
 
 
 
 
 

TECHNICKÉ POŽADAVKY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KONTAKTY:

 

Management:

Kateřina

zelenkova.jezkovystopy@gmail.com

tel.: +420 608
 

Booking, produk

Lukáš Jadrníček

jadrnicek.jezkovystopy@gmail.com

tel.: +420

TECHNICKÉ POŽADAVKY:

 podium min. 6 x 6

 technické vybavení (dle požadavků ve stageplánu) v místě konání
přijede zvukař Karel Píša, který techniku využije a během zvukové zkoušky Orchestr 
nazvučí  

 přístup k el. proudu

 parkování pro 3 osobní

 13x židle bez

 klavír/pianino/stage piano v místě konání akce 

možnosti s managementem

 15x 0,5l balené vody

 večeře pro členy

občerstvení v šatně v případě kratšího vystoupení (v případě, že není možné zajistit 

občerstvení, konzultujte prosím s manažerkou výši finanční kompenzace 

typu vystoupení)

 zázemí pro 15

jeho blízkosti

 pro veškeré promo používat 

 pro veškeré promo používat výhradně materiály zaslané managementem (případně 

materiály staže

 na veškeré fotografie se vztahují autorská práva 

formát apod.

 po příjezdu orchestru, komunikovat ohledně bližšího průb

„kontaktní osobou v místě“

KONTAKTY: 

Management: 

Kateřina Zelenková,

zelenkova.jezkovystopy@gmail.com

tel.: +420 608 560 040

Booking, produkce:

Lukáš Jadrníček  

jadrnicek.jezkovystopy@gmail.com

tel.: +420 725 118 883

TECHNICKÉ POŽADAVKY: 

podium min. 6 x 6 m 

technické vybavení (dle požadavků ve stageplánu) v místě konání
přijede zvukař Karel Píša, který techniku využije a během zvukové zkoušky Orchestr 

přístup k el. proudu 220V 

parkování pro 3 osobní

x židle bez područek

klavír/pianino/stage piano v místě konání akce 

možnosti s managementem

x 0,5l balené vody (neperlivé)

večeře pro členy kapely

občerstvení v šatně v případě kratšího vystoupení (v případě, že není možné zajistit 

občerstvení, konzultujte prosím s manažerkou výši finanční kompenzace 

vystoupení) 

zázemí pro 15 osob (nutné zrcadlo a sociální zařízení) v místě konání koncertu nebo v 

jeho blízkosti 

pro veškeré promo používat 

pro veškeré promo používat výhradně materiály zaslané managementem (případně 

materiály stažené ze sekce „pro pořadatele“ na

na veškeré fotografie se vztahují autorská práva 

apod. 

po příjezdu orchestru, komunikovat ohledně bližšího průb

„kontaktní osobou v místě“

 

Zelenková, manažer 

zelenkova.jezkovystopy@gmail.com

040 

ce: 

 

jadrnicek.jezkovystopy@gmail.com

883 

technické vybavení (dle požadavků ve stageplánu) v místě konání
přijede zvukař Karel Píša, který techniku využije a během zvukové zkoušky Orchestr 

220V – více viz zvukový

parkování pro 3 osobní automobily

područek 

klavír/pianino/stage piano v místě konání akce 

možnosti s managementem OJS 

(neperlivé) 

kapely a zvukaře

občerstvení v šatně v případě kratšího vystoupení (v případě, že není možné zajistit 

občerstvení, konzultujte prosím s manažerkou výši finanční kompenzace 

osob (nutné zrcadlo a sociální zařízení) v místě konání koncertu nebo v 

pro veškeré promo používat celý název 

pro veškeré promo používat výhradně materiály zaslané managementem (případně 

né ze sekce „pro pořadatele“ na

na veškeré fotografie se vztahují autorská práva 

po příjezdu orchestru, komunikovat ohledně bližšího průb

„kontaktní osobou v místě“ 

 

 

zelenkova.jezkovystopy@gmail.com 

 

 

