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SRDEČNÉ PODĚKOVÁNÍ 

 

Již tradičně první srpnový víkend roku 2018 proběhl na Bystřičce-přehradě (okres Vsetín) 

festival STARÝ DOBRÝ WESTERN. Letos se festival „dožil“ kulatých dvacátých narozenin a pro 

nás pořadatele to byla velká dosažená meta. Podařilo se nám vypiplat z jednoho hudebního 

odpoledne festival, který trvá tři dny a probíhá na třech scénách. Ale co víc, má tisíce 

pravidelných a věrných návštěvníků, spokojené účinkující a nezištně pomáhající dobrovolné 

pořadatele. Snad právě proto je festival vyhlášený vlídným zacházením, příjemným 

prostředím a rodinným zázemím. Ovšem bez finanční i další pomoci bychom si nemohli 

dovolit pozvat účinkující „takových“ jmen a zajistit jim „takový“ servis. Za toto všechno 

chceme poděkovat také Vám! 

Více než dva a půl tisíce návštěvníků neodradilo ani tropické počasí, aby byli při tom, když 

jejich festival slaví kulaté jubileum. A nebyli zklamáni. Ač ze zdravotních důvodů nedorazila 

kapela Hop Trop, jejich prostor bravurně zaplnili jiní interpreti. Vystoupili Poutníci, COP, 

František Nedvěd, Lokálka, Naďa Urbánková s kapelou Bokomara, Karel Kahovec a George & 

Beatovens a s hostem Viktorem Sodomou a mnoho dalších.  

Návštěvníci si mohli postupně vybrat z programu na třech hudebních scénách, zavzpomínat 

nad výstavou plakátů i festivalových triček nebo mezi hudebními vystoupeními svlažit svá 

těla v přehradě. Zcela zaplněné hlediště při sobotním programu aplaudovalo Nadi Urbánkové 

a dokázalo tak, že festival má za dvě dekády své existence pevné místo v prázdninovém 

programu tisíců příznivců.  

Věříme, že pokud Vám to jen trochu čas dovolil a přišli jste se na akci podívat, byli jste pak 

stejně jako my hrdi na dílo, které se nám podařilo společnými silami vytvořit.  

Tudíž ještě jednou: Dovolte nám, Vám co nejsrdečněji poděkovat za Vaši podporu. Bez ní by 

nemohl proběhnout letošní 20. ročníku country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN - festivalu, 

který se každý rok zapisuje do srdcí tisíců návštěvníků.   

 

Se srdečným díky  

realizační tým festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN 

 

K přečtení reportáž z 20. ročníku – Valašský deník 

 

http://www.starydobrywestern.cz/
http://www.gympleri.cz/
https://valassky.denik.cz/kultura_region/stary-dobry-western-festival-i-v-tropech-prilakal-pres-2-tisice-lidi-20180805.html
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Plakát STARÝ DOBRÝ WESTERN 2018 
(náklad: 1.200 ks, distribuce: výlep po České republice) 
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Leták STARÝ DOBRÝ WESTERN 2018 
(náklad: 3.500 ks, distribuce: na festivalech v celé České republice, restaurace, bary, letní 
posezení, zásilkový obchod CountryObchod.cz) 
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Program na akci STARÝ DOBRÝ WESTERN 2018 
(náklad: 1.300 ks, distribuce: rozdávání přímo na akci při nákupu či výměně vstupenky z 
předprodeje) 
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Reportáž z akce, 6. 8. 2018 

 
 
 

 

 

Tropický dvacátý STARÝ DOBRÝ WESTERN 

  

Stalo se již dobrou tradicí, že první víkend v srpnu patří na Bystřičce-přehradě na Vsetínsku 

příznivcům country. Ti sem přijíždí z celé republiky a také ze zahraničí, aby mohli strávit 

několik dní při tónech své oblíbené muziky a prožili tak další z ročníků festivalu STARÝ DOBRÝ 

WESTERN. Letos se tento hudební country svátek konal již po dvacáté. 

