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Exkluzivní zastoupení
ELVIS PRESLEY REVIVAL - RADEK ZICHA
Nejlepší imitátor hudebního velikána „Božského Elvise“ ve 100% hlasové podobnosti.
Imitování Elvise se věnuje zhruba 15 let a za tuto dobu má za sebou...

KAREL GOTT COVER MAN
Romantický tenor v podání Milana Fialy, který skvěle interpretuje repertoár mistra Karla
Gotta ze zlaté éry jeho umělecké kariéry. Široký hlasový rejs...

MICHAL DAVID REVIVAL
Dokonalý hlas, dokonalá podoba Michala Davida a časem prověřené skladby. Michal David
revival je jako jediný podporován samotným Michalem Davidem, kte...

VÁVRA VÍTĚZSLAV
Významná hvězda na české scéně již řadu let. Působil jako člen skupiny „Maximum“ Petra
Hanniga, později pak jako zpívající bubeník. V současnosti je...

VICTORIA
Zpěvačka, moderátorka a živel SeeJay Radia. Patří mezi nejpopulárnější zpěvačky české
Popové a R´n´B scény. Narodila se v Cape Town - South Africa...

MISTA

Mista je zpěvačka a multi instrumentalistka. První singl z připravovaného alba, který vyjde
na podzim „Vendetta“ poprvé byl od prezentován v pořadu Magicka noc v prosinci 2010
a do rádií se dostava maxisingl dnes ze 4 verzemi písničky Vendetta v četně necenzurované verze
„F*ck you, I don´t want Vendetta“.
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Scuderia Praha - oficiální dealer Ferrari a Maserati
Česká spořitelna, a.s.
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Stavby silnic a železnic, a.s.
Coca Cola, spol. s.r.o.
Škoda Holding, a.s.
eD´ system Czech, a.s.
Trimedar, s.r.o.
OgilvyAction s.r.o
AMCICO AIG Life
UPC ČR, s.r.o.
TV NOVA
OC Futurum Ostrava
OC Futurum Brno
Pražská teplárenská, a.s.

Vychází občasně. Jsme plátci DPH, ceny jsou bez
DPH. ALL STARS AGENCY s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu
obsahu.
ALL STARS AGENCY s.r.o. nabízí pro vás:
Zastupování interpretů všech žánrů
Zajistíme halfplaybackové, playbackové, či koncertní
vystoupení umělce na vaší akci dle aktuální nabídky.
Pokud budete mít zájem o interpreta, který v nabídce není,
kontaktujte nás a my prověříme možnosti vystoupení.
Zastupujeme nejen interprety z hudební branže, ale také
baviče, moderátory, tanečníky, atd.
Produkci kulturních a společenských akcí
Máte důvod k oslavě? Chcete zorganizovat akci, ale nevíte
jak na to? Obraťte se na ALL STARS AGENCY a my za vás vše
zařídíme. Zajišťujeme full servis při organizaci kulturních
a společenských akcí, promotion akcí, konferencí,
prezentací, plesů, firemních večírků, rodinných oslav, party,
…
Mimo jiné to znamená:
• zajištění umělce pro daný typ akce (včetně vytvoření
scénáře)
• technické zajištění akce po stránce zvukové, světelné či
audiovizuální aparatury
• zajištění prostorů konání, cateringu
• zajištění dekorací, pořádkové služby, přepravy hostů, apod.
Poradenství v oblasti kultury a uměleckých vystoupení
Jestliže si nejste jisti v otázkách uměleckých vystoupení či
organizace akcí, klidně se na nás obraťte s otázkou a my
rádi poradíme. Naše agentura je otevřena vašim dotazům

Siemens s.r.o.
Froněk spol. s r.o.
Broker Consulting a.s.
Český klub historických vozidel
Úřad městské části Praha 9
Kiss Proton / 98fm / Hády
Rádio Zlín
Rádio Faktor
Nadace Chvalské tvrzi v Horních Počernicích
Saint-Gobain Sekurit ČR
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
Finnforest CZ s.r.o.
Esomusic Production s.r.o.
Pivovar a sodovkárna Jihlava, a.s.
Masterfoods ČR, spol. s r.o.
Bonver Invest a.s.
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
Agropodnik Hodonín a.s.
Kassex, spol. s r.o.
Winston International, a.s.
ÚMČ - Praha Běchovice
Orion OK, a.s.
...a mnoho dalších

