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Ahoj, 

To, co právě teď držíte ve svých rukou, je katalog našich služeb na maturitní ples. 
Na začátku Vám poděkujeme za to, kolik plesů jsme už díky Vám maturantům mohli 
uskutečnit a pak Vás až do samého konce provedeme službami, které jako agentura 
nabízíme. A já věřím, že je toho víc než dost. Tak ať se líbí.

ZA STILL PRODUCTION 
Jan Tománek – majitel 



Na webu: 

 info@stillproduction.cz

 www.stillproduction.cz/kontakt | www.jihoceskymaturak.cz 

 stillproduction

 Stillproduction

 Stillproduction

JAK NÁS KONTAKTOVAT? 

Na telefonu: 

 +420 606 941 300

 +420 728 069 605

Osobně: 

 Lipenská 17
 České Budějovice
 370 01 České Budějovice 3
 (Bílá rohová budova)



Od roku 2012, kdy jsme se začali na plesy specializovat, máme za sebou více než 150 kompletně 
zorganizovaných maturitních plesů.

Na více než 70 dalších jsme se přímo i nepřímo podíleli.

Když sedneme ke kalkulačce, zjistíme, že jsme se setkali s více než 4 500 maturanty, se kterými 
jsme uskutečnili nesčetně schůzek a telefonátů.

KOORDINACE MATURITNÍHO PLESU 



Technicky jsme zajistili přes 100 plesů a na dalších, více než 40, jsme se podíleli.  

A proč Vám to říkáme? Protože bez Vás maturantů by to nebylo 
možné. A my za Vaši důvěru děkujeme. Společně jedeme dál… 

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PLESU 



NEJLEPŠÍ REFERENCÍ 
JSOU PRO NÁS SPOKOJENÍ 
MATURANTI, A TADY 
JSOU JEJICH OHLASY:

ŠTEFAN

„... chci ještě jednou napsat, že to byl úžasnej ples, suprově naplánováno, vše bez chyby, báječně zařízeno a hlavně to dobře dopadlo, tak moooc děkujem! :) „ 

SŠ rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň

DAVID

„... chci ještě jeden nebo dva plesy.. 

nejlepší, boží, dokonalý: D„ 
SPŠ SE Dukelská, České Budějovice 

MARTIN

„Za celou P2 strašně děkujeme. 

Určitě Vás doporučím dál. S vaší 

firmou jsem byl velice spokojen. 

Rychlé jednání, osobní přístup a 

celkově i v ten den maturáku to to 

probíhalo super. Hlavně nebyly 

žádné zmatky :)„ 

VOŠ a SPŠ automobilní a technická, 

České Budějovice
KÁŤA

„Super spolupráce, naše koordinátorka 

Verča byla nejlepší <3„

Gymnázium Trhové Sviny

LUCKA

„Nejlepší koordinace. Děkuji moc za všechno! :)„

SZŠ a VOŠZ České Budějovice



Pomoc při hledání vhodného sálu, včetně komunikace s ním
Vyřízení všech legislativních a administrativních povolení
Koordinace maturitního plesu
Zajištění vhodného moderátora
Zajištění kapely
Zajištění programového vystoupení
Zajištění klubu na after party

Ozvučení plesu
Osvětlení plesu
Velkoplošná projekce
LED stěny
Speciální technika

Zajištění služeb fotografa
Zajištění služeb kameramana
Originální fotokoutek
Návrh a realizace třídního tabla
Grafický návrh tiskovin

Zajištění květin
Skleničky, šerpy, stužky, trika a jiné
Balónková a tematická výzdoba sálů

Choreografie
DJ´s
Střih písní a výroba foto prezentace
Hostesky
Security

Jiné a nadstandardní služby

Jak to děláme
Jak nás kontaktovat?
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POMOC PŘI HLEDÁNÍ VHODNÉHO SÁLU, 
VČETNĚ KOMUNIKACE S NÍM

Plánujete ples, ale nemáte sál nebo tápete, jaký bude pro Váš ples nejvhodnější? My Vám samo-
zřejmě rádi s výběrem a jeho zajištěním pomůžeme a poradíme, co by bylo tou nejlepší variantou. 
S vybraným sálem následně po celou dobu příprav komunikujeme, abyste to nemuseli dělat Vy.

