Úvodem
Agentura CI-5, s.r.o. je produkčním subjektem, který se snaží na profesionální bázi přibližovat veřejnosti bezgenerační a ničím nezatíženou formou, významné události, jak světové, evropské, tak i Československé a České republiky.
Snahou Agentury je posouvat činnost mnoha občanských sdružení do rovin pozornosti především
občanů a v neposlední řadě i zástupců zákonodárných sborů a významných představitelů státní správy
a podnikatelských kruhů.
Propagovat produkcí „Národních slavností“ konzervativní hodnoty a příklady minulosti pro budoucnost.
Bezgeneračním přístupem k produkci jednotlivých produkčních celků působit na povědomí občana
v oblasti jeho vlastního občanského podílu a odpovědnosti na tématech, jako je vnitřní a vnější bezpečnost,
všeobecná brannost, péče o vlastní zdraví, solidarita a ničím neztížená národní hrdost.
Za pomoci sdělovacích prostředků propagovat činnost dobrovolných organizací, v jejíž náplni je
ochrana života, zdraví a majetku občanů s důrazem na efektivitu pro stát s požadavkem na důstojné začlenění této činnosti ve společnosti.
Základním tématem produkční činnosti Agentury je, kromě význačných historických výročí národních
dějin, především propagace schopnosti části občanů pomáhat svým spoluobčanům na základě dobrovolnosti.
Agentura tato základní témata propaguje v takovém formátu, který je občan schopen pozitivně
přijmout a případně se na některém z nich podílet.
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Vážení přátelé,
dovolte, abych Vás oslovil touto nabídkou spolupráce, která spočívá v aktivním využití širokých možností zvýraznit Vaši obchodní značku, výrobní program, výrobek nebo službu.
Vaše případná partnerská spolupráce pomůže producentsky zajistit projekty, které se svým obsahem
dotýkají snahy o prezentaci dějinných událostí s odkazem pro současnost.
Agentura CI-5, s.r.o. má s produkcí takto pojatých akcí více než dvacetiletou zkušenost. Za tuto dobu
činnosti se nám podařilo vzbudit výběrem jednotlivých témat velký zájem sdělovacích prostředků. Jelikož se
nám zdá být nemravné při produkci akcí, kde se snažíme o jiskřičky národní hrdosti, obtěžovat návštěvníky
vstupným, neustále roste divácká přízeň. Návštěvnost takto pojatých akcí se pohybuje v řádu desetitisíců
návštěvníků.
V neposlední řadě pozornost význačných hostů z vládních, diplomatických, podnikatelských a společenských kruhů nás utvrzuje ve smysluplnosti naší produkční činnosti.
Proto si Vás dovoluji požádat o zvážení možnosti spojit Vaši obchodní nebo výrobní značku s význačnými výročími a osobnostmi historie i současnosti.
V dokonalé úctě
Kunc Jiří
Výkonný ředitel

TERMÍNOVANÝ PLÁN AKCÍ V ROCE 2017
27. 5. 2017 	Slavnostní zahájení sezóny Vojenského technického muzea VHÚ Praha.
– Lešany u Týnce nad Sázavou.

21. 6. – 22. 6. 2017 	10. ročník Drill fest army.cz – Festival exhibičních vystoupení čestných
stráží spojeneckých armád. U příležitosti Dne ozbrojených sil.
– Hl. m. Praha – Václavské náměstí.
– Plzeň – Náměstí Republiky.

14. 8. – 21. 8. 2017 	Vzpomínková akce k 49. Výročí intervence vojsk Varšavské smlouvy
a 48. výročí násilného potlačení vzdoru národa 21. 8. 1969.
– Hl. m. Praha – Václavské náměstí.

2. 9. 2017	15. tankový den – Vojenské technické muzeum VHÚ Praha.
– Lešany u Týnce nad Sázavou.

6. 10. – 8. 10. 2017 	15. ročník střelecké soutěže záložních sborů NATO
o pohár náčelníka Generálního štábu AČR.
– Střelecký stadion AČR v Plzni.

Slavnostní zahájení sezóny Vojenského
technického muzea VHÚ Praha
Lešany u Týnce nad Sázavou
27. 5. 2017
Den zahájení nové sezóny je vždy věnován význačnému druhu vojska nebo speciální armádní činnosti, odbornosti spojené s technikou a výzbrojí v kontextu historického vývoje.
Tento ročník bude jako obvykle věnován pancéřové technice jako páteři mobility armády.
Historický vývoj techniky ve formátu dynamických ukázek předvedou příslušníci elitních útvarů
Armády ČR ve spolupráci s vojenskohistorickými kluby a zaměstnanci VHÚ Praha v prostorách předváděcí
arény s diváckým prostorem pro 15.000 diváků.
Minulý ročník proběhl pod osobní záštitou ministra obrany ČR a za jeho aktivní účasti.
Pro VIP skupinu, kterou již tradičně tvoří zástupci Ministerstva obrany ČR, Generálního štábu AČR,
zástupci zastupitelských a zákonodárných sborů, podnikatelských kruhů, je vytvořen speciální VIP program,
spojený s prohlídkou expozic a sledováním ukázek z VIP prostoru.
Pro návštěvníky je připraveno bezplatné parkování pro 1300 osobních automobilů, volné vstupné, dětský a kulturní program. Možnost dopravy z hlavního města mimořádnými vlaky, včetně historické
soupravy.

