
Akce navazující na TV pořad EXIT316 MISE: EXIT Tour

Od září 2008 jsou vysílány Českou televizí další díly po-
řadu EXIT316 MISE. Jako následné akce pořádáme ve 
dvanácti městech České republiky „EXIT Tour“, které 
probíhají na vybraných středních školách, ve spolupráci 
s místními neziskovými organizacemi a rockovou skupi-
nou DIZMAS (USA). 
Předpokládáme, že ve městech touto následnou akcí po 
TV pořadu EXIT316 MISE mediálně oslovíme 36 000 stu-
dentů, ve školách uspořádáme akce pro 10 000 studentů, 
uspořádáme Rockové show pro 6 000 studentů a připra-
víme odpolední aktivity pro 500 studentů.

Spolupráce se středními školami
Spolupracujeme se 40ti středními školami v ČR, ve kte-
rých pořádáme celodenní akce pro studenty s tímto pro-
gramem:
8.00 - Úvodní společný program pro studenty
představení programu, multimediální klipy, živá hudba
9.00 - Série přednášek (workshopů) pro studenty
Témata: Sex, AIDS a vztahy, Drogy – život v závislosti, Šika-
na, Image v LA a další
13.00 - Závěrečný společný program pro studenty
vyhodnocení přednášek, zpětná vazba, rozdání pozvánek 
na odpolední aktivity, živá hudba.

Spolupráce s neziskovými organizacemi
V každém městě spolupracujeme s neziskovými organiza-
cemi a s křesťanskými organizacemi, které se podílejí na 
prevenci proti kriminalitě. Každé odpoledne pořádáme 
3 volnočasové aktivity, např. talkshow se známými osob-
nostmi, workshopy s rockovou kapelou Dizmas, sportovní 
aktivity apod.

Spolupráce s rockovou skupinou DIZMAS (USA)
V průběhu celého turné EXIT Tour doprovází tuto akci 
rocková skupina DIZMAS (USA). Tato skupina již devět let 
produkuje atraktivní rockovou hudbu a mnohokrát pro-
cestovala Spojené státy, hudebníci hráli pro desítky tisíc 

lidí na hlavních pódiích festivalů a jiných velkých akcích. 
V průběhu tohoto vývoje získali 1. místo v žebříčku Rock 
Radio Single a nominaci na Dove Award. Díky rostoucí 
popularitě vydal DIZMAS své debutové album pro ForeF-
ront Records.

Rocková show
V každém městě, které EXIT Tour navštíví, připravujeme 
Rockovou show skupiny DIZMAS (USA). 
Konkrétní informace:
České Budějovice, 17. dubna v 19.00, Bazilika (nákupní 
středisko IGY)
Ústí nad Labem, 24. dubna v 18.00, KD CORSO Krásné 
Březno
Český Těšín, 2. května v 18:00, klub Dziupla
Vysoké Mýto, 7. května, náměstí
Jihlava, 16. května v 19:00
Třinec, 22. května v 20:00, venku před Domem kultury
Vsetín, 29. května v 18:00
Praha, 5. června

Města a termíny
Na podzim roku 2008 proběhl EXIT Tour v těchto měs-
tech: Hradec Králové, Český Těšín, Havířov, Vsetín, Ostra-
va, Zlín.

Na jaře 2009 EXIT Tour připravujeme v těchto městech 
a termínech:
České Budějovice 15. až 17. dubna
Ústí nad Labem 22. až 24. dubna
Vysoké Mýto 5. až 7. května
Jihlava 13. až 15. května
Třinec 20. až 22. května
Praha 3. až 5. června

Více informací můžete získat:
Milan Michalko - vedoucí projektu EXIT Tour
tel.: 739 514 316 
e-mail: milan.michalko@kam.cz
www.exittour.cz

Tisková zpráva