Sálů a míst, kde ples mít, je celá řada a my Vám jich pár s radostí doporučíme:

Pro Vás z Budějovic: 

 DK Metropol 
 Pavilon Z (Výstaviště České Budějovice) 
 KD Vltava
 KD Gerbera
 Kulturní dům Slavie (pro menší plesy) 

Pro Vás z okolních měst:

KKC Roháč (Třeboň), Kulturní dům Kaplice, Zámecká jízdárna (Český Krumlov), Cihelna Vimperk 
KIS Prachatice, KD Borovany, Střelnice spolkový dům (Tábor), Centrum kultury města Písek, DK 
Strakonice

VYŘÍZENÍ VŠECH LEGISLATIVNÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH 
POVOLENÍ

Ochranný svaz autorský, Intergram nebo loterijní zákon – to je krátký výčet povolení a papírů, 
které byste si při pořádání plesu, stejně jako u každé jiné akce, měli vyřídit. Chápeme, že pod 
slovem maturitní ples si představíte všechno ostatní, jen ne oběhávat úřady. Proto si všechno rádi 
vezmeme do svých rukou a v rámci organizace Vám povolení vyběháme.
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KOORDINACE MATURITNÍHO PLESU
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Hlavní službou agentury je organizace a pomoc se všemi přípravami maturitního plesu. Koordinátor 
je člověk, který zajistí, aby bylo připravené vše, co být má a samozřejmě dohlédne na to, aby se 
nezapomnělo na sebemenší detaily. Pomůže Vám dotáhnout maturitní ples až do očekávaného 
večera, pokusí se realizovat všechny Vaše (i ty ztřeštěnější) nápady a postará se o hladký a klidný 
průběh. Na Vás je pořádně si užít večer. 

Na svého koordinátora se můžete obrátit i po skončení plesu. Pomůže Vám sehnat fotky od 
fotografa, maturitní video a další. 

Přístup koordinátora je profesionální, ale zároveň přátelský. Je to ta nejlepší cesta, jak společně 
vytvořit ples přesně podle vašich představ. Často to ani samotným plesem nekončí a bývalí 
maturanti nás požádají například o koordinaci vlastní svatby nebo oslavy narozenin :) . 

Mohli bychom toho o koordinátorovi napsat ještě mnoho, ale necháme na Vás, abyste to zjistili 
sami. 
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ZAJIŠTĚNÍ VHODNÉHO MODERÁTORA 
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Služba, na kterou se většinou zaměříme jako první. Moderátor totiž je a bude osoba, 
na které ples stojí. Dobrý moderátor dokáže ples pozvednout o několik levelů 
výš, stejně jako špatný moderátor dokáže i dobře připravený ples pěkně pokazit.  
 
Proto jsme při výběru moderátora opatrní a snažíme se doporučit pouze takové, se kterými máme 
dlouhodobé zkušenosti a o kterých víme, že svou práci odvedou na 100%.

Z naší nabídky Vám rádi doporučíme tyto: 
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TIP

„Roman byl skvělej. Komunikace s ním perfektní, profesionální přístup, příjemné vystpování, drajf a disko-
téka opravdová párty“. My se přidáVáme se zkušeností, že Roman je jeden z nejzkušenějších moderátorů 
se kterým jsme mohli pracovat.

Milana známe z hokeje (jako moderátora), kde se nám vždy líbil jeho projev. Naživo byl fajn, komunikace 
s ním také skvělá a i po plese jsme usoudili, že to byla nejlepší volba“. My se za agenturu připojujeme ke 
slovům maturantů a nemůžeme nesouhlasit :).

Pavel je moderátor z Tábora a dle nás nový, neokoukaný, vycházející talent na jihu Čech. Neskutečně 
energický moderátor se smyslem pro dokonalost a snahou udělat z plesu co možná největší show. Svým 
projevem je zcela odlišný od ostatních moderátorů. 

