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Plujeme zpět 
na ostrovy





DÁMY A PÁNOVÉ, 

Festival United Islands of Prague, který má za sebou již 17 úspěšných ročníků, letos připlul zpět na 
ostrovy! Po pěti letech, kdy se festival konal v Karlíně, se vrací do centra Prahy. Náruč hudby jsme 
vám otevřeli na Střeleckém a Dětském ostrově, Janáčkově nábřeží a Kampě. Jedná se o unikátní  
a pro akce jinak příliš nepoužívané lokace, kterým ale festivaly a ulice plné lidí sluší! Proto jsme ome-
zili dopravu na mostě Legií i Janáčkově nábřeží tak, aby měli návštěvníci dostatek prostoru pro své 
kulturní nadechnutí. Pro Ostrovy vznikla i dočasná tramvajová zastávka Střelecký ostrov. 

Jsme hrdí na to, že i přes loňskou covidovou krizi jedeme dál! Obrovská návštěvnost festivalu potvr-
zuje, jak jsme všichni opět lační po živých koncertech. I proto jsme se vrátili ke kořenům a originální 
dramaturgii. United Islands uvádí na scénu čerstvé hudební objevy. Zajímavé kapely, které jsou na 
scéně zcela nové a návštěvníci je díky nám mají možnost poznat. Hudební fanoušci si poslechli zají-
mavé objevy ze zahraničí i tuzemska, které se během festivalu představily na šesti scénách. Hudební 
program se navíc rozšířil o Manifesto Market na Smíchově, kde se o line-up postarali DJs. Z pestrého 
programu si tak zaručeně vybrali vyznavači všech možných žánrů. 

Ve spolupráci se silnými pražskými subjekty veřejného prostoru jsme také připravili nový koncept nehu-
debního programu Ostrovy inspirace. Hlavními hesly byly udržitelnost, propojování a diverzita. Jednotliví 
ambasadoři ztvárnili témata letošního ročníku: Odvahu na Střeleckém ostrově, Svobodu a Udržitelnost na 
Kampě, Rovnost a Zdraví na Janáčkově nábřeží a Dětském ostrově. V rámci těchto témat jsme uspořádali 
desítky workshopů, panelových diskusí, přednášek, sportovních a dalších aktivit. 

Nejdůležitější na letošních United Islands byl Česko-německý ostrov v režii Česko-německého fondu 
budoucnosti a Goethe-Institutu. V loňském roce se nemohla uskutečnit německá edice Ostrovů tak, 
jak bychom si přáli. Doufáme proto, že jsme to všem návštěvníkům vynahradili letos v rámci German 
Edition Vol. 2. 

Samozřejmě nechyběla bohatá gastro zóna. Vstup na festival byl jako vždy pro všechny návštěvní-
ky zdarma. Již samozřejmou součástí bezpečného průběhu akce bylo dodržování všech aktuálních 
covidových opatření. 

Novinkou letošního roku byla možnost zakoupení Partner Passu, v rámci kterého držitelé získali 
mnoho výhod. Příspěvek putoval na konto www.darujme.cz pro moravské obce zničené tornádem. 

To vše by nebylo možné bez podpory Hlavního města Prahy a Ministerstva kultury, stejně jako všech 
ostatních partnerů, za jejichž účast a nasazení velmi děkujeme. Věříme, že letošní rok je začátek nové 
doby, kde kultura a hudba budou mít zásadní místo. Doufáme, že u toho budete s námi!

Děkujeme za spolupráci a podporu.
Těšíme se na vás opět za rok!

David Gaydečka, Martin Voňka 
producenti festivalu



PÁR INFORMACÍ NA ZAČÁTEK
• tisíce návštěvníků

• 6 scén

• přes 40 kapel z celé Evropy

• účinkující ze 7 zemí

• desítky workshopů 

• diskuse a přednášky

• hudební objevy

• neotřelá hudební dramaturgie

• bohatý nehudební program

• gastronomické zážitky

• design a móda

• spolupráce s neziskovými organizacemi

Realizováno za podpory Magistrátu hl. města Prahy a Ministerstva kultury.

