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Dámy a pánové, budoucí maturanti, absolventi, pořadatelé,
Děkujeme za možnost být součástí vašeho večera. 

Jelikož termín události se blíží, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. 
Jedná se o tipy, rady a doporučení, které povedou k hladkému průběhu celé akce. 

Řada zmíněných tipů je jen dopřesněním informací z rezervační smlouvy. 

Uvažujete o doobjednání některých služeb?
Rádi vám poskytneme LED obrazovky nebo videoprojekci, zastřešení, pódia, 

osvětlení a další speciální efekty. Jejich dostupnost může být však průběhu času 
omezená, proto nás kontaktujte co nejdříve. 
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MÁME	objednané	ozvučení	od	kapely

Pro přípravu ozvučovací	techniky bude náš technický tým potřebovat 
přístup do sálu nejpozději 2 hodiny před začátkem zvukové zkoušky. 
Poté vám bude náš zvukař k dispozici v průběhu celého večera. 

V ceně je standardně počítáno se zápůjčkou bezdrátového	mikrofonu 
pro moderátora. V případě, že budete potřebovat více než 2 bezdrátové 
mikrofony, prosíme o upřesnění nejpozději týden před konáním akce.

Audionahrávky dodávejte zvukaři na USB flash disku ve formátu MP3 
nebo WAV. Do názvu skladby uveďte název vystoupení a čas konání dle 
harmonogramu. V případě většího množství skladeb očíslujte soubory dle 
pořadí. U playlistu pro šerpování uveďte spolu s pořadovým číslem i pří-
jmení a jméno maturanta či maturantky (ukázka viz následující strana). 
Chcete-li předejít komplikacím, zašlete nám nejpozději týden před událostí 
nahrávky ke kontrole, upozorníme Vás na případné problémy. 

Kapela bude připravena na zvukovou zkoušku 60 minut před zahájením 
hudební produkce. Zkouška potrvá cca 20–30 minut. 

S dalšími speciálními požadavky se na nás neváhejte obrátit, nejlépe však alespoň 
týden před konáním akce. Pokud objednáváte současně i osvětlení, projekci atd., 
bude na přípravu potřeba více času. Podrobnosti, včetně nároků na připojení do el. 
sítě najdete v Technických požadavcích (viz náš web - sekce KE STAŽENÍ). 

B)

NEMÁME	objednané	ozvučení	od	kapely

V případě, že bude zajištěno ozvučení od jiného dodavatele, doporučujeme 
jej předem seznámit s našimi technickými	požadavky. 

Aktuální	stageplan pro zvukaře je dostupný na webu www.melodikum.cz 
v sekci KE STAŽENÍ. V něm je podrobně uvedena technická specifikace  
(počet nástrojů a způsob jejich ozvučení / výstupů, požadavky na mikrofony 
a odposlech pro bicí a další). 

Standardně bude kapela připravena na zvukovou zkoušku 60 minut před 
zahájením hudební produkce. Je možné, že Vámi objednaný tým nás bude 
zvučit poprvé, proto počítejte se zkouškou o délce cca 30–45 minut. 

Ostatní požadavky ohledně ozvučení moderátora, doprovodného programu 
a spouštění nahrávek směřujte, prosím, na vámi zajištěného zvukaře.

A)

Ozvučení
Vyberte z následujících možností tu, která se vás týká:
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▼ MATURAK_VSE