Chcete-li zdarma pravidelně dostávat aktuální
nabídku uměleckých vystoupení a programů,
objednejte si ještě dnes e-mailem na:
agentura@allstars.cz
nebo přes sms na čísle: 777 717 716,
případně poštou na naší adrese.

a jsme připraveni je konzultovat.
Vytiskl: TISK SPRINT s.r.o., tel.: 603 249 937
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PREZENTACE
pro firmy
EVENT MANAGEMENT
Jsme schopni navrhnout a zrealizovat program akce tak, že se stane nevšedním zážitkem pro Vaše hosty. Naší prioritou je absolutní komfort a spokojenost klienta a z toho
důvodu každoročně naši práci pečlivě bilancujeme a snažíme se plně využít všech možností pro docílení ještě lepšího výsledku. Jednotlivé akce, které pro Vás, a společně s Vámi,
připravujeme, musejí upoutat nějakou přidanou hodnotou např. přepychovou úrovní, poutavým programem, zajímavými hosty, místem konání či originálním pohoštěním. Díky
našemu profesionálnímu týmu, složeného z odborníků, pro nás neexistují žádné překážky! V případě, že zvolíte náš tým, rozhodně neuděláte chybu!

DOPRAVA A UBYTOVÁNÍ
Vzhledem k dlouholetým zkušenostem, které jsme během naší působnosti nasbírali, máme rozhled o kvalitách a servisu hotelů, restaurací a dalších zařízení. Bezpečnost
a ochrana klienta je pro nás na prvním místě. Pro maximální pohodlí zajišťujeme transportní služby od osobních vozů, mikrobusů až po luxusní autobusy. Ne každá akce se pořádá
v nejbližším okolí, a proto pracujeme s prověřenými ubytovacími zařízeními v celé České republice a na Slovensku. Jelikož máme dobré vztahy po celé Evropě, nabídneme špičkové
služby i pro nejnáročnější klienty.

V.I.P. SERVIS
Chcete zajistit maximální servis svému váženému klientovi? Očekáváte-li návštěvu významné osobnosti či člena top managementu, připravíme pro ně exkluzivní řešení
a individuální přístup. Pro zahraniční návštěvy připravíme jazykově vybavené řidiče, hostesky i personál. Za podmínky, že chcete mít jistotu, jsme pro Vás ti praví.

PROMOTION
Potřebujete propagovat Vaši akci či distribuovat velké množství pozvánek? Pro zviditelnění Vaší akce Vám zprostředkujeme reklamu v rádiu, tisku i na internetu.
Navrhneme Vám kampaň, kterou následně zrealizujeme. Vyrobíme pro Vás pozvánky, vizitky, plakáty či billboardy. V rámci promotion Vám dále vyrobíme razítka, trička či další
upomínkové předměty dle Vašeho výběru.

PROSTORY KONÁNÍ
Základem každého eventu je příjemné prostředí, proto si v naší databázi vybere opravdu každý. Nabídneme Vám řadu konferenčních sálů, hotelů, klubů či příjemných
zahrad. Poradíme s výběrem dle typu akce, ročního období nebo image Vaší společnosti.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
Na Vaši akci zajistíme perfektní podium včetně vynikajícího ozvučení, světelných efektů, zpětných diapozitivů. K zabezpečení bezproblémového průběhu akce dodáme
vyškolené bodyguardy.

CATERING
Díky zkušenostem, které jsme získali za dobu naší existence Vám doporučíme nejvhodnější zajištění cateringových služeb dle charakteru konané příležitosti.

PROGRAM A ÚČINKUJÍCÍ
Vytvoříme Vám přesný scénář s časovým harmonogramem a zároveň vybereme vhodného moderátora a umělce pro halfplaybackové, playbackové či koncertní
vystoupení. Pro zpestření Vašeho večera vybereme hostesky či promotéry. Nabízíme kompletní zajištění celé akce jak z technického hlediska (osvětlení, ozvučení, výzdoba,
doprava, catering..), tak i ze strany účinkujících. Vše nepochybně s důrazem na kvalitu.
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POP&ROCK - ZPĚVÁCI, ZPĚVAČKY
Absolonová Monika
Populární zpěvačka, herečka, muzikálová interpretka.
Dodnes vydala několik alb, mezi které také patří
i album „Zůstávám dál“, na kterém se podíleli
producenti Michal David a Julius Kinček. Natočila
duet s legendou italské popmusic zpěvákem Drupim.
V současné době také účinkuje v muzikálech v Divadle
Broadway. Hity: Zůstávám dál, Když se chlapi zblázní,
Anděl, První den, Stíny v ohni, Dy Da Du, ...
Orientační cena: dohodou dle typu akce.

