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více informací o konání akce naleznete na http://www.sosfest.cz  

8.září 2007 

mělnický hudební festival 

 
 
Věc: Žádost o poskytnutí sponzorského daru na hudební  festival „SOS-fest“ 
 
 
Historie festivalu 
První ročník nezávislého hudebního festivalu SOS-fest  se uskutečnil v roce 2002, a to zejména z iniciativy 
začínajících mělnických kapel a p.Radka Šenfelda (který je mimochodem i duchovním otcem projektů jako je 
„MASON“ nebo „Mělníček.cz“).Festival tehdy umožnil debutovat spoustě začínajících kapel a v dalších 
ročnících se v programu objevily i známější uskupení a vystřídalo se mnoho hudebních žánrů od klasického 
big beatu a punku, přes funky až k art-rocku. 
Akce ale nezůstala jen přehlídkou hudebních těles, ale objevily se zde různí začínající umělci z oblasti 
amatérského filmu, počítačové animace a poezie. 
V současné době je již „SOS-fest“ mezi milovníky dobré muziky v Mělníku a okolí poměrně známý pojem a 
jeho návštěvnost se pohybuje okolo 300 lidí.  
 
Idea akce 
V letošním ročníku bychom se rádi vrátili ke kořenů festivalu a dali tak opět šanci začínajícím kapelám. 
Zároveň jsme se dohodli na spolupráci s několika školami (např. Gymnázium Kralupy, gymnázium 
Neratovice, OA Neratovice a další...), a chceme tak uspořádat v rámci akce malou soutěž školních kapel, 
zapojit tak do kulturního dění na Mělníku ještě více lidí. 
Rádi bychom také zmínili, že akce je zcela nekomerčního rázu a je pořádána čistě z radosti organizovat a 
oživit kulturní dění v našem městě a okolí, a všechny výdaje tak budou hrazeny výhradně ze sponzorských 
darů, vstupného a z vlastních zdrojů pořadatelů. Předběžný rozpočet nákladů znázorňuje následující 
tabulka: 
 

Položka Částka 

Ozvučení 6 000 Kč 
Pronájem prostor 2 000 Kč 
Cestovné a minimální honoráře pro účinkující 8 000 Kč 
Výdaje na propagaci, organizaci a bezpečnost 12 000 Kč 
Udržovací poplatek za doménu sosfest.cz 500 Kč 

Celkem 28 500 Kč 

 
Prosíme o sponzorský dar ve výši .......................... Kč na podporu akce a hrazení nákladů s ní spojených. 
Za vaší podporu nabízíme volné vstupenky, umístění libovolných propagačních prvků v místě konání akce, 
dále pak zviditelnění a poděkování na webu festivalu http://www.sosfest.cz, a také reklamu na spřáteleném 
webu http://melnicek.cz. Všichni jste srdečně zváni a pro vaši lepší představu o akci přikládáme DVD 
s krátkým sestřihem z 2.ročníku SOS-festu. 
 
 
Předem děkujeme za jakoukoliv podporu z vaší strany a těšíme se setkání 8.9.2007. 
 
         
      Realizační tým festivalu, v Mělníku 20.6.2007 
 

 
  