00_Krist∑na NØSTUP.wav

Wrecking_ball_T...Jarolimova.mp3

Barman.wmv

Tanec_chacha.aiff

When I Need You WALTZ.mp3

2_Karolina_Brabcova_If_I_Had....mp3

20_Madonna_Holiday_MARA.wav

21_Peta_serpovani.m4a

22_Mates NASTUP.m4a

Sbirani.mp3

23_Party_Rock_Anthem.mp3

07_No_Title.mp3

PEØA_zkrđceno.mp4

09 Pavel pustit od 2.05.wmv

10_Jarolimova_Tereza.mp3

▼ DOPROVODNY_PROGRAM

Barmanska_show_22-30.mp3

Predtanceni_20-15_01_cha-cha.mp3

Predtanceni_20-15_02_waltz.mp3

Predtanceni_20-15_03_waltz.mp3

▼ SERPOVANI

01_Ambroz_Marcel.mp3

02_Brabcova_Karolina.mp3

03_Bukovsky_Petr.mp3

04_Bydzovsky_Jaromir.mp3

05_Dohnal_Marek.mp3

06_Dunovska_Kristyna.mp3

07_Franc_Josef.mp3

08_Heismann_Patrik.mp3

09_Horvath_Pavel.mp3

10_Jarolimova_Tereza.mp3

Ukázka, jak pojmenovat audio soubory:
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Doporučené	formáty:
• Optimálním formátem pro videa je MOV nebo MP4, s kodekem H.263 nebo

novější. Doporučený poměr stran je 16:9.

• Postaráme se o spuštení automatické prezentace z fotografií – postačí do-
dání souborů pohromadě ve složce (soubory s koncovkou .JPG a .PNG).

• Je možné dodat i formáty jako PDF nebo PPT/PPTX. V případě prezentací
však neručíme za správné zobrazení Vámi použitých fontů.

Co	promítat?
• ústřední grafiku večera v duchu plakátu či pozvánky na akci (název událos-

ti, datum, název organizace/třídy/školy), nejlépe s motivy a barvami tématu
nebo firmy (formát JPG, rozměr 1920x1080px).

• firemní či maturitní video/a

• slideshow s fotografiemi maturantů / produktů

• slideshow s logy partnerů a sponzorů

• vámi dodané podklady budeme průběžně kombinovat s živými záběry

Podklady pro promítání Harmonogram
= v případě, že máte objednaný balíček PREMIUM, EXCLUSIVE 
nebo doobjednaný LED obraz / videoprojekci z nabídky kapely

= pro hladký průběh příprav i samotného večera
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Chcete-li předejít komplikacím, zašlete nám podklady nejpozději týden před událostí 
nahrávky ke kontrole, upozorníme Vás na případné problémy. Pro zaslání větších sou-
borů doporučujeme sdílení přes službu www.uschovna.cz. Na přání Vám pomůžeme 
s grafickou přípravou podkladů – cena dohodou dle náročnosti.

Seznamte	nás	s	dramaturgií.	Co	nás	bude	zajímat?
• Kdy bude možné dorazit na přípravu, zkoušku a na koho se obrátit před příjezdem?

• Kdo otevře technikům a kapele sál? Kdo jim poskytne přípojku a zázemí?

• Kdy se bude sál otevírat veřejnosti? To je okamžik, kterému je potřeba podřídit všechny
přípravy, aby bylo v tento čas vše hotové a na svém místě.

• Kdo bude během večera dohlížet na dramaturgii a hlídat případné změny v programu?

• Popište nám včas speciální přání – např. přizpůsobení a barevnost světel v daném oka-
mžiku programu, specifické načasování promítání se současně probíhajícím vystoupe-
ním atd. V ostatních momentech se budeme snažit co nejintuitivněji zařídit chod zvuku,
světel a obrazu tak, jak budeme považovat za vhodné a nejlepší.

Kdo	a	kdy	bude	během	večera	účinkovat	
a	jaké	má	speciální	požadavky?	
• V rámci ozvučení večera/plesu standardně poskytujeme bezdrátový mikrofon pro

moderátora a proslovy, postaráme se také o napojení Vámi objednaného DJe na naši
aparaturu. Během přestávek zajistíme podkresovou hudbu.

• Další vystupující a jejich specifické požadavky nám, prosím, hlaste s předstihem, aby-
chom se na ně mohli dovybavit a případně Vám upravit kalkulaci – to za předpokladu,
že bude příprava vyžadovat čas navíc a že bude nutné dovybavit se technikou, kterou
běžně nedisponujeme.

