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Naši drazí maturanti. 
Jako obvykle, když píši tyto řádky, je horké léto a do plesové sezony je ještě hodně daleko. A jako obvykle také pře-
mýšlím, co Vám sem do úvodních slov napsat, protože je toho tolik, že by to zabralo několik katalogů. Zkusím to 
zkrátit. Prvně budu děkovat, poté Vám povím něco o tomhle katalogu a pak nakousnu to, co letos chystáme. 

Za co tedy děkovat? 
Za Vaši přízeň. Jako agentura existujeme od roku 2010. Plesy pomáháme maturantům realizovat od roku 2012 a za 
tu dobu jsme zrealizovali okolo 300 maturitních plesů. Nebereme se již jako klasická agentura ale spíše jako parta 
přátel – zkušených koordinátorů a techniků, kteří pomáhají Vám maturantům s jejich plesy. Když jsme s plesy začí-
nali, všichni nám říkali, že dělání plesů je tak maximálně na 5 let. Nakonec je děláme už 10 let a poptáváte nás i na 
sezonu 2025/2026. A za to Vám děkujeme…bez Vás a Vaší důvěry bychom už dávno plesy nedělali. Vážíme si toho 
a nejsou to pro nás prázdná slova. 

Co všechno najdete v katalogu? 
V tomto katalogu se nechceme chlubit a naparovat, jak děláme všechno nejlépe. Spíše chceme přiblížit, co všech-
no můžeme nabídnout. Chceme Vám dát co nejvíce informaci, ale zároveň chápeme, že číst dlouhé texty je opruz. 
Proto jsme přišli s kompromisem. U každé služby poskytneme základní informace, ovšem pokud by někdo chtěl 
vědět vice, stačí si načíst QR code, který je u každé služby a ihned se prostřednictvím videa dozví o dané
službě mnohem vice. Zároveň jsou u služeb jako technika a podobně ještě další, přidružené katalogy, kde se lze do-
zvědět další množství informací. 

A co letos chystáme? 
Ačkoliv plesy děláme dlouho, stále se posouváme a držíme krok s tím, co maturanti chtějí. Spolupracujeme s doda-
vateli, kteří jsou Vám věkově blíže a přesně vědí, co od plesu očekáváte. I do našeho týmu jsme přibrali pár nováčků. 
A jelikož plesů stále přibývá a všechno jde jako na běžícím páse, rozhodli jsme se jít přesně proti. Nedělat plesy jako 
na běžícím páse ale vrátit plesům jejich půvab, lesk a originalitu. Udělat každý ples odlišným, jedinečným a tako-
vým, že se o něm bude mluvit ještě za několik let. To je náš cíl na další sezony. I proto jsme v naší agentuře udělali 
pár změn, abychom se Vám mohli plně a osobně věnovat ještě více než doposud. 

Děkujeme a těšíme se na osobní setkání s Vámi.

Za Still Production 
Honza Tománek – majitel 



300+
jsme kompletně zorganizovali plesů jsme technicky zajistili plesech jsme se alespoň částečně podíleli

480+ 600+na

Náš oficiální název je STILL PRODUCTION. Vznikli jsme v roce 2012, kdy se Honza Tománek, Verča Lhotská a Tomáš







https://youtu.be/weizSCrfQrA


https://youtu.be/MBYYppoVBok


https://youtu.be/w_FE9Kz0WVE
https://youtu.be/bgr7ZNL4vmI


https://youtu.be/u5EEw2KymEY
https://youtu.be/ghN-hmDMnlY




Osvětlení je jedna z velmi opomíjených služeb, přesto jedna z nejdůležitějších. Na osvětlení 
totiž nestojí pouze celkový vzhled plesu a atmosféra v sále, ale také finální podoba fotografií 
a videa. Máme k dispozici hned několik variant osvětlení včetně exkluzivních verzí a při 
výběru klademe důraz na vhodnou volbu osvětlení s ohledem na sál.

https://youtu.be/EPvI90EFcnA


https://youtu.be/AJh_iWBZqvs


https://youtu.be/lpq3nXItH1E






https://youtu.be/zSbVsKchf2Y




Jiří Tvaroh
Dominik Kučera
Foto-video Ševčík
Tomáš Kouba
Marek Příhoda

Jindra Soukal
Dan Kubát
Matty Madar
Jan Luxík
Adéla Smrčinová

Petr Baštář
Foto-video Ševčík
Filip Vaněk
Petr Vančata

https://youtu.be/uEKmnjLCXsg
https://youtu.be/zlu_2X7S-Vo


https://youtu.be/jKKRXKDm1EM
https://youtu.be/ZUV2GhwGFn8


https://youtu.be/V9jjvw-sR5k




https://youtu.be/YW62_Ziu1B8


https://youtu.be/Njgqw3Shhfw
https://youtu.be/mdgEy5vUIx8




Choreografii vnímáme jako jednu z nejvíce podstatných. Proč? Protože ples je hlavně o Vás a právě čas, kdy 
máte svůj nástup či půlnoční překvapení je tím, kdy se před svými nejbližšími můžete ukázat. 

Dbáme na to, aby naše choreografie nebyli jen o stále stejném zvedání rukou apod. Snažíme se do choreografií 
zapojit také osvětlení a speciální efekty, aby vše působilo jednotně, jako celek a Vaše choreografie nebyla jen 
„nějakou choreografií“. I proto máme agenturní pravidlo, že žádný z našich choreografů nesmí vzít více než
5 plesů. Samozřejmostí je přizpůsobení choreografií danému téma plesu. 

https://youtu.be/hqv-VOAenAc
https://youtu.be/am0Xp4iw0O8


https://youtu.be/_aMRrfmrFqs
https://youtu.be/DCzlO1iZk4I
https://youtu.be/qJb2MBiC9Ag




+420 606 941 300 (Honza Tománek) nebo +420 604 249 231 (Nela Tománek Lohonková)

A jak nás kontaktovat?








