
 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva – Vysočina Fest 2017 – 1. 12. 2016 

 

Přípravy na jubilejní pátý ročník jedné z největších akcí Kraje Vysočina jsou v plném proudu. Vysočina 

Festu budou patřit dny 6. – 8. 7. 2017 a uskuteční se již tradičně v amfiteátru u Zoologické zahrady. 

Vysočinu opět navštíví hvězdy československého nebe. Můžete se těšit na tři dny nadupaného 

programu. Co nabídnou? Program budeme postupně zveřejňovat, tajemstvím ale není, že nabídneme 

tři plnohodnotné stage, nespočet stánků s různými typy zábavy...vše na co jste zvyklí a ještě víc! Pořád 

se chceme držet našeho hesla a soustředit se na kvalitu, ne kvantitu – to platí od té doby, co se s 

festivalem začínalo. 

Opět oslovíme regionální kapely, aby se zúčastnily soutěže, jejíž výhrou je nahrávání v profi studiu. 

Tradičně připravujeme benefitní program v podobě slev v oblastech kultury, sportu a dalších služeb. 

Sobotní program bude přizpůsoben našim nejmenším, kterým se dostane opět speciálního programu 

v areálu dětského hřiště. 

Jako novinku jsme připravili webové stránky festivalu v novém kabátku, snad se Vám líbí. 

 

Na koho se tedy na Vysočina Festu 2017 můžete těšit? 

Jako vždy vybíráme top kapely a pátý ročník nebude výjimkou!!!  

 

HABERA & TEAM 

Kapela TEAM je na československé scéně 

už přes 30 let, obdržela několik Slavíků a co 

možná každý neví, některé songy nazpívali 

i v esperantu. Hity jako Reklama na ticho, 

Drzím ti miesto, Mam na teba chut není 

třeba představovat, stejně tak jako 

frontmana Paľo Habery.  

V roce 2016 kapela objela Českou 

republiku s velmi úspěšným turné na 



oslavu svých Kristových let – Habera & TEAM „33“ tour. 

V Jihlavě se kapela představila naposledy v roce 2014 se svým unplugged tour. Halový koncert byl pak 

na zimním stadionu v roce 2012.  

Kdo si to nechal ujít, nevadí…na Vysočina Festu si je můžete užít spolu s dalšími interprety. Vystoupí 

v pátek 7. 7. ve 21:30 na Stage I. 

 

Z toho, co můžeme dále prozradit… 

Anna K – provází Vysočina Fest skoro každý ročník, a proto při jubilejním pátém nesmí chybět. 

David Koller – rocker, člen skupiny Lucie, výborný zpěvák a skladatel už po několikáté u nás 

DESmod – slovenská rocková kapela, jejíž název je odvozen od latinského pojmenování pro upíra 

Ewa Farná – zpěvačka s „boky jako skříň“ teď nedávno slavila už 10 let na scéně. Na Vysočina Festu se 

představí premiérově a věříme, že to bude stát za to.  

Iné Kafe – slovenská punková kapela, která ví že život není Růžová zahrada 

Ivan Mládek & Banjo Band – hity českého hráče na bendžo, skvělého textaře a skladatele si budete 

moci zazpívat v sobotu na Vysočina Festu. 

Jelen – populární česká kapela, která vychází z county, folku a blues. 

Mandrage – kapela se předvede se svoji blýskavou show a hity, které není nutno přestavovat. 

Marek Ztracený + Marta Jandová – jejich společný hit Káva a sex dobývá rádia, na festivalu si ho 

vychutnáme taky 

Mňága a Žďorp – alternativní rocková kapela, která to minulý rok rozjížděla na Festu na rozjezd, nyní 

zavítá na Vysočina Fest 

No name – další zástupce ze Slovenska, který naživo dokáže vytvořit super atmosféru a rozpumpovat 

davy 

O5 a Radeček –  šumperští Radečkové se vloupají na festival hned ve čtvrtek 

Rybičky 48 – pop punková kapela, která baví svými vtipnými songy  

Slza – kapela s raketovým startem, jejichž hity zná z rádia snad každý 

Tublatanka – letos (podzim 2016) obráží legendární rocková kapela města se svým tour „33 rockov“, 

v létě 2017 se na ni těšíme v Jihlavě. 

Věra Špinarová – Zpěvačka s velkým Z a hlasem jako zvon  

Wanastowi Vjecy – skoro tradičně na Vysočina Festu vystoupí i Wanastovky, které teď vydaly nové 

album 

Xindl X – alias Ondřej Ládek a jeho Popelka a další hity 

 

 



Vstupenky 

Předprodej byl spuštěn 1. 11. v zaváděcí ceně 750 Kč. Od 1. 12. se cena o sto korun zvýší. Může se zdát, 

že cena festivalu je několikanásobně zvýšena, ale faktem je, že na ty nejvyšší ceny jsme se ani 

v předprodeji nedostali. Na mírné zdražení jsme přistoupit museli, areál měnit nechceme, ale bohužel 

není nafukovací. Kapacita je omezená, jak jsme se mohli minulý rok přesvědčit. Uvidíme, na jakou cenu 

se v předprodeji dostaneme letos.  

 

Množí se nám také dotazy na jednodenní vstupenky. Ty se v předprodeji neobjeví. Opět budeme 

prodávat až na místě podle stavu předprodeje. Je možné, že bude počet jednodenních vstupenek 

omezen nebo se do prodeje nedostanou vůbec. Proto by bylo lepší na to raději nespoléhat. 

V předprodeji se však již objevily VIP vstupenky! Jsou ale jen v omezeném počtu. Cena je 3000 Kč a co 

nabízí navíc? Vstup do VIP zóny se sezením, bar s obsluhou, catering, parkování a shuttle servis, 

možnost se potkat s interprety… 

Stanové městečko 

Letos jsme se kvůli komfortu ubytovaných rozhodli dát do předprodeje i ubytování ve stanovém 

městečku. Kapacita bude předem stanovena a při překročení případně zkusíme vymyslet náhradní 

variantu. Budeme prodávat zvlášť místo pro stan a zvlášť ubytovanou osobu. Předprodej spustíme 

v lednu, bližší info zveřejníme zavčas na webu, FB,…  

 

 

Sledujte aktuální info na: 

www.vysocinafest.cz 

https://www.facebook.com/vysocinafest/?ref=bookmarks 

https://www.facebook.com/events/531099733762169/ 

 

Kontaktní osoba: 

Monika Freibergová – 731 122 599 – press@vysocinafest.cz, freibergova@yashica.cz  
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