Maturanti říkají:

Maturanti říkají:

Zkušenost koordinátora:

Roman Anděl (možnost včetně hraní diskotéky)

Václav Votava (DJ Basslicker) (možnost včetně hraní diskotéky)

Bára Tlučhořová

Adéla Jirkalová

Milan Džuba (možnost včetně hraní diskotéky)

Nikola Šedinová

Jirka Ježek (možnost včetně hraní diskotéky)

Josef Bigy Bigas

Pavel Janovský (možnost včetně hraní diskotéky)

TIP

TIP



Spoluporacovali jsem i se známějšími jmény:

 Kazma
 Lukáš Hejlík 
 Jiří Mádl 
 Miloš Knor
 Leoš Mareš 

 A další (možné je přeci vše) 



ZAJIŠTĚNÍ KAPELY
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Mohli bychom napsat to samé, jako u moderátora. Kapela, jejíž hudební doprovod výrazně ovlivní 
průběh zábavy během maturitní plesu. Pro Vás je důležité to, aby kapela uměla komunikovat s 
publikem a aby bavila. Důležitým a často opomíjeným aspektem kapely je její zvuk. A i když dnes 
najdeme celou řadu plesových kapel, jen několik z nich to umí tak, jak se na ples sluší a patří. 

V naší nabídce najdete kapely:

 Fordance Orchestra (velmi kvalitní zvuk)

 

 MP3

 Melodikum 

 Black Tower 

 Globus 

 Midi band

 Hey apple

 Metroklub BIG BAND

Stejně jako u moderátorů, tak i tady je možnost zařídit kapelu, kterou v nabídce nemáme, ale vy 
ji znáte.
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Osobní a vstřícný přístup, vysoká spokojenost, široký repertoár, možnost výběru písní, velmi kvalitní zvuk.

Přátelský přístup a skvělá komunikace s publikem, vysoká spokojenost.

Zkušenosti maturantů:

Zkušenosti maturantů:

TIP

TIP

NOVINKA





Programovým vystoupením se rozumí programová vsuvka během večera. Většinou 
budete znát například barmanskou show, vystoupení na šálách a podobně. Zde 
se snažíme vybírat takovou, aby co možná nejlépe odpovídala danému téma 
plesu. Každou plesovou sezonu se také snažíme maturantům doporučit  taková 
vystoupení, která zde předchozí sezonu nebyla a jsou tedy svým způsobem originální.

Na výběr máme zhruba z 50 vystoupení a každý rok seznam rozšiřujeme o nové a originální
show.

ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMOVÉHO VYSTOUPENÍ 
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Výběr klubu, kde byste rádi měli after, je samozřejmě na Vás. Na nás je doporučit Vám kluby, 
se kterými máme dobré zkušenosti při domluvě podmínek, přístupu a s prostředí klubu. Ne 
zřídka kdy se stává, že klub, který vypadá krásně, je nakonec špatná volba například co se 
týká komunikace s ním. 

Za nás doporučujeme tyto kluby: 

 Dance bar Paradox (velmi dobrá zkušenost)
 Maxim music club
 Imperial club 
 Music club river
 Flek bar (blízko pavilonu Z) 
 Café bar Slavie 

ZAJIŠTĚNÍ KLUBU NA AFTER PARTY
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OZVUČENÍ PLESU

Ozvučení plesu byl zmíněno už v sekci o kapelách. Teď ho ještě trchu rozvedeme.  
Většina plesových kapel disponuje vlastním zvukem. Takový případ je ideální volbou, protože 
kapela je se zvukem sehraná a většinou je cena zvuku uvedena už v honoráři kapely. 

Pokud kapela nemá vlastní ozvučení, můžeme Vám nabídnout zvuk náš v několika variantách:

Ozvučení kapely
V případě, že kapela nemá vlastní ozvučení, zajistíme Vám externě ozvučení kapely, moderátora i 
diskotéky a samozřejmostí je odpouštění ostatní hudby - šerpování, nástup, půlnočko a podobně.

Ozvučení moderátora a doprovodné hudby  
V případě, že má kapela svůj zvuk, ale standardně neozvučuje moderátora, je zde možnost ozvučení 
dodat. 

Ozvučení diskotéky po půlnoci  
V případě, že kapela má vlastní ozvučení, ale pouze pro kapelu a neposkytne Vám ho na popůlnoční 
diskotéku, dodáme Vám ho my. 