Reklamní služby pro zadavatele reklamy:
1) U
 místění banneru s obchodní značkou zadavatele reklamy, jako partnera akce,
v diváckém prostoru.
2) Představení zadavatele reklamy nebo výrobního programu moderátorem akce.
3) Umístění reklamy ve VIP prostoru.
4) Tisk obchodní značky partnera na VIP pozvánky.
5) Tisk obchodní značky partnera na plakáty.
6) VIP pozvánky pro zástupce zadavatele v dohodnutém počtu.
7) Foto a video materiál z akce s právem dalšího využití pro vlastní potřebu zadavatele.

Drill fest army.cz – 10. ročník
Hl. m. Praha – Václavské náměstí 21. 6. 2017.
Plzeň – Náměstí Republiky 22. 6. 2017
Organizátorem je Posádkové velitelství Praha a KVV Plzeň
za výkonné produkce Agentury CI5.
Čestná stráž Armády České republiky je profesionální vojenská jednotka určená k zabezpečení protokolárních, slavnostních, pietních akcí v České republice i v zahraničí.
„Drill fest army cz“ je festival exhibičních vystoupení čestných stráží armád NATO. Čestné stráže
jsou elitní jednotky, které plní úkoly při mimořádných událostech spojených s přísnými protokolárními
zvyklostmi. Reprezentují státnost při význačných dnech, státních návštěvách a významných pietách.
V neposlední řadě slouží u sídel státních reprezentací, nejen jako turistická atrakce, ale plní úkoly ostrahy
budov a bezpečí jejich uživatelů.
Festival čestných stráží vznikl jako vystoupení čestných stráží středoevropského regionu před desíti
lety a před třemi roky došlo k rozšíření festivalu na festival čestných stráží armád NATO s názvem „Drill fest
army cz“.
Místem konání se stala Praha jako hlavní město se sídlem čestné stráže AČR a jako geografický střed
Evropy. Václavské nám. bylo vybráno pro kvalitu dlažby na pěší zóně, jež je nutná pro velmi náročné sestavy
cvičení se zbraní.
Pro konání v roce 2017 je plánováno rozšíření festivalu o reprízu exhibičních vystoupení v Plzni.
Produkčním záměrem je zvýraznit armádu jako jeden s pilířů státnosti a představit nevšední mistrovství spojené s náročným nácvikem Pražanům a Plzeňanům a návštěvníkům Prahy a Plzně. Turisté často
čekají u sídel státních reprezentací dlouhé minuty na střídání stráží a „Drill fest army cz“ jim umožní obdivovat exhibiční celky jednotlivých stráží v jednom čase na jednom místě.
Pozvání formou zvacího dopisu bylo oficiální cestou GŠ AČR učiněno pro čestné stráže USA, Francie,
Španělska, Velké Británie, Německa, Švýcarska, Rakouska, Polska, Maďarska a Slovenska.

Reklamní služby pro zadavatele reklamy:
1) U
 místění banneru s obchodní značkou zadavatele reklamy, jako partnera akce,
v diváckém prostoru.
2) Představení zadavatele reklamy nebo výrobního programu moderátorem akce.
3) Umístění reklamy ve VIP prostoru.
4) Tisk obchodní značky partnera na VIP pozvánky.
5) Tisk obchodní značky partnera na plakáty.
6) VIP pozvánky pro zástupce zadavatele v dohodnutém počtu.
7) Foto a video materiál z akce s právem dalšího využití pro vlastní potřebu zadavatele.

Vzpomínková akce k 49. Výročí
intervence vojsk Varšavské smlouvy
a
48. Výročí násilného potlačení
vzdoru národa 21. 8. 1969
Hl. m. PRAHA – Dolní část Václavského nám.
(pěší zóna)
14. 8. – 21. 8. 2017
Organizátorem je Agentura CI5 a Mezinárodní policejní asociace IPA
za podpory Hlavního města Prahy a Vojenského historického ústavu Praha.
Ve 23 hodin, 20. srpna 1968, začala operace DUNAJ (Okupace Československa armádami pěti států
Varšavské smlouvy). Šlo o největší akci v dějinách této vojenskopolitické aliance, podniknutou nikoli proti NATO, nýbrž proti vlastnímu spojenci. Invazní vojska čítala 6300 tanků, 2000 děl, 550 bojových a 250
dopravních letadel. Souhrnné stavy okupačních vojsk odhadují historici na více než půl milionu osob.
Záměrem výše uvedené akce je zvýraznit nebezpečí patologických ideologií v každé době a kdekoli
na světě, jako odkaz tehdejších událostí pro budoucnost.
Sekundárním záměrem pomocí originálních zvukových a obrazových záznamů vyvolat v podvědomí
návštěvníků repliku pocitů očitých účastníků událostí 21. 8. 1968 a 21. 8. 1969 v Praze.