Abychom si stihli vše nastudovat, bodový scénář s orientačními časy nám zašlete e-mailem nej-
později týden před událostí.
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OSA je zkratkou pro ochranný svaz au-
torský. Náš aktuální playlist pro tento účel 
najdete na webu www.melodikum.cz ve 
sekci KE STAŽENÍ. Povinnost ohlášky se 
nevztahuje na soukromé akce, oslavy 
a neziskové události bez vstupného.

Plánujete-li veřejnou akci, 
jakou je např. reprezentační či 
maturitní ples nebo veřejné vý-
ročí společnosti, nezapomeňte 
na svou povinnost pořadatele 
ohlásit včas událost a seznam 
skladeb na OSA.

OSA

10   |   MELODIKUM: tipy a podrobnosti pro pořadatele a koordinátory

Příjezd, parking

Pro hladký průběh příprav 
prosíme o poskytnutí přístupu 
k nejbližšímu vchodu, 
schodišti či výtahu, aby bylo 
možné techniku a nástroje 
přestěhovat na místo konání 
nejkratší možnou cestou. 

Během příprav a produkce následně 
požadujeme bezplatné parkování v okolí 
pro 2 vozy do 3,5 t. Pokud objednáváte 
širší spektrum služeb (LED obrazovky, vi-
deoprojekci, pódia atd.), může být počet 
vozů vyšší – podrobnosti na vyžádání.

Večeře či občerstvení pro kapelu bývá v našem světě zpravidla 
běžným požadavkem – pro kvalitní výkon v případě celovečerního 
vystoupení je potřeba doplnit energii.

Kolik?
Počet strávníků je uveden v rezervační 
smlouvě. Kromě 6 hudebníků může u vět-
ších akcí zahrnovat i členy technického 
týmu (dle rozsahu objednaných služeb). 

Kdy?
Vhodnou příležitostí může být například 
doba, kdy probíhají taneční vystoupe-
ní nebo kdy je vyhlašována tombola. 
V případě maturitních plesů se jako 
nejvhodnější chvílí osvědčila doba bě-
hem šerpování, kdy probíhá program bez 
účasti kapely (cca mezi 20.–21. hodinou). 
Prosíme o načasování večeře nejpozději 
v polovině konání produkce.  

Co?
Nepohrdneme meníčkem z blízké restau-
race či jídelny, domácími specialitami, ani 
obloženými mísami. Spokojíme se i s pizzou, 
ovšem nejedná se o námi preferovanou 
variantu – chceme na pódiu vypadat dobře 
a fit! :) Pokud je součástí večera raut pro 
hosty, stačí nám umožnit konzumaci a další 
jídlo samozřejmě vyžadovat nebudeme.  
V případě, že se zajištěním nechcete za-
bývat, lze poskytout finanční kompenzaci 
na občerstvení ve výši od 180 Kč/os.  

Speciální	požadavky?
Nemáme žádné speciální požadavky 
(nevyžadujeme veganskou, vegetariánskou, 
bezlepkovou ani jinou alternativu).

Občerstvení
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Požadavky na prostor

Pokud je událost pořádána venku, vždy požadujeme 
zastřešené pódium – počasí bývá nevyzpytatelné.
 

Optimální plocha pro kapelu je 18 m2 či více. 
Pro události s ozvučením potřebujeme prostor cca 24 m2. V případě vyšších 
balíčků jsou nároky na plochu různé – dle povahy, dispozice a vybavení daného 
prostoru. Požadavky na připojení k el. síti najdete v přehledu technických 
požadavků u nás na webu.

Máme rádi bezpečí...
Pro bezpečné odložení osobních věcí preferujeme uzamykelný prostor či šatnu 
v blízkosti pódia. Bude-li zákulisí i pódium dostatečně zabezpečeno před 
vniknutím nežádoucích osob, není výše zmíněný uzamykatelný prostor nezbytný. 