Záštitu projektu udělili: 

primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib

radní pro kulturu hlavního města Prahy Hana Třeštíková

starosta městské části Praha 1 Petr Hejma

radní městské části Praha 5 Lukáš Herold

• česko-německý ostrov

• ostrov odvahy

• ostrov svobody a udržitelnosti

• gastro ostrovy

• aktivity pro děti

• vstup zdarma

• bezbariérový přístup

• bezkontaktní placení

• bezpečnost a hygiena

• sektory s kapacitou 2 000 osob (pátek)  

• sektory s kapacitou 5 000 osob (sobota)

• respirátory, testování, dezinfekce





PROGRAM
Hudební program festivalu se vrací ke kořenům a odvážné dramaturgii! 

Návštěvníci festivalu slyšeli nejzajímavější vycházející objevy domácí i mezinárodní scény z různých žánrů. 

Zahraniční interpreti jsou pečlivě vybíráni na mezinárodních, tzv. showcase festivalech. 

Sledujeme aktuální trendy, a proto jsme v letošní edici posílili zastoupení Urban & Hip Hop music  
a elektroniky.

PÁTEK / FRIDAY 25. 6.
KAMPA

STAGE
ROZHLAS 
VLTAVA STAGE

RADIO 1
STAGE

REFLEX 
STAGE

ROZHLAS 
JAZZ STAGE

16:00 – 17:00
Workshop Konsent 
– Respekt je Sexy

16:00 – 17:00

Kecy  
& Politika

 
a Petros Michopulos16:45 – 17:45

 
a Prase

17:00 – 18:00

Post-hudba

17:45 – 18:45

18:00 – 19:00

Hudební 

18:00 – 19:00

Favorite 
Obsession

18:45 – 19:45

Shelter Boy 
(DE)

19:00 – 20:00

Himalayan  
Dalai Lama

19:45 – 20:45
Kolektivní 
Halucinace 20:00 – 21:00

badfocus
20:00 – 21:00

Alicia 
Edelweiss
(AT) 

20:45 – 21:45 

Jeremias 
(DE)

21:00 – 22:00

Ätna  
(DE) 

AftrerpartyJazz Dock:

21:30
February

23:00
Good Times Only



SOBOTA / SATURDAY 26. 6.
KAMPA

STAGE
ROZHLAS 
VLTAVA STAGE

SOVOVY 
MLÝNY

RADIO 1
STAGE

REFLEX 
STAGE

ROZHLAS 
JAZZ STAGE STAGE

10:30 – 12:00
Hodina  
Improvizace

10:30 – 11:30

A komu tím 

 
a role neziskových organizací. 
(NGO Market)

11:00 – 12:00

Beseda  

11:45 – 12:30

Vulture11:55 – 13:00

dvanáct
 

 

12:00 – 13:00

Voscovek  
a Wherrick: Calling 
Radio Prague

13:00 – 13:45

Colourful 
People

13:00 – 14:00
Diskuse Medy  
k Werichovi
 

Sodomová, Tereza Ramba, Adéla 
Laštovková Stodolová, Jan Nedbal

13:00 – 14:00

Za svobodné 

Amnesty International

13:00 – 13:45

Venika Hartlyn13:15 – 14:15

TRIPlay
13:45 – 14:30

Anna 
Vaverková

13:45 – 15:45

14:15 – 15:00

Moonshye14:30 – 15:30

14:45 – 15:45

Annabelle
15:15 – 16:15

Kristin Lash & 
Jakob Grey 
(SK)

15:30 – 16:30

Carya
15:30 – 16:15

A Dull Set15:45 – 16:45

TMA

16:30 – 17:30

Lor
(PL) 

16:45 – 17:45

Napoleon Gold 
(LX)

16:45 – 17:30

Arleta
17:15 – 18:15

Ficture 
(SK)

17:30 – 18:30

Bára Zmeková 17:45 – 18:45

Rohony 18:00 – 19:30

SBSTRD
18:30 – 19:30

The Curly 
Simon
(SK)

18:45 – 19:45

Fvck_Kvlt a 
�akhéles  
(SK) 19:15 – 20:15

 
(PL)

19:30 – 20:30

Amelie Siba
(CZ)

19:30 – 21:00

Herbo19:45 – 20:45

Aggregat 
(DE) 

20:00 – 20:30

20:45 – 21:45

Drens
(DE) 

21:00 – 22:00

Redzed
AftrerpartyJazz Dock:

21:30 
Milan André (CAN)

23:15
WYFE









OSTROVY INSPIRACE
Tématem nehudebního programu letošních Ostrovů byla svoboda, odvaha, udržitelnost a cíle udržitel-
ného rozvoje. Ostrovy inspirace byly interaktivní, plné workshopů (muzikoterapie, nebo psaní dopisů 
na podporu umělců v Bělorusku), panelových diskusí a přednášek s ambasadory. 