Reklamní služby pro zadavatele reklamy:
1) U
 místění banneru s obchodní značkou zadavatele reklamy, jako partnera akce,
v diváckém prostoru.
2) Pravidelné zvýraznění partnera akce na velkoplošné obrazovce po celou dobu konání akce.
3) VIP pozvánky pro zástupce zadavatele v dohodnutém počtu na závěrečný večer 21. srpna.
4) Foto a video materiál z akce s právem dalšího využití pro vlastní potřebu zadavatele.

15. Tankový den
– Vojenské technické muzeum
VHÚ Praha
Lešany u Týnce nad Sázavou
2. 9. 2017
15. Tankový den AČR je sofistikovaně umístěn do posledního prázdninového víkendu a tím se stal
pro návštěvníky rodinnou záležitostí, což zásadně ovlivňuje návštěvnost akce, která se pohybuje na hraně
možností samotného prostoru.
Tankový den se koná na nově vybudované aréně Vojenského historického ústavu Praha. Program
tankového dne je sestaven z jednotlivých dynamických ukázek, které mapují vývoj tankové techniky
od počátku minulého století až do současnosti. Důležité období našich dějin připomene vojensko-historická
ukázka karpatsko-dukelské operace. Dále mají návštěvníci možnost projít expozice muzea, které jsou hodnoceny jako pátá největší sbírka na světě. Celý den je provázen kulturním programem.
Tradičně budou pro návštěvníky z Prahy vypraveny mimořádné vlaky, včetně historické parní soupravy. Pro VIP hosty je připraven individuální program, VIP parkoviště a VIP prostor pro sledování programu.
Úspěšnost tankového dne se stala podnětem ke stavebnímu rozšíření diváckého prostoru předváděcí arény a posílení cateringových možností pro návštěvníky.

Reklamní služby pro zadavatele reklamy:
1) U
 místění banneru s obchodní značkou zadavatele reklamy, jako partnera akce,
v diváckém prostoru.
2) Představení zadavatele reklamy nebo výrobního programu moderátorem akce.
3) Umístění reklamy ve VIP prostoru.
4) Tisk obchodní značky partnera na VIP pozvánky.
5) Tisk obchodní značky partnera na plakáty.
6) VIP pozvánky pro zástupce zadavatele v dohodnutém počtu.
7) Foto a video materiál z akce s právem dalšího využití pro vlastní potřebu zadavatele.

15. ročník střelecké soutěže
záložních sborů NATO o pohár
náčelníka Generálního štábu AČR
Střelecký stadion AČR v Plzni
6. 10. – 8. 10. 2017
Aktivní zálohy AČR se začaly formovat v roce 1998 jako experimentální projekt Generálního štábu
AČR a občanských sdružení, jež měli jako součást své činnosti brannou přípravu a branné sporty. Celý projekt byl vytvářen se snahou o úplnou profesionalizaci armády a vytvoření dobře fungujících a vycvičených
jednotek na bázi dobrovolnosti, jakožto záložních organických útvarů AČR.
Jednotky aktivních záloh jsou formovány z řad občanů, kteří jsou ochotni nad rámec svých občanských povinností věnovat svůj čas výcviku a službě AČR a v případě ohrožení především pomáhat občanům
při mimořádných událostech. Chránit životy, zdraví a majetek a demokratické a ústavní hodnoty v pevné
součinnosti s AČR, jejíž jsou nedílnou součástí.
Obdobné rezervní jednotky jsou zobrazeny v různých organizačních podobách i v armádách našich
spojenců.
V rámci NATO se každoročně pořádá celá řada soutěží a společných cvičení takto vytvořených jednotek rezervistů.
Minulého 14. ročníku výše uvedené střelecké soutěže se účastnilo 35 tříčlenných armádních družstev
z USA, Velké Británie, Německa, Polska, Slovenska a České republiky.
Soutěžní disciplíny:
a) střelba z pistole
b) střelba z útočné pušky
c) střelba z pistole na mizivé cíle

Reklamní služby pro zadavatele reklamy:
1) M
 ožnost použití názvu značky, jakožto název každé jednotlivé disciplíny s tím, že cenu předá
na společenském večeru po ukončení soutěže zástupce zadavatele reklamy.
2) Umístění reklamních bannerů na střelnici při samotné soutěži.
3) Logo zadavatele reklamy na výsledkových listinách.
4) Umístění loga zadavatele reklamy v prostorách při společenském večeru po ukončení soutěž.
5) V
 IP pozvánky pro zástupce zadavatele reklamy v dohodnutém počtu.
(Pro zástupce bude zajištěno ubytování a doprava na střelnici).
6) Foto a video s celého průběhu soutěže s právem dalšího marketingového využití.
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