OSVĚTLENÍ PLESU

Osvětlení nejsou jen rychle blikající světla. Naopak dobré osvětlení dokáže navodit klidnou 
a plesovou atmosféru a podtrhnout tak například kvalitně nazdobený sál. Dokáže také barevně 
znázornit téma plesu a mnoho dalšího. Osvětlení máme hned ve třech variantách a velikostech. 
Při jeho výběru Vám doporučíme, jaká varianta je nejvhodnější do daného typu sálu. 
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Projekce patří do základního technického vybavení, protože někde si přece to maturitní video 
promítnout musíte. A nejen video, ale také Vaše fotky při šerpování, fotky během večera, 
medailonek pro třídní učitelku a podobně. Od toho je právě velkoplošná projekce, u které Vám 
stejně jako u osvětlení nabídneme několik možných variant s ohledem na sál a vaší představu.
  
U většiny typů projekce je samozřejmě k dispozici i live přenos na plátno a to hned z několika 
kamer, kdy i nejmenší divák vidí, co se děje v sále. 

VELKOPLOŠNÁ PROJEKCE 
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Něco podobného, jako projekce, ale o několik levelů výše. LED stěna je v podstatě televize, jenom 
mnohonásobně větší. Oproti obyčejné projekci má také mnoho výhod, jako například mnohem 
vyšší svítivost, která je navíc nastavitelná a obraz je tedy možné přizpůsobit prostředí. Skládá se  
z jednotlivých dílů a je možné udělat takový rozměr a tvar, jaký chcete vy (klidně přes celou zadní 
stěnu v Metropolu). I maturitní video vypadá mnohem lépe na LED stěně než na obyčejném plátně.

I zde jsou k dispozici kamery pro LIVE přenos.
 

LED STĚNY
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SPECIÁLNÍ TECHNIKA A EFEKTY

Asi neznáme třídu, která by nechtěla svůj ples něčím odlišit nebo zpestřit. Nabízíme možnosti, 
jak toho docílit. 

Balónková smršť 
U nás velmi žádaná služba. A o co že to ta smršť je? Zkuste si představit, že na Vás o půlnoci ze 
stropu spadne až 1 500 balonků – a to je balónková smršť. K dispozici máme více variant a to dle 
počtu balonků – 500, 700, 1 000 (nejžádanější), 1 250 a 1 500. 

Konfetové dělo   
Alternativa smrště, kdy je při spuštění konfetového děla zhruba na minutu kompletně zaplněn 
vzduch konfetami a atmosféra plesu se tím změní na rockový koncert. K dispozici Vám je i několik 
děl najednou, kdy je efekt znásobený. Barvy a podobu konfet si lze zvolit a i zde Vám samozřejmě 
na základě zkušeností poradíme nejvhodnější alternativy. 

Mini konfetové dělo 
Vystřelování konfet během šerpování je oblíbeným zvykem. Pokud chcete, aby konfety vystřelily 
opravdu na každého (a každý měl tu krásnou fotku s padajícími konfetami v pozadí), nabízíme 
možnost menšího děla. Menší dělo vystřelí konfety během šerpování na každého maturanta zvlášť.

Kouřové efekty
„Dalším maturantem, který si jde pro svou šerpu, je……………“. Věta, kterou jednou uslyší každý  
z Vás. Po vyslovení Vašeho jména propukne v sále většinou potlesk a řev. Atmosféru skvěle 
dokreslí sloupce dýmu, umístěné na začátku červeného koberce.

Výkonné lasery 
Věc, kterou použíVáme hlavně na koncertech a open air akcích. Buďte originální a vytvořte  
na diskotéce atmosféru podobou kotli na hudebním koncertě. Využití laserů je ovšem třeba 
plánovat s rozmyslem a vzhledem k okolním podmínkám a proto Vám v případě zájmu 
navrhneme počet a umístění laserů na míru.

12

VÍCE O TECHNICE NA MATURITNÍ PLES NAJDETE V SAMOSTATNÉM KATALOGU TECHNIKY 2019/2020



Za 20 let už si na všechny detaily plesu určitě nevzpomenete,  ale vždycky budete mít možnost 
se na místo vrátit pomocí kvalitních fotek a videí a připomenout si tak tu skvělou atmosféru  
a večer strávený s kamarády. Stejně jako u moderátora a kapely je třeba pečlivě vybírat, 
koho si na fotografování a natáčení plesu berete. Proto v naší nabídce najdete pouze takové 
fotografy a kameramany, kteří se nám za několik let osvědčili a dáme za ně ruku do ohně. 

Nabízíme: 

 Jiří Tvaroh (velmi zkušený fotograf) 
 Video studio Ševčík (velmi zkušený fotograf) 
 Dominik Kučera (velmi zkušený fotograf) 
 Jindřich Fučík (velmi zkušený fotograf) 
 Petr Skřivánek
 Petr Stiborek 
 Mára Dušek

ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB FOTOGRAFA

FO
TO

 VIDEO
 & G

RAFIK
A
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Nasvícení předsálí
Nezřídka kdy se stává, že sál je velmi hezky a elegantně nasvícený, přičemž budí pravou 
plesovou atmosféru. Oproti tomu předsálí je velmi často opomíjené, přitom právě tenhle 
prostor je první, do kterého návštěvník v rámci plesu vstoupí. Proto nabízíme elegantní 
nasvícení předsálí, které je možné přizpůsobit i tématu plesu a přáním maturantů.

Dále: 

 Umělá plíživá mlha
 Studený oheň 
 Interaktivní podlaha
 Interaktivní kniha
 disko-koule v předsálí 
 CO2 tunel 
 LED curtain (LED závěs) 

VÍCE O TECHNICE NA MATURITNÍ PLES NAJDETE V SAMOSTATNÉM KATALOGU TECHNIKY 2019/2020
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ORIGINÁLNÍ FOTOKOUTEK

Fotokoutků na internetu najdete celou řadu, ale ne vždy to dopadne dle Vašich představ. Například 
fotokoutek, který je nabízen zdarma, nakonec zdarma není a podobně. Proto nabízíme fotokoutky 
pouze tři a to cenově i produktově velmi kvalitní. Jsme si jistí, že vše dopadne tak, jak má. 

Rádi Vám doporučíme a zajistíme fotokoutek od Jiřího Tvaroha nebo agentury Duhovka. 
Pro náročnější je k dispozici fotokoutek od Click and smile.

Co se týká kamreamanů, vždy je lepší vzít si takového, který Vám natočí maturitní video i video  
z plesu. 

V naší nabídce najdete: 

 Petr Baštář (maturitní video i videozáznam z plesu) 
 Video studio Ševčík (maturitní video i videozáznam z plesu)
 Magic Pictures (maturitní video i videozáznam z plesu)

 všechny 3 kameramany s klidem doporučujeme :)

ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB KAMERAMANA

NÁVRH A REALIZACE TŘÍDNÍHO TABLA

Doba, kdy bylo tablo nezbytnou nutností, je pryč. Dnes se dělá zřídkakdy, nicméně máte možnost 
nechat si ho vyrobit a následně vystavit. Nejdříve Vám navrhneme finální podobu tabla a poté 
návrh zrealizujeme.

Vaše portrétové fotografie nafotíme v ateliéru, upravíme a tablo vyrobíme. V případě zájmu 
navrhneme a domluvíme vhodné místo pro jeho umístnění. 
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Rádi Vám navrhneme: 

 Vstupenky
 Pozvánky
 Plakáty 
 Maturitní noviny 
 Programy 

 A další tiskoviny dle požadavků. 

Nejprve si vyslechneme Vaše představy a poté připravíme návrh, který s Vámi probereme. 
Upravíme případné detaily dle požadavků a ještě jednou zkonzultujeme. Samozřejmostí je 
následné vytisknutí a dovoz zabalených tiskovin až k Vám.

GRAFICKÝ NÁVRH TISKOVIN
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Jsme schopni zajistit květiny pro maturanty i květiny pro učitele. Květiny přivážíme na ples hodinu 
před začátkem plesu tak, aby byly maximálně čerstvé a splnily tak Vaše očekávání.  

Máte také možnost nechat si udělat květinovou výzdobu celého plesu.
 

ZAJIŠTĚNÍ KVĚTIN
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SKLENIČKY, ŠERPY, STUŽKY, TRIKA A JINÉ

Nabízíme obrovské množství skleniček, šerp, triček a dalších materiálů. Máme na to všechno 
samostatný katalog, který Vám v případě zájmu rádi zašleme. 

Ať už se ale jedná o skleničku, šerpu nebo třídní trička, je na Vás, vybrat si barvu nebo motiv, vybrat 
text na skleničky nebo obrázek na tričko a my už se postaráme o objednávku a dodání k Vám. 

 Připravíme pro Vás grafickou podobu konečného produktu 
 Grafický návrh Vám zašleme ke kontrole
 Po Vašem odsouhlasení necháme šerpu, skelničku nebo tričko vyrobit a je hotovo. Poté co  
 zboží přijde, Vám ho doručíme do třídy. 

Skleničky
Máme na výběr z široké řady skleniček od whiskovek až po elegantní Galy. I typ skleničky  
se vždy snažíme přizpůsobit tématu plesu. Nepreferujeme pouhý potisk skleniček, ale 
skleničky gravírujeme, aby se Vám písmo ze skleniček za pár let samo neoloupalo.  

Šerpy  
K dispozici máme nejen široké množství barev, ale také tři základní velikosti, aby Vám šerpa přesně 
sedla. Šerpy jsou vyrobeny z kvalitního materiálu a nehrozí tak jejich roztrhání. Můžeme Vám  
je dodat sešité nebo scvaklé ozdobným špendlíkem.  

Trička
Ve třídě se dohodnete na barvě trička, barvě potisku a motivu, který chcete na trička nechat 
vytisknout. Motiv můžete vybírat buď z předem připravených obrázků v katalogu nebo se necháte 
inspirovat a vytvoříte si motiv nebo text vlastní. Jakmile budete mít návrh hotový, necháme ho 
grafikem zpracovat a po odsouhlasení konečné varianty už se na trička můžete těšit. 

Kromě šerp a skleniček můžete uvažovat například o buttonech s fotkou vaší třídní učitelky, 
klíčenkcáh s logem školy nebo hrnečku s vaší fotkou jako dárek pro ředitele školy.
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První, čeho si návštěvník plesu po svém příchodu všimne, je výzdoba sálu. Proto by výzdoba měla 
hned napovědět, o jaké téma plesu se jedná. Při výzdobě se tedy nezaměřujeme pouze na balonky, 
ale pomocí kulis a jiných materiálů se snažíme pokud možno co nejvíce přiblížit danému tématu. 
Rádi uvádíme příklady a proto si ho ani tady neodpustíme - třídě, která měla ples na téma ARMY, 
jsme v sále vybudovali z pytlů umělé zákopy. 

Jak to probíhá: 

 Výzdobu řešíme jako úplně poslední a až v době, kdy víme, kolik nám zbylo peněz  
 (ne však na poslední chvíli)
 Vždy ji řešíme osobně u Vás ve třídě formou diskuze přímo s lidmi, kteří budou výzdobu  
 instalovat v sále v den Vašeho plesu
 Na Vás je určit si, kolik peněz do výzdoby chcete investovat
 Na základě částky připravíme návrh, abyste viděli, kolik výzdoby se dá s danými financemi  
 vytvořit
 Na místě připraví aranžéři výzdobu takovou, na které jste se s nimi shodli

 

BALÓNKOVÁ A TEMATICKÁ VÝZDOBA SÁLŮ
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Součástí každého plesu je tanec. A součástí maturitního plesu není pouze tanec společenský,  
ale hlavně tanec Váš, tedy nástup a půlnoční překvapení. Ačkoliv na plese máte mnohdy i 1 
000 návštěvníků, tenhle večer je o Vás, a proto by Váš nástup měl vzbudit emoce a vyvolat 
bouřlivý potlesk a stejně tak půlnočko. 

Choreografii se vždy snažíme udělat pokud možno co nejoriginálnější a vždy přizpůsobit danému 
tématu. Jak tedy celá choreografie v naší režii vzniká? 

 Nejprve se s Vámi naše choreografka potká a vyslechne si Vaše představy a názory
 Poté samotnou choreografii navrhne, doporučí hudbu (v ceně je i střih a  
 remix hudby) a případně vymyslí kostýmy, pokud budou součástí choreografie
 Choreografii s Vámi bude několik hodin nacvičovat a samozřejmostí je i trénink v sále, kde  
 se ples uskuteční. 
 V den plesu si celou choreografii ještě naposledy vyzkoušíte v rámci generální zkoušky  
 chvilku před začátkem večera. 
 Po celou dobu plesu až do půlnočka pak bude choreografka s Vámi jako taková menší  
 podpora :).

Naši choreografové: 

 Jana Adam
 Nikola Kohoutová
 Aneta Rybová

CHOREOGRAFIE
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DJ´S

Po plese by měla být pořádná party, co si budeme povídat. Párty ve formě diskotéky po půlnoci 
nebo na samotné after party. 

V naší nabídce proto naleznete také DJ´s na diskotéku a after party.

Jsou to: 

 DJ Jirka Ježek (znáte jako moderátora z Hitrádia Faktor)
 DJ Gizzy (velmi zkušený DJ, který ví co hrát, aby party nestála)
 DJ Melvin Coxx (na styl hraní maličko tvrdší DJ, ale rozhodně nezklame) 

STŘIH PÍSNÍ A VÝROBA FOTO PREZENTACE

Tohle je taková mini služba od nás. Každý chcete jistě nějakou tu písničku na šerpování a někdo  
ji chce od určité části a někdo jenom refrén a podobně. Písně Vám sestříháme a upravíme tak, 
aby běžela po celou dobu Vašeho šerpování. 

Stejně tak připravíme i fotoprezentaci z Vašich fotografií, které poběží na projekci či LED stěně. 
V nabídce máme ale i originální prezentace, ne pouze z fotografií, takové, aby si každý přišel  
na své. 
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Na co hostesky? Třeba na prodej tomboly, maturitních novin nebo ke vstupu na prodej vstupenek. 
A nemáme pouze slečny, ale i kluky :) 

HOSTESKY

O
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Občas slýcháme otázku – na co security, když je zajišťuje sál? Tak například k šatně, aby se Vám  
z ní nic neztratilo. Ve většině sálů standardně security šatny nehlídá.

SECURITY
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JINÉ A NADSTANDARDNÍ SLUŽBY 

Co Vám můžeme nabídnout?: 

 polaroid photo
 živá DJ SHOW se speciálními efekty
 přenosná, tematická „zeď“ na vzkazníky
 žvýkačky s vlastním potiskem
 videoupoutávky na maturitní ples
 tvorba speciální tematické prezentace na nástup 
 tematický maskot na maturitní ples
 zajištění vpuštění maturantů na podium
 květinová výzdoba sálu i předsálí
 možnost zapůjčení elegantních drobností (bílý ozdobný ubrus pod šerpy a skleničky,  
 koktejlové stolečky, šampusový set, červený koberec včeně zábran, čokoládové fontány  
 a další
 tvorba vizualizace odpočtu na míru, dle tématu a přání maturantů
 odvoz tomboly ze školy do sálu
 služby kadeřnice
 služby vizážistky
 prodej konfet na maturitním plese 
 služby technika pro obsluhu vlastní techniky
 výroba a tisk programu, výroba tematické grafiky na plátno nebo LED stěnu 
 aranžmá a úprava stolů pro hosty a stolu na šerpování 
 možnost občerstvení a rautu pro hosty i maturanty do šatny, včetně zajištění dovozu pizzy. 
 ID pásky na ruku 
 taxi služba pro hosty a svozové autobusy 
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JAK TO DĚLÁME?

Pokud si nás máte vzít na svůj maturitní ples, určitě byste rádi věděli něco o tom, jak spolupráce
s námi funguje. Není nutné od nás využít všechny služby. 
Při naší práci si zakládáme na třech hlavních bodech:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A takhle to s námi funguje od začátku do konce:
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1.

2.

3.

4.

Osobní přístup, kdy se tím nerozumí pouze opakované návštěvy ve Vaší třídě, ale pokud 
spolupráce s námi probíhá spíše na přátelské bázi, přičemž profesionální stránka je zachována, 
je to vždy záruka dobrého plesu. 

Jsme organizační i technická agentura. Nezaměřujeme se pouze na organizaci, či naopak 
pouze na techniku, ale plesy zajišťujeme jak organizačně, tak technicky, kdy disponujeme svou 
vlastní technikou.

Není nutné využít od nás všechny služby, abyste nás mohli mít. Je zcela na Vás, kolik služeb 
od nás využijete a kolik si zařídíte sami. Není podmínka, že si s naší agenturou musíte vzít 
všechny služby, které nabízíme. Je to Váš ples a Vy rozhodujete o tom, co na něm chcete mít.




