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Vážení snoubenci, oslavenci, přátelé a koordinátoři,
 

jelikož termín události se blíží, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. 
Jedná se o tipy, rady a doporučení, které povedou k hladkému průběhu celého večera. 

Zmíněné informace jsou i dopřesněním bodů z rezervační smlouvy. 
 

Uvažujete o doobjednání některých služeb?
Rádi vám poskytneme doplňkové služby (ozvučení obřadu, služby zvukaře, či vyšší 

úroveň technického zajištění). Dostupnost služeb může být však průběhu času 
omezená, proto nás kontaktujte co nejdříve.
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Co kapela potřebuje vědět? Prosíme o upřesnění nejlépe 30 až 10 dní před konáním události.
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Telefon 
na kontaktní osobu
Prosíme o poskytnutí telefonního čísla, 
na které bude možné dovolat se během 
svatebního dne. Může to být kontakt na 
koordinátora, případně na jinou organi-
zující osobu, svědka nebo provozovate-
le objektu.

Na toto číslo bychom volali v případě 
komplikovaného přístupu do budovy či 
objektu nebo v případě mimořádných 
komplikací na cestě.

Dramaturgie večera
V případě, že máte sestavený harmo-
nogram dne a večerní zábavy, prosíme 
o jeho zaslání. V otázkách večerní zába-
vy vám rádi poradíme, soutěže a kvízy 
doporučujeme volit střídmě.

Z naší strany počítejte s hudebními blo-
ky o délce cca 20 až 45 minut, během 
přestávek kapely budete mít prostor pro 
soutěže a vlastní doprovodný program. 
Naše bloky rádi přizpůsobíme tak, aby 
se s vaším programem plynule a logicky 
prolínaly.

Důležité momenty během večera rádi 
ohlásíme a kdykoliv během přestávek 
vám poskytneme bezdrátový mikrofon. 
Také se postaráme o podkresovou 
hudbu.

Přesný čas začátku 
hudebního vystoupení
V rezervační smlouvě jsme si uvedli 
předběžný začátek produkce. Pokud 
uvažujete změně tohoto času, určitě 
nám nezapomeňte dát včas vědět.

Máte-li objednaný balíček SMART, 
dorazíme na přípravu 90 minut před 
zahájením produkce.

Pokud máte objednaný balíček BASIC, 
BASIC PLUS nebo vyšší, náš technický 
tým dorazí na místo 3 až 5 hodin před 
zahájením vystoupení. Více informací 
dle individuální domluvy.

Konec hudebního 
vystoupení
Prosíme o upřesnění konce hudebního 
vystoupení. Pokud máte objednanou 
kratší variantu než 5 hodin, dejte 
nám vědět, zda uvažujete o možném 
prodloužení*, případně zda po našem 
vystoupení bude pokračovat další 
účinkující (hudebník, barmanská show 
nebo DJ).

*) Pro zmíněné prodloužení na 5-hodinový 
blok je možné se rozhodnout až během 
večera dle atmosféry a vašeho pocitu, ne-
zapomeňte ovšem na dodržování nočního 
klidu po 22. hodině, v obydlených zónách 
toto bývá zásadní. Za určitých podmínek lze 
prodloužit až na 6-hodinový blok (to závisí 
na lokalitě, termínu, načasování produkce 
a dalších okolnostech).
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Způsob úhrady
Úhrada běžně probíhá v den konání 
akce či v následujících dnech. Stan-
dardně zálohu předem nepožadujeme, 
jedná se tedy o celkovou sjednanou 
částku (jsme neplátci DPH, uvedené 
částky jsou konečné).

Pokud v rezervační smlouvě není uve-
den způsob ani termín úhrady a sjed-
naná částka včetně dopravy nepřekra-
čuje 50.000 Kč, preferujeme úhradu 
v hotovosti. Vždy účtujeme částku dle 
rezervační smlouvy, a to i v případě 
navýšení ceníkových cen, k němuž 
mohlo dojít mezi uzavřením smlouvy 
a uskutečněním produkce.

Novomanželský tanec 
a taneční sóla
Tuto oblíbenou tradici určitě doporu-
čujeme do programu svatebního dne 
zařadit, nejlépe během našeho prvního 
bloku po pár úvodních skladbách, pří-
padně pak během dalšího hudebního 
bloku.

Pro tento účel si můžete zvolit někte-
rou skladbu z našeho playlistu (po-
malé skladby jsou označeny v pravém 
sloupečku). Pokud si z našeho playlistu 
nevyberete, rádi vám spustíme vaši 
nahrávku z USB flash disku, v ideálním 
případě nám ji však zašlete předem ve 
formátu MP3 nebo WAV.

Po novomanželském tanci obvykle 
pokračujeme s pomalejšími skladbami, 
aby si novomanželé mohli zatančit se 
svými rodiči a dalšími příbuznými.

Fotografie pódia 
či prostoru pro kapelu
Pokud je to možné, prosíme o zaslání 
prostoru, kde bude kapela účinkovat 
(lépe si předem připravíme dispozici 
a adekvátní vybavení).