Amiri Ali
Semifinalista TV soutěže Česko hledá Superstar
2005, umístil se na 5. místě. Již vydal svou sólovou
desku s názvem „A Piece Of My Heart“. Vystupuje na
diskotékách, kulturních a společenských akcích.
Hity: Even If It Hurts Me, You Crash My Heart, Rain,
Someone Took Your Love, ...
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Bende Petr
Finalista TV soutěže Česko hledá Superstar 2005,
umístil se na 2. místě. Objevem roku Akademie
populární hudby – Anděl 2006. Vystupuje na
kulturních a společenských akcích a taktéž koncertně.
Hity: Anděl perutí mách, Do oči se mi dívej, Nad horu
svítá.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Blanarovičová Yvetta
Herečka, zpěvačka, moderátorka a držitelka ceny
Thálie. Vystupovala v řadě muzikálů, např.: „Cats“
a „Na skle malované“. Děti si ji oblíbily za roli roztomilé
čarodějnice z pohádky „O létajícím ševci“, za kterou
obdržela na Filmovém festivalu v Berlíně zvláštní
cenu a jako milého čertíka v pohádce „Princezna ze
mlejna“. Je stálou tváří pořadů TV Nova a natáčí již další
pokračování seriálu Pojišťovna štěstí. Yvetta vystupuje v doprovodu kytaristy
Marka Pila, případně dalších muzikantů. Hity: Šílím láskou, Bambolero, Ave
Maria, What A Feeling, Somewhere, ...
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Brzobohatá Katka
Katka Brzobohatá (ex Holki) se rozhodla nic neuspěchat
a svoji první sólovou desku důkladně připravit.
Výsledkem je překvapivě album reprezentující moderní
tzv. americký pop. Projevila se na něm Katčina obliba
„černé“ muziky. Kolekci 12 původních písniček, které
složil Stano Šimor (a je zároveň producentem alba),
doplňuje cover-verze písně od belgické zpěvačky Belle
Perez (natočena přímo v Belgii). Hity: Jseš v tom sám, ...
Orientační cena: od 12.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy, ubytování
dle dohody.

David Michal
Michal David se prosadil nejen jako zpěvák, ale
stejně úspěšně také jako skladatel. Když v roce 2000
složil pro Helenu Vondráčkovou píseň Dlouhá noc,
asi jen málokdo tušil, že se skladba stane jedním
z nejhranějších hitů roku a zpěvačce přispěje ke
comebacku, jaký český showbyznys nepamatuje.
Výrazného talentu Michala Davida si cení nejenom
fanoušci, ale také kolegové z branže : jeho písně zpívají mimo jiné také Lucie Bílá,
Karel Gott, Bára Basiková, Ilona Csáková, Hana Zagorová a řada dalších českých
a slovenských interpretů. Jeho hudba zní v divácky velmi úspěšných filmech
Vítr v kapse, Láska z pasáže, Discopříběh 1. a 2. Je autorem mnoha muzikálů
(Kleopatra, Tři mušketýři), člen tria DaMiChi. Vystupuje jako host různých
společenských akcí s programem plným slavných hitů. Hity: Ruská Máša, Colu
pijeme colu, Nonstop, Decibely lásky ...
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Gott Kamil Emanuel
Díky dokonalé podobě hlasu Karla Gotta si našel
cestu od svého šenku až mezi hvězdy popmusic. Po
nejznámějším singlu „Tři čuníci“ a bohaté hudební
kariéře, přichází se svým novým albem a opět
dokazuje, že pro své fanoušky rozhodně umí udělat
maximum. Kamil nově vystupuje se svou skupinou
ECHO 91.
Hity: Chvastoun, Tři čuníci, Esmeralda, Céčka, Banánový Joe, Senza bál,
Diskotéka, ...
Orientační cena: od 15.000,- Kč sólo + doprava 7,- Kč/km z Prahy
/ od 30.000,- Kč se skupinou ECHO 91 + doprava 10,- Kč/km z Prahy,
ubytování dle dohody.

