
 

  



 

 

 

O FESTIVALU 

Ve dnech 1. a 2. srpna 2014 se uskuteční na Bystřičce - přehradě u Vsetína  

16. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je Country 

kapela Gympleři Vsetín z.s. 

 

Během uplynulých ročníků festival STARÝ DOBRÝ WESTERN překonal všechna 

očekávání pořadatelů i diváků a pozvedl se mezi nejlepší a největší festivaly tohoto 

zaměření v České republice.  

 

Festival STARÝ DOBRÝ WESTERN navštěvuje více než 2.500 návštěvníků, kteří si 

mohou na dvou hudebních scénách vychutnat na 30 kvalitních amatérských, 

poloprofesionálních i profesionálních hudebních seskupení z České a Slovenské 

republiky. Pravidlem se pomalu stává vystoupení zahraničních hostů, zejména z USA. 

 

NA STARÉM DOBRÉM WESTERNU V MINULOSTI VYSTOUPILI: 

Allan Mikušek 

Cop 

Devítka 

Fešáci 

František Nedvěd 

Hana Horecká 

Honza Vyčítal a 

Greenhorns 

Charlie McCoy (USA) & 

Druhá tráva 

Ivan Mládek a Banjo Band 

Jindřich Šťáhlavský 

Jonathan Maness (USA) & 

Cauldon Mountain (SK) 

Karel Černoch 

Lenka Filipová 

Milan Dufek 

Naďa Urbánková & 

Bokomara 

Nezmaři 

Pavel Bobek 

Pavlína Jíšová 

Petr Kocman 

Petr Spálený 

Petra Černocká 

Poutníci 

Rangers 

 

Ray Scott (USA) & Lonstar 

Band (POL) 

Robert Křesťan & Druhá  

Tráva 

Schovanky 

Spirituál kvintet 

Taxmeni 

Tomáš Linka a Přímá linka 

Tučňáci 

Věra Martinová 

Wabi Daněk 

Zelenáči Mirka Hoffmana 

Žalman a spol. 

 

 



 

 

 

 

CO NÁS ČEKÁ LETOS? 

 

Program 16. ročníku nabízí opět hodnotnou produkci na dvou hudebních scénách, v 

průběhu sobotního odpoledne předání ocenění Association for Main Scene of Country 

Music za životní přínos country hudbě a nebude chybět spousta doprovodného 

programu ve stylu country & western s mnoha dalšími překvapeními. 

 

V průběhu pátečního a sobotního odpoledne bude již tradičně připravena přehlídka 

amatérských i poloprofesionálních kapel a celý program festivalu bude „protkán“ 

vystoupeními hvězd hudebního nebe. 

 

V současné době je v jednání vystoupení těchto interpretů:  

BlueGround, Gympleři, Pozdní sběr, Monogram, Taverna, Karel Zich Revival 

Band, Svaťa Kotas a přátelé, Přístav, Potokap, Šli náhodou kolem, Portrait… 

 

KAREL KAHOVEC & GEORGE AND BEETHOVENS 

 FRANTIŠEK NEDVĚD & TIEBREAK 

  TOMÁŠ LINKA & PŘÍMÁ LINKA 

   WILLIE JONES (USA) 

    PETRA ČERNOCKÁ 

     RANGERS-PLAVCI 

      HOP TROP 

 

 

 



 

 

 

     

NABÍDKA SPONZORSKÉ SPOLUPRÁCE 

 

Potenciálním partnerům nabízíme v souvislosti s propagací 16. ročníku festivalu 

STARÝ DOBRÝ WESTERN několik forem spolupráce. 

 

V případě Vašeho zájmu spojit jméno své firmy nebo svou obchodní značku s naší 

kulturní událostí, Vám nabízíme následující formy spolupráce: 

 

 Generální partner 

 Hlavní partner 

 Partner A 

 Partner B 

 

 

Samozřejmě lze také domluvit individuální formu spolupráce. 

 

Děkujeme Vám za Vaší přízeň a případnou finanční podporu hudebního festivalu. 