Upozornění

Doporučujeme	pořadatelům	zajistit	dohled	na	to,	aby	na	
pódium	a	do	těsné	blízkosti	k	nástrojům	a	vybavení	měli	
přístup	pouze	účinkující	a	osoby	pověřené	organizací,	a	to	
nejen	po	dobu	produkce,	ale	i	během	příprav	a	demontáže.

Pořadatel je povinen dbát na bezpečnost a ochranu zdraví a majetku kapely i tech-
nického týmu – pořadatel hradí v plné výši prokazatelné odcizení, poškození či 
následnou opravu (škody způsobené požárem, vlhkostí, špatnou statikou či zanedbá-
ním ochrany bezpečí před vandaly či podnapilými účastníky události).

Doporučujeme maturantům pečlivě zvážit svou přítomnost na pódiu během půlnoč-
ního překvapení i po něm – dodržování bezpečnosti je těžko kontrolovatelné a často 
jej doprovází nežádoucí důsledky – nepořádek, střepy, lehčí i vážnější úrazy včetně 
skvrn krve, znečištění podlahy, techniky, polité spotřebiče a škoda na kabeláži.

Hodnota hmotného nástrojového a technického vybavení kapely činí cca 600.000 Kč.  
Hodnota ozvučovací aparatury a vybavení činí cca 800.000–1.200.000 Kč. 
V případě vyšších balíčků je celková hodnota nástrojů a vybavení v rozpětí 2.0–3.5 milionu Kč.
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Plánujete taneční sóla? 
Pro tento účel lze volit 
skladby z našeho repertoáru, 
položky o pomalejším tempu 
jsou označeny znaménkem 
při pravém okraji tabulky. 

Výběr můžete nechat na nás. Pokud 
máte zájem o konkrétní skladby 
z našeho playlistu, prosím, sdělte 
nám je nejpozději týden před konáním 
události.

Taneční sólaÚhrada
Úhrada běžně probíhá v den 
konání akce či v následujících 
dnech. Standardně zálohu pře-
dem nepožadujeme. 

Pokud v rezervační smlouvě není uveden 
způsob ani termín úhrady, bude toto upřes-
něno domluvou cca týden před konáním. 
Vždy účtujeme částku dle rezervační smlou-
vy, a to i v případě navýšení ceníkových cen, 
k němuž by došlo po uzavření smouvy.
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Méně	programu,	více	zábavy.
• Volte doprovodný program o rozumném množství a rozsahu. 

• Taneční vystoupení, akrobatické formace, soutěže, ani barmanská show by neměly pře-
sáhnout 15 minut. Delší vystoupení bývají spíše unavující a načatou zábavu přerušují.

• Pořádáte-li tombolu, volte raději 5 až 10 hlavních cen, kombinujte výhry do balíčků.  
Vyhlašování třiceti cen bývá zdlouhavé a náročné na pozornost. 

• Plánujete dražbu? Dobře zvažte, zda bude dražený předmět skutečně atraktivní a bude 
o něj zájem. I se sebelepším moderátorem se často se stává, že se předmět po mnoha 
minutách předá prvním zájemcům téměř za startovací částku, což nepůsobí to dobře.

Další tipy a doporučení
Mějte	vše	pod	kontrolou.
• Vždy je vhodné mít během události k dispozici alespoň jednu osobu, která dohlédne 

na průběh večera a jeho dramaturgii. 

• Ideální variantou je přítomnost koordinátora, který si poradí i v případě nečekaných 
událostí (technické komplikace, zpoždění vystupujících, příprava prostoru pro vystoupení, 
program, úklid, koordinace soutěží a tomboly, atd.).

• U akcí pro početnější publikum (koncert / ples / festival), určitě nepodceňte ochranu zdraví 
a majetku. Security služba zasáhne i v případě nečekaného konfliktu podnapilých hostů.



info@melodikum.cz

+420 724 287 645

www.melodikum.cz

Chcete se na cokoliv zeptat?
Neváhejte a ozvěte se.
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