Holanová Marcela
Marcela Holanová je dnes již dobře známá zpěvačka
s velmi širokým repertoárem. V současné době zpívá
a hraje v divadle Luďka Soboty a také ji pravidelně
můžeme vídat v novém muzikálu Dalibora Jandy
- „Všechno na Mars“. Hity: Ráno, Jestli je na nebi
bůh, Čau lásko, Žárlím, Sláva jsou bály, Cesty lásek,
Zůstávám dál tak samotná, …
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Hypochondr Jarda
Hypochondr je profesionální zpěvák, komik a imitátor,
který vystupoval na velkých pódiích téměř celé západní
Evropy. Nyní se rozhodl pro českou scénu. Jeho
představení se skládá z vlastních skladeb a parodií na
hvězdy
českých a světových jmen. Hity: Šenkýřka, Krávu si
podojím, My máme prima rodiče, Unchain my Hard ...
Orientační cena: od 18.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Jihlavy, ubytování
dle dohody.

výběr celebrity
je pouze na vás
Vytiskl: TISK SPRINT s.r.o., tel.: 603 249 937
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Issa Sámer
Semifinalista TV soutěže Česko hledá Superstar 2004,
umístil se na 3. místě. Sámer je žádaným zpěvákem
pro nejrůznější kulturní a společenské akce. Kromě
vlastních sólových vystoupení, na kterých má velkou
odezvu posluchačů, rovněž spolupracuje s tanečníky
ART edition a dalšími, jejichž společná taneční
choreografie má tradičně vysokou úroveň. Je často
zván jako hudební host do prestižních televizních pořadů včetně nejrůznějších
talk show a stal se jediným video průvodcem internetového portálu TV Nova její televizní soutěže X factor. Natočil několik alb a získal mnoho ocenění. Hity:
Busted, Babylon, Broken Wings, Break The Silence, ...
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Kerndlová Tereza
Bývalá členka tria Black Milk, nyní na solové dráze,
písní „Have some fun“ vyhrála národní kolo soutěže
Eurovision Song Contest, který se v ČR pořádalo
po druhé. Vydala CD duetů se svým otcem Láďou
Kerndlem, na kterém jsou i její sólové skladby. Na
podzim roku 2008 vydala svoje třetí, velmi úspěšné,
sólové album „RETRO“, kde můžete slyšet hity např.: Anděl, Holka jako já, … .
Je to deska, která jde napříč žánry padesátých až osmdesátých let. Najdete tam
jazz, funky, blues anebo i disko.
Hity: Ten druhý, Sebe ti dám, Good Morning Heartache, Be My Baby, Orchidej,
Have some fun
Orientační cena: od 45.000,- Kč pro kluby a diskotéky + doprava 10,-

Janda Dalibor
Zpěvák, producent, trojnásobný Zlatý slavík (1986,
1987, 1988). Svůj start do čela populární hudby si
odbyl na festivalu Děčínská kotva v roce 1983. Do
konce roku 2004 absolvoval téměř 4000 vystoupení
v České republice a na Slovensku. V roce 1990 založil
hudební vydavatelství Hurikán, kde dosud vyšlo na 90
titulů hudby a mluveného slova. Na svém kontě má
v současné době 15 vydaných alb(za většinu z nich získal Zlatou desku). Dále
získal i dvě Platinové desky. Na jeho posledním albu nazvaném „Jeden den“
můžete slyšet hity jako např.: Jeden den , Ty jsi holka nejdál, Ty jediná, Cesta
domů, Oči zasněné. Hity: Hurikán, Padá hvězda, Žít jako kaskadér, Co se má stát
to se stane, ...
Orientační cena: od 70.000,- Kč + doprava 8,- Kč/km z Prahy, ubytování dle
dohody.

Kč/km z Prahy, ubytování dle dohody.

Klára
Klára se rozhodla jít sólovou cestou ve stopách skupiny
HOLKi. Je autorkou vzpomínkové knihy „Život se
skupinou Holki“. Vydala 3 sólová albu z nichž poslední
vyšlo v roce 2009 pod názvem „Tajně“. Na přípravě alba,
se producentské role ujal i skladatel Michal David. Na
tomto albu můžeme slyšet spoustu hitů.
Hity: Stále sama, Jsi senzační, Líbej mě, Dnem i nocí, Doufám, ...
Orientační cena: 12.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy, ubytování
dle dohody.

