihové

závodiště
závodiště

sobota13. 8. 2022 PARDUBICE

www.friendsfest.cz

Dostihové

David Koller

18 milionů 
zobrazení

2016–2021



Během minulých 6 let jsme byly několikrát v pořadu Snídaně s NOVOU  

a oslovili takto téměř 2 miliony diváků TV.

                             

Na rádiích Frekvence 1, Impuls, Blaník, Country, Beat, Černá Hora 

a ČRo jsme odvysílali přes  1 700 spotů.

                              

V obsahové a vyhledávací kampani Sklik a AdWords jsme dosáhli více  

než 16 milionů zobrazení a přes 200 000 kliknutí.

                              

Na sociálních sítích máme více než 7 000 fanoušků.                              

Naše www stránky navštívilo dohromady již více než  

250 000 uživatelů.

Pravidelně jsme inzerovali jak v novinách DENÍK (inzerce a PR články),  

DNES (inzerce a PR články), tak i v mnoha dalších novinách a časopisech.

                                            

Vytiskli jsme již více jak 200 billboardů, 70 000 plakátů,  

150 000 letáků a mnoho bannerů a dalších materiálů.                              

Mediální  
kampaň 



72 000 
návštěvníků

2016–2021



3 000 
vystavených vozů  

a motorek

850
vozů Ford Mustang

2016–2021



66 
kapel a interpretů

2016–2021

Udo Dirkschneider  
na FF 2022



3 700
vystupujících  

a vystavovatelů

2016–2021







72 
hodin skvělé  

zábavy

2016–2021

David Koller 
na FF 2022
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