Speciální bylo i zapojení dalších subjektů jako Skautský Institut, Loono, Olympijský výbor s eduka-
tivní zónou EDA, Asociace společenské odpovědnosti, Magnoli, Werichova vila, Museum Kampa, 
nebo Amnesty ČR.













SLUŽBY, KOMFORT, GASTRO 
A DALŠÍ AKTIVITY FESTIVALU
• originální a netradiční gastro zóna   

• BIO suroviny      

• zajímavé koncepty mezinárodní kuchyně  

• vegetariánské i veganské alternativy  

• bezhotovostní platby v celém areálu  

• partner pass     

• VIP zóna  

• bezbariérový přístup

• víceúrovňová navigace

• informace

• respirátory, dezinfekce

• sociální zařízení na mnoha místech

• koše na tříděný odpad ve všech částech festivalu

• ekologické vratné kelímky



HYGIENA A ZDRAVÍ
Dodrželi jsme veškerá hygienická opatření dle platných nařízení. Jednotlivé ostrovy byly rozčleněny  
na sektory pro 2000 osob během pátku a 5000 osob v sobotu, jež umožňovaly bez problémů  
2metrové odstupy. Každý návštěvník byl povinen se testovat. Všechny prostory festivalu byly vybaveny 
dezinfekcí. U informací bylo možné zakoupit ochranné prostředky. Ty samozřejmě používal personál 
festivalu po celou dobu akce. Program letošních United Islands se odehrával ve venkovních prostorách 
areálu. Rozloha jednotlivých ostrovů umožnila i v nejnavštěvovanějších hodinách dostatečné rozestupy, 
komfort a bezpečí pro návštěvníky, účinkující i personál.





PARTNERSKÉ 
AKTIVACE





PARTNERSKÉ 
AKTIVACE





PROPAGACE
United Islands of Prague 2021 doprovázela rozsáhlá marketingová kampaň zahrnující mix reklamních 
a komunikačních aktivit, která poskytla dostatek prostoru pro prezentaci našich partnerů a dovedla 
na festival tisíce  návštěvníků! 

Jenom v rádiích jste mohli slyšet neuvěřitelných 170 spotů - ČRo Jazz a Vltava, Radio 1, Rádio Expres.



PROPAGACE – ONLINE
Články, soutěže a online kampaně v médiích jako je iDnes.cz, praguemorning.cz, goout.cz, kudyznudy.cz, 
informuji.cz, musicserver.cz, fullmoonzine.cz, xplaylist.cz, poslouchej.net, refersher.cz, na webu Radia 1 
a Radia Express, formou PR článků, pozvánek na akci, rozhovorů, reportáží, nebo klasických spotů. 
Vydali jsme 6 tiskových zpráv. V médiích proběhlo přes 150 PR článků a rozhovorů.



PROPAGACE - GRAFICKÉ VIZUÁLY



PROPAGACE - TISK



PROPAGACE - SOCIÁLNÍ MÉDIA
Na sociálních sítích jsme postovali, či repostovali na 200 příspěvků a stories. Spolupracovali jsme 
s influencery. Využili jsme i repostů třetích stran a zapojených interpretů a partnerů akce.



PROPAGACE - INDOOR/OUTDOOR
• 100 ks plakátů formátu A3 v Praze

• 2 600 ks plakátů v MHD

• 100 ks plakátů formátu A2 v gastro zařízeních

• 2 000 letáků

• infověže

• stovky mapek pro návštěvníky







David Gaydečka 
dg@unitedislands.cz 

+420 724 295 013

Martin Voňka 
martin.vonka@unitedislands.cz

+420 603 469 970

www.unitedislands.cz

18. ročník festivalu 
United Islands of Prague, German edition vol.2, 

je úspěšně za námi.

Děkujeme a těšíme se na viděnou v roce 2022!