Klus Tomáš
Janků Heidi
Zpěvačka, moderátorka a muzikálová herečka, kterou
jsme mohli vidět např. ve Sněhové královně, Anděl
s ďáblem v těle, Babička, Popelka ... Heidi pochází
z muzikantské rodiny, což ji vedlo k pilnému zpěvu.
Za svoji kariéru nazpívala spoustu okouzlujících hitů
např.„Když cowboy spí“ to potvrzuje.Vydala několik
alb, jejich počet je úctihodný. Jedním z posledních
s názvem „Heidisky“, vyšlo v roce 2009. Mimo vystupování rovněž účinkuje
v divadle. Hity: Když cowboy spí, Zlatej důl, Jenom kousek nestačí, O to nejde,
Přítele máš, Jen tak žít neumím, Tak to vem, ...

Vítěz soutěže CZECH TALENT ZLÍN 2007 a nový objev
plný nadějí. Hudebník, skladatel, textař a písničkář,
který zpívá o všem co žije i co by chtěl a nechtěl žít. 29.
února vydává u firmy Sony Music Bonton svoji startovní
album s názvem „Cesta do záhu(d)by“. První singl „Do
nebe“ nasazuje do vysílání Evropa 2. V roce 2010 získal
cenu TV ÓČKA a stal se tak Zpěvákem roku 2009. Hity: Do Nebe, Dopis, Láska,
Panenka, Jednoduchá, ...
Orientační cena: od 45.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy, ubytování
dle dohody.

Orientační cena: od 25.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy, ubytování
dle dohody.

Kalousek Jan
Zpěvák s úspěšnou hudební minulostí, kterou se může
pochlubit málokdo. Účinkoval v muzikálu Kleopatra.
Z historie: spolupráce se ZOO - megahit „Čas sluhů“,
sólové hity „Řeka v plamenech“,“Sv. Valentýn“ a zatím
poslední nejúspěšnější hit „Hvězdy se mění“. V roce
2007 vydal své album pod názvem „Náhodou“, na
kterém je stejnojmenný hit Náhodou, ale také např.
Usínám, Sany. Hity: Hvězdy se mění, Má holka je krásná, Robin Hood, Čas sluhů,
Jednou mi fotr povídá, ...
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.
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Konečná Alice
Zpěvu se věnuje již od 5 let. V roce 2002 zvítězila
v soutěži Evropská Databanka Zlíntalent 2000. Její zpěv
spadá do oblasti popmusic a nutno podotknout, že
její hudba si své posluchače rozhodně najde. Pro Alici
píše hudbu také úspěšný americký hudební skladatel
Mi h l Jay
J (producent
( d
Michael
Celine Dion, Kylie Minogue, ...). Každý rok pořádá
„Vánoční koncert Alece Konečné“ ve Zlíně, kde zazní spoustu jejích hitů a je zde
vidět i několik umělců jakožto hostů. Hity: Proč ráda tě mám, Věrně nevěrná, Až
na kraj světa, Idol, Holka co ji máš rád, ...
Orientační cena: od 18.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km ze Zlína,
ubytování dle dohody.
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Kotvald Petr
Dnes již dobře známý showman opět nastoupil
do boje v žebříčcích předních českých hitparád.
Nejen megahitem „Mumuland“ se bleskově vrátil
do povědomí široké veřejnosti, ale i celým hitovým
albem „Planeta svádění“. Hity: Marilyn, Mumuland,
Osamělý, Je v tahu, Dej nám sex, Milujem se čím dál
víc, Francouz, Milujeme, ...
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Machálková Leona
Leona Machálková připravila se svojí kapelou koncertní
program, který dramaturgicky mapuje celou její
profesionální patnáctiletou kariéru. Interpretuje
tedy popový, rockový, swingový a samozřejmě také
muzikálový repertoár v propracovaných aranžích, které
těží z virtuózních výkonů hudebníků, kteří ji doprovází.
V roce 2007-2008 jela velké Best of turné. V současné
době je možné vystoupení jak s kapelou, tak i sólové.Vydala několik sólových
desek, mimo jiné i CD s názvem „Jsem to já“.
Hity: Svět je plnej bláznů, Kometa, Galaxie přání, Lásko má já stůňu, ...
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Mattioli Davide
Populární Ital Davide Mattioli, který okouzluje ženskou
část publika při vystoupeních s projektem DaMiChi, ve
kterém dále působí Michal David a zpěvačka Chiara
Grilli. Vydal 2 sólové desky „Made in Italy“ a „Made in
Italy 2“ s nezapomenutelnými italskými hity jako je
Volare, Felicita, Tornero a mnoho dalších. V současné
době je možnost vystoupení i s kapelou. Hity: Felicita,
Volare, Musica, Made In Italy, ...