Více než dva a půl tisíce návštěvníků neodradilo ani tropické počasí, aby byli při tom, když 

jejich festival slaví kulaté jubileum. Celý program započal v pátek slavnostním vztyčením 

festivalové vlajky. Na pódiu se vystřídaly kapely Country S.R.O. z Opavy, zlínský Jack´s Band, 

talent Country Rádia – Daniel Király s kapelou a Poutníci. Od dvacáté hodiny pak následoval 

tradiční country bál pod širým nebem. Přitom byl Gymplerům předán dort za odpracovaných 

20 festivalových let, ten dostali od přátel z řad pořadatelů. Páteční program pak na pódiu 

uzavřela plzeňská kapela COP. 

Sobotní program pak probíhal na třech scénách. V 10 hodin odstartovala scéna Kemp Ranč – 

vystoupili Ladislav Zítka (Bystřice nad Pernštejnem) a kapela Kamion (SK). Jen o hodinu 

později, v 11 hodin, byla zahájena hudební produkce na scéně U Mokrošů. Zde rozpálené 

návštěvníky tóny zásobovaly kapely: eMBéčka (Hranice na Moravě), Western Valley Hotclub 

(UK), Pouta (Pardubice), Blueland (SK), Svaťa Kotas Band (Brno), The Vacuum Ball a Magdon 

(Třinec).  

 

Ve 13 hodin pak odstartovala i scéna Letní kino, kterou otevřel František Nedvěd s kapelou 

Tie Break. V průběhu jeho vystoupení bylo předáno ocenění Association for Main Scene of 

Country Music zpěvákovi a kytaristovi Petrovi Kocmanovi. Následovaly kapely Nové struny 

(Praha), na hity legendárních Brontrosarů zavzpomínali Brontosauři Revival (Mladá Boleslav, 

Praha). Americkou moderní country prezentovalo sdružení Metropolitan Country z Prahy a 

okolí a vtipnými texty pobavila nestárnoucí Lokálka. V podvečer se pak ještě znovu 

představili domácí Gympleři (Vsetín) a po nich slovenská kapela The Colt, která zde pokřtila 

svůj nový singl, ten obsahoval česko-slovenský duet, na kterém se podíleli také Gympleři. 

Před galaprogramem byl hlavním pořadatelům starostou obce Bystřička Zbyňkem Fojtíčkem 
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předán sladký i tekutý dárek ke kulatým narozeninám festivalu, a pak již galaprogram vypukl 

naplno. Odstartovala jej po osmé hodině Naďa Urbánková za doprovodu kapely Bokomara, 

po ní následovaly písničky legendárního Johna Denvera v podání pardubického projektu 

Eagles & Horses. Ze zdravotních důvodů, způsobenými tropickým počasím, bohužel 

nevystoupila kapela Hop Trop, avšak celý sobotní den velkolepě uzavřel Karel Kahovec s 

George & Beatovens a hostem Viktorem Sodomou. Po půlnoci se nejvěrnější vytrvalí 

návštěvníci spolu se všemi pořadateli rozloučili s dvacátým ročníkem za zvuku festivalové 

hymny při symbolickém stahování vlajky. 

 

Příjemnou tečkou za celým festivalovým víkendem bylo nedělní dopoledne na scéně Kemp 

Ranč, kde návštěvníky bavily kapely Arrest (Bruntál) a Marian & ÚLETY z Velkých Bílovic. 

 

Celý festivalový hudební program byl protkán ukázkami country tanců a westernových 

dovedností, děti se mohly zabavit v dětském koutku, který obsluhovaly pracovnice 

Rodinného a mateřského centra Vsetín nebo využít blízkosti vodní přehrady ke koupání. 

 

„Děkujeme všem, kteří dorazili společně s námi oslavit naše dvacáté narozeniny a vůbec nám 

byli inspirací a hlavním motivem k rozvoji, růstu a vylepšování festivalu,“ prozradil jeden ze 

zakladatelů festivalu Martin Kožich. „Počasí bylo nemilosrdně tropické, ale je zcela zřejmé, že 

naši věrní návštěvníci, ale i pořadatelé jsou prostě parťáci „do každého počasí. Díky za ně.“ 

dodal Kožich. 

 

 

-pv- 
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