Úspěch akce totiž závisí nejen na nadšení a práci pořadatelů, ale i na podpoře 

partnerů, ať už ve formě finanční, technické či jiné pomoci. 

 

Rádi Vás přivítáme jako vážené festivalové hosty. 

  



 

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER 

Finanční částka: dohodou 

 

 

 Zajištění exkluzivity oboru podnikání mezi ostatními sponzory 

 Zajištění exkluzivního postavení firemního loga v rámci všech propagačních 

materiálů a upoutávek na akci 

 Promítání firemního loga či reklamního spotu během večerní produkce na 

velkoplošném plátně umístěném vedle pódia 

 Umístění loga partnera na plakátech (formát A2 – 1 000 ks) 

 Umístění loga partnera na programu a letácích 

 Umístění loga partnera v areálech dvou hudebních scén konání akce 

 Umístění loga partnera na webových stránkách akce 

 Rozdávání propagačních materiálů v místě konání akce 

 Prezentace produktů, výrobků – umístění v místě konání akce 

 Rozhovor představitele firmy s moderátorem (v případě přání klienta) 

 Soutěž s reklamní tématikou, vyhlášení na pódiu během střídání kapel 

 10 ks volných vstupenek 



  

 

 

 

HLAVNÍ PARTNER 

Finanční částka: 20 000,- Kč 

 

 

 Promítání log a reklamních spotů během večerní produkce na velkoplošném plátně 

umístěném vedle pódia 

 Umístění loga partnera na plakátech (formát A2 – 1 000 ks) 

 Umístění loga partnera na programu a letácích 

 Umístění loga partnera v areálu akce (v případě zájmu partnera na obou hudebních 

scénách) konání akce 

 Umístění loga partnera na webových stránkách akce 

 Rozdávání propagačních materiálů v místě konání akce 

 Prezentace produktů, výrobků – umístění v místě konání akce 

 Rozhovor představitele firmy s moderátorem (v případě přání klienta) 

 Soutěž s reklamní tématikou, vyhlášení na pódiu během střídání kapel 

 8 ks volných vstupenek 

  



 

 

 

 

PARTNER A 

Finanční částka: 15 000,- Kč 

 

 

 Promítání log a reklamních spotů během večerní produkce na velkoplošném plátně 

umístěném vedle pódia 

 Umístění loga partnera na plakátech (formát A2 – 1 000 ks) 

 Umístění loga partnera na programu a letácích 

 Umístění loga partnera v areálu konání akce 

 Umístění loga partnera na webových stránkách akce 

 Rozdávání propagačních materiálů v místě konání akce 

 Soutěž s reklamní tématikou, vyhlášení na pódiu během střídání kapel 

 6 ks volných vstupenek 

  



 

 

 

 

PARTNER B 

Finanční částka: 10 000,- Kč 

 

 

 Umístění loga partnera na programu a letácích 

 Umístění loga partnera v areálu konání akce 

 Umístění loga partnera na webových stránkách akce 

 Rozdávání propagačních materiálů v místě konání akce 

 4 ks volných vstupenek 

  



 

 

 

KONTAKTY NA POŘADATELE 

 

WWW stránky festivalu: www.starydobrywestern.cz 

WWW stránky skupiny Gympleři: www.gympleri.cz 

 

Country kapela Gympleři Vsetín z.s. 

Luční 2008, 755 01 Vsetín 

IČ: 69211876 

 

 

Martin Kožich 

dramaturg festivalu 

e-mail: martin@gympleri.cz 

mobil: +420 603 543 507 

 

Martin Mrlina 

technicko-provozní zajištění 

e-mail: martas@gympleri.cz 

mobil: +420 777 307 778 

 

Tomáš Pifka 

finance/dotace 

e-mail: pif@gympleri.cz 

mobil: +420 739 529 445 

 

Petra Dvořáková 

marketing, PR, tiskový servis 

e-mail: petra@gympleri.cz 

mobil: +420 603 415 851 

 

 

http://www.starydobrywestern.cz/
http://www.gympleri.cz/