Melen Josef
Jeden ze showmanů dávných let se vrací na scénu
hvězd. Již v mládí zcela rozboural radiový éter se
singlem „Ne pětku Ne“, který se dlouho držel na
vysokém místě popularity. Natočil také zcela novou
desku s pilotním singlem „Slunce a měsíc“. Muzika
z tohoto alba je směrována do pop stylu. Rovněž je
proslaven svými nesmrtelnými CZ diskotékami. Možno
tedy i jako CZ DJ na Vaši diskotéku. Hity: Slunce a měsíc, Král, Slova a věty, Ne
pětku ne, ...
Orientační cena: 12.000,-Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy, ubytování
dle dohody.

Mista
Novy projekt z produkce Stana Šimora, který
produkoval alba Morhotronic, Touch, Lunetic, Tereza
Kerndlová, Helena Vondračková, Karel Gott. Mista
je další mladá interpretka z téhle produkce. Mista
je zpěvačka a multi instrumentalistka. První singl
z připravovaného alba, který vyjde na podzim„Vendetta“
poprvé byl od prezentován v pořadu Magicka noc
v prosinci 2010 a do rádií se dostava maxisingl dnes ze 4 verzemi písničky
Vendetta v četně necenzurované verze „F*ck you, I don´t want Vendetta“.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Nagy Peter
Špička a stálice slovenské popmusic. Vystupuje
na různých typech společenských akcí ve verzi
halfplaybackového vystoupení. Je možno i koncertní
vystoupení zpěváka se skupinou Indigo. Hity: Si moja
hviezda, Korálky od Natálky, Profesor Indigo, …

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Matuš Bohuš
Mladý charismatický zpěvák s hlasem, který
rozhodně nepřeslechnete. Je zároveň v současné
době nejvýraznějším talentem, který se objevuje
na scéně domácí populární hudby a oslovuje široký
okruh posluchačů všech věkových kategorií. Po
čtyřleté odmlce, kterou vyplnil účinkováním v mnoha
muzikálech a vystupováním doma i v zahraničí,
přichází tento charismatický zpěvák s novým CD „Smíření“. Album je po hudební
stránce celé z dílny jednoho z našich nejvýraznějších skladatelů současnosti
Tomáše Kympla. Hity: Slzy ty dokážou lhát, Stín katedrál, Musíš být jenom má, ...
Orientační cena: od 45.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy, ubytovaní
dle dohody.

Maxa Martin
S hudbou začal jako písničkář s kytarou. Založil skupinu
Náhodná sešlost, která jej doprovází dodnes. Martin
Maxa vydal tři řadová alba, jeho debutem byla deska
„C`est la vie“ (2000). Za album „Desáté patro“ (2003).
Je držitelem ocenění „Skokan roku“ v anketě Zlatý
Slavík za rok 2000, v roce 2001 se ve stejné anketě
umístil na 3.místě v kategorii „Zpěvák roku“. V červnu
2007 vydal desku s názvem Martin Maxa – Best Of, kde
můžete
ůž t zaslechnout
l h t novou píseň „Nejistá noc“ která celé album otevíra.
Hity: C‘est La Vie, Ráno v ulicích, Pomalý koně, ...
Orientační cena: od 38.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Litvínova,
ubytování dle dohody.

Orientační cena: dohodou dle typu akce,
ubytování dle dohody.

Nikola
Nikola Šobichová (ex Holki) v sólovém projektu
se dvěma tanečnicemi. Jedná se o 30 minutové
halfplaybackové vystoupení naplněné spoustou živých
choreografií. V roce 2003 vyšlo debutové album „Šedá“,
ze kterého pochází stejnojmenný první singl. Hity:
Ámen, Šedá, Tvoje, Nedokonalá, Misionář, Hřích, ...
Orientační cena: od 12.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy, ubytování
dle dohody.