V případě, že máte objednaný balíček 
SMART, preferujeme plochu o rozloze 
minimálně 15m2, v případě balíčku BA-
SIC plochu o rozloze 20m2. Potřebnou 
plochu pro vyšší balíčky dle individuál-
ní domluvy. Povrch této plochy by měl 
být rovný a pevný, celý prostor by měl 
být bezpečně zastřešen a ochráněn 
před případným deštěm – v případě 
pergol a stanů doporučujeme větší 
plochu a zakrytí bočních stěn.

K balíčku SMART si za drobný příplatek 
obstaráme vlastní zastřešení prostoru 
pro kapelu.

5 76 8Další speciální přání
Máte na srdci cokoliv, s čím bychom 
vám dokázali pomoci? Ačkoliv na zá-
zraky si netroufáme, rádi vám splníme 
cokoliv, co bude v našich silách.

Například vám pomůžeme s ozvuče-
ním a realizací doprovodného pro-
gramu. V případě, že se svatba koná 
v okolí Českých Budějovic, rádi vám 
část aparatury za drobný příplatek 
zapůjčíme do následujícího dne.

Výběr skladeb z našeho playlistu dle 
nejlepšího vědomí a svědomí přizpů-
sobujeme na míru publiku a situaci, 
řadu skladeb zahrajeme v rámci ucele-
ných tematických bloků. Po předchozí 
domluvě přizpůsobíme výběr skladeb 
vašim přáním a preferencím (to je na 
místě zvláště v případě, kdy si objed-
náte pouze kratší verzi produkce).

Budeme vám k dispozici na telefonu, 
hlavní body si s vámi upřesníme písemně e-mailem.
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Na co dále nezapomenout …a na co se nás pořadatelé dále často ptají.
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Ohláška na OSA
Ohlášku na ochranný svaz autorský 
je pořadatel povinen zrealizovat vždy, 
pokud se jedná o veřejnou událost 
a událost za účelem zisku (koncerty, 
vernisáže, festivaly, plesy atd.). Sou-
kromé oslavy a svatby mají výjimku 
a není nutné je ohlašovat.

Příjezd & stěhování
Prosíme o poskytnutí přístupu k nejbliž-
šímu vchodu, schodišti či výtahu, aby 
bylo možné techniku a nástroje přestě-
hovat na místo konání nejkratší možnou 
cestou. V případě balíčku SMART pro-
síme o zajištění bezplatného parkování 
pro 2 osobní vozy (balíček BASIC = 2 do- 
dávkové vozy).

Přívod el. proudu

V případě, že objednáváte kapelu 
v rámci ekonomického balíčku SMART, 
vystačíme si se standardní přípojkou 
a napětím (230 V) – nedisponujeme 
žádným velkoodběrovým zařízením.

Určitě však doporučujeme nikdy ne-
zapojovat do fáze určené pro kapelu 
další spotřebiče, především kuchyňské 
ohřívače, konvice a přímotopy – to 
kvůli stabilitě i možným rušením, které 
negativně ovlivňují kvalitu zvuku.

Požadavky na přívod proudu od balíč-
ku BASIC najdete v technických poža-
davcích na našem webu, podrobnosti 
vám poskytneme i na vyžádání.

Bezpečí
Dle rezervační smlouvy je pořadatel 
povinen dbát na bezpečnost a ochranu 
zdraví a majetku kapely i technické-
ho týmu – pořadatel hradí v plné výši 
prokazatelné odcizení, poškození či 
následnou opravu (škody způsobené 
požárem, vlhkostí, špatnou statikou či 
zanedbáním ochrany bezpečí před van-
daly či podnapilými účastníky události).

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 – to se týká především 
početnějších událostí.

Občerstvení
V případě produkce delší než 
3 hodiny prosíme o zajištění večeře 
či občerstvení, a to nejpozději v polovi-
ně produkce.

Pokud je součástí večera raut pro hos-
ty, stačí nám umožnit konzumaci a další 
jídlo samozřejmě vyžadovat nebude-
me. V případě, že raut nepořádáte 
a zajištěním se nechcete zabývat, lze 
poskytout finanční kompenzaci na ob-
čerstvení ve výši 180 Kč/os.

Nemáme žádné speciální požadavky 
(nevyžadujeme veganskou, vegetarián-
skou, bezlepkovou ani jinou alternativu).

Pitný režim a útrata za nápoje je 
dobrovolná a závislá na pohostinnosti 
pořadatele.
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Prostor pro kapelu Plocha musí být pevná, rovná, bezpečná, neprosákavá, zastřešená a čistá.
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Stan pro venkovní akce 
18 m2, s bočnicemi a nepromokavou střechou;
tento typ stanu dokážeme příplatkově zajistit.

Podium o ploše 15–25 m2 

Vyvýšená plocha je výhodou, ne nutnou 
podmínkou. Ideální výška v rozpětí 15–50 cm.

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME



info@melodikum.cz

+420 724 287 645

www.melodikum.cz

Chcete se na cokoliv zeptat?
Neváhejte a ozvěte se.
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