 

jadrnicek.jezkovystopy@gmail.com 

technické vybavení (dle požadavků ve stageplánu) v místě konání
přijede zvukař Karel Píša, který techniku využije a během zvukové zkoušky Orchestr 

více viz zvukový stageplán

automobily 

klavír/pianino/stage piano v místě konání akce 

a zvukaře v případě hraní v rozsahu více než 60 minut, studené 

občerstvení v šatně v případě kratšího vystoupení (v případě, že není možné zajistit 

občerstvení, konzultujte prosím s manažerkou výši finanční kompenzace 

osob (nutné zrcadlo a sociální zařízení) v místě konání koncertu nebo v 

celý název – Orchestr Ježkovy

pro veškeré promo používat výhradně materiály zaslané managementem (případně 

né ze sekce „pro pořadatele“ na

na veškeré fotografie se vztahují autorská práva 

po příjezdu orchestru, komunikovat ohledně bližšího průb

 Kontaktní osoba v

 Karel Mužátko,

 muzatko.jezkovystopy@gmail.com

 tel.: +420 732 831

 Zvuk, ladění klavíru:

 Karel Píša,

 tel.: +420

technické vybavení (dle požadavků ve stageplánu) v místě konání
přijede zvukař Karel Píša, který techniku využije a během zvukové zkoušky Orchestr 

stageplán 

klavír/pianino/stage piano v místě konání akce - případně co nejdříve konzultovat jiné 

v případě hraní v rozsahu více než 60 minut, studené 

občerstvení v šatně v případě kratšího vystoupení (v případě, že není možné zajistit 

občerstvení, konzultujte prosím s manažerkou výši finanční kompenzace 

osob (nutné zrcadlo a sociální zařízení) v místě konání koncertu nebo v 

Orchestr Ježkovy

pro veškeré promo používat výhradně materiály zaslané managementem (případně 

né ze sekce „pro pořadatele“ na www.jezkovystopy.cz

na veškeré fotografie se vztahují autorská práva - není dovoleno měnit jejich barevnost, 

po příjezdu orchestru, komunikovat ohledně bližšího průb

Kontaktní osoba v

Karel Mužátko,

muzatko.jezkovystopy@gmail.com

tel.: +420 732 831

Zvuk, ladění klavíru:

Karel Píša, zvukař

tel.: +420 607

technické vybavení (dle požadavků ve stageplánu) v místě konání akce 
přijede zvukař Karel Píša, který techniku využije a během zvukové zkoušky Orchestr 

případně co nejdříve konzultovat jiné 

v případě hraní v rozsahu více než 60 minut, studené 

občerstvení v šatně v případě kratšího vystoupení (v případě, že není možné zajistit 

občerstvení, konzultujte prosím s manažerkou výši finanční kompenzace 

osob (nutné zrcadlo a sociální zařízení) v místě konání koncertu nebo v 

Orchestr Ježkovy stopy 

pro veškeré promo používat výhradně materiály zaslané managementem (případně 

www.jezkovystopy.cz

není dovoleno měnit jejich barevnost, 

po příjezdu orchestru, komunikovat ohledně bližšího průběhu koncertu výhradně s 

Kontaktní osoba v místě:

Karel Mužátko, kapelník

muzatko.jezkovystopy@gmail.com

tel.: +420 732 831 271 

Zvuk, ladění klavíru: 

zvukař 

607 778 937 

akce – s Orchestrem 
přijede zvukař Karel Píša, který techniku využije a během zvukové zkoušky Orchestr 

případně co nejdříve konzultovat jiné 

v případě hraní v rozsahu více než 60 minut, studené 

občerstvení v šatně v případě kratšího vystoupení (v případě, že není možné zajistit 

občerstvení, konzultujte prosím s manažerkou výši finanční kompenzace – závisí na 

osob (nutné zrcadlo a sociální zařízení) v místě konání koncertu nebo v 

pro veškeré promo používat výhradně materiály zaslané managementem (případně 

www.jezkovystopy.cz) 

není dovoleno měnit jejich barevnost, 

ěhu koncertu výhradně s 

místě: 

kapelník 

muzatko.jezkovystopy@gmail.com 

 

 

Orchestrem 
přijede zvukař Karel Píša, který techniku využije a během zvukové zkoušky Orchestr 

případně co nejdříve konzultovat jiné 

v případě hraní v rozsahu více než 60 minut, studené 

občerstvení v šatně v případě kratšího vystoupení (v případě, že není možné zajistit 

závisí na 

osob (nutné zrcadlo a sociální zařízení) v místě konání koncertu nebo v 

pro veškeré promo používat výhradně materiály zaslané managementem (případně 

není dovoleno měnit jejich barevnost, 

ěhu koncertu výhradně s 

 