Rolins Dara
Zpěvačka, která se od svého dětství vypracovala až na
scénu světové popmusic. Na našem trhu se objevuje
v pořadí již několikáté album „D1“. V roce 2008 vyšlo
album „D2“. „Je to remixové album, na kterém Dara
spolupracovala s předními DJ’s. Vystoupení je vhodné
na všechny typy akcí. V roce 2009 vyšlo album „Šťastné
a veselé“. Dara vystupuje v doprovodu tanečníků
s energickými choreografiemi. Hity: What´s My Name, Na teba sa dívám, Ležím
na tráve, Jako motýli, Túžím, Pár chvil, ...
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Vytiskl: TISK SPRINT s.r.o., tel.: 603 249 937
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Skalická Eva

Vaňková Šárka

Zpěvačka a moderátorka. Eva nabízí řadu tanečních
novinek, ale také cover verze oblíbených hitů
a samozřejmě i některé písničky, se kterými měla
úspěch se skupinou Pussy, s níž vydala 3 alba
a uskutečnila bezmála tisíc vystoupení po celé ČR /
Tv Nova: Zlatá mříž, Dobroty, Tv Prima: Prima jízda.
Vystoupení je vhodné pro všechny typy akcí od dětí, pro které má Eva specielní
program, až po dospělé publikum.
Hity: Na kytaru kluci v parku hrají, Teď už je mi hej, Proč tu se mnou nejsi, Ztrácím
se tmou, Já sama, Ta co tě má, DR Anthem-Tancuj s náma....

Finalistka TV soutěže Česko hledá Superstar 2004,
umístila se na 2. místě. Po soutěži přerušila studium
a začala se pilně věnovat svoji kariéře v showbusinessu.
Druhé album talentované Šárky Vaňkové přináší hned
několik změn. Album zpěvačka vydává pod novým
uměleckým jménem Šárka. V současné době doprovází
svým zpěvem i Helenu Vondráčkovou. Její vystoupení
je v délce cca 30 min. se 2 tanečníky z JAD Company na
ů ý h kkulturních
l í h a společenských akcích. Hity: Lásku dávej, Věřím náhodám,
různých
Jen tak se nevzdám, Stín, Budu se ptát, Teď a tady...

Orientační cena: od 10.000,- Kč sólo / 13.000,- Kč se dvěma tanečnicemi

Významná hvězda na české scéně již řadu let. Působil
jako člen skupiny „Maximum“ Petra Hanniga, později
pak jako zpívající bubeník. V současnosti je Víťa ve své
sólové kariéře na stupínku, že jeho skladby zná téměř
každý. Pravidelně vysílá jeho hity Rádio Impuls, ČRo,
atd. V roce 1995 sám vydává CD - „The Best Of“ a v roce
1999 mu u vydavatelství Maximum vycházejí 2 CD
„Dívkám z heřmánkových návsí“ a „Kluci z předměstí“.
V roce 2004 vydal další CD s názvem „Holky z gymplu“.
V roce 2009 vydal nové album s názvem „Citronová holka (Zpívající bubeník
znovu v akci)“. Vystoupení je vhodné na všechny kulturní a společenské akce
(plesy, párty, firemní večírky, diskotéky, oslavy, sportovní akce, atd.).
Hity: Citrónová holka, Dívka z heřmánkové návsi, Gloria, Už dávno se mi líbíš,
Holky z gymplu, ...

+ doprava 7,- Kč/km z Prahy, ubytovaní dle dohody.

Smolík Jakub
Zpěvák, který se stal v anketě Český slavík Mattoni
2003 skokanem roku. Jakub patří mezi velmi oblébené
zpěváky celé ČR. Vydal několik alb a jeho vystoupení je
opravdovským zážitkem. Mezi jeho vydané album patří
„Já za Tebou dál budu stát“. Je možné vystoupení jako
sólového zpěváka, tak i live vystoupení s kapelou. Hity:
Když andělé pláčou, Dopisy lásky, Má Lady, Co na tom, ...

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Vítězslav Vávra

Orientační cena: od 12.000,- Kč + doprava 7,-Kč/km z Prahy, ubytování
dle dohody.

Orientační cena: od 30.000,- Kč za sólové vystoupení s kytarou +
doprava 7,- Kč/km z Prahy / od 50.000,-Kč za koncert s kapelou +
doprava 12,- Kč/km z Prahy, ubytování dle dohody.

Špinarová Věra
Malá dáma s velkým hlasem, jedna z nejskvělejších
interpretek popu u nás, žena, jejíž zpívání je zážitkem
samo o sobě! Přidáte-li k tomu dobře promyšlený
výběr jejích zásadních písní z let 1971 až 2001
i novotou vonící bonusy je jasné, že jde o událost. Hrála
v muzikálu Mrazík a Pudr a Mejkap. V roce 2000 a 2002
vydává výběrová alba svých největších hitů, která mají u posluchačů veliký
úspěch. Věra Špinarová patří ke stálicím naší rockové i populární hudby a pro
svůj nenapodobitelný sytý hlas i pro temperamentní a vitální vystupování na
koncertech se stala jednou z nejoblíbenějších zpěvaček.
Hity: Meteor lásky, Volej, volej, Music box, Bílá jawa 250, Raketou na Mars, Měj
mě rád, ale jejím největším hitem se stala píseň Jednoho dne se vrátíš, jejíž
melodie je z filmu Tenkrát na západě.

Victoria
Zpěvačka a moderátorka Victoria - patří mezi
nejpopulárnější zpěvačky české Popové a R ´n B´ scény.
Narodila se v Cape Town - South Africa. V roce 2005
vydala své první album pod názvem „This Is Me“, kde
jste mohli slyšet hit „Cry“, „Hotel California“ a další.
V roce 2008 vydala své druhé album „VELVET“
s pilotním singlem Boneshakin´ Hot. Začátkem roku
2009 nafotila fotografie do prestižních časopisů
ELLE, STORY, FHM. A v roce 2009 byla nominovaná
na hudební ceny TV Óčka za rok 2008 v kategorii Hip hop & R´n ´B (CZ & SK),
kterou vyhrála. V únoru 2009 byla před skokankou skupiny Pussycat Dolls
a v březnu a dubnu odjela velkolepé turné po Slovenské republice. 15.10.2009
byla nominovaná na zpěvačku roku na Slovenské hudební televizi Musiq1.
V roce 2010 odjíždí vystupovat do Jižní Koreje, kde pilně pracuje a snaží se
dostat do podvědomí lidem na celém světě. Mezi tím se v ČR hraje její singl
s připravovaného třetího alba „Come on Over“. S příchodem Nového roku 2011
vzniklo i nové spojení mezi DJem a producentem Michaelem Burianem a Victorií.
Společný singl „Secret“ měl premiéru 27. ledna 2011 na Look magazine VIP
párty. Nafotili spolu nové promo fotky a chystá se několik vystoupení jak v ČR,
tak i v zahraničí. Blíže na www.ivictoria.cz
Orientační cena: od 30.000,- Kč se dvěma tanečníky + doprava: 7,Kč/km z Prahy, možnost i hodinová dance show: od 55.000,- Kč se 6-8
tanečníky + doprava: 7,- Kč/km z Prahy, ubytování dle dohody.

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Zeťová Helena

Orientační cena: dohodou dle typu akce,

Nevlastní dcera zpěváka Leška Semelky. Od čtrnácti
je na vlastních nohou a stále na cestách. Působila
v Miláně a na Lanzarotte, kde zpívala gospely a blues
s černošskými skupinami. V Čechách se stala vůdčí
osobností skupiny Black Milk se kterou natočila dvě
úspěšná alba, „Modrej dým“ a „Sedmkrát“. Její první
sólové album vyšlo na konci října 2005. Jako další
album pod názvem „CROSSING BRIDGES“ patřilo taky
mezi velmi úspěšné. Hity: Unstoppable, Up To Me, Crossing bridges, Love Me
Again, ...

ubytování dle dohody.

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Tofi Sagvan
Známá celebrita jako host na vaší akci. Vystoupení je
v délce cca 25 minutového halfplaybackového vstupu
skladeb z vlastní produkce. Možnost autogramiády.
Hity: Dávej ber, Večírek, ...
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Inflagranti

POP&ROCK SKUPINY
5 Angels
V současné době proniká na český hudební trh zcela
unikátní projekt. Jedná se o originální seskupení
5angels, tj.5 tancujících a zpívajících holek ve věku
9-10 let. Ke svému špičkovému tanci (mistři světa
v discodance) přidávají kvalitní zpěv, který všechny
studují na profesionální úrovni. Andílci Tereza, Nikola,
Týna, Niki, a Kristýna vystupují na různých akcích pro
děti, městských slavnostech, společenských akcí apod.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Dýzaboys
Václav Upír Krejčí a Ivo Pešák si na vás připravili
„šokézní šou“. Zkrátka nemějte obavy, že nebude na
co koukat. Vystoupení je možno dle dohody rozšířit
o účinkování s Michalem Nesvadbou. Hity: Nekecá,
nekecá, Kalhotky tanga, Poslední guláš, Dej pusu dej,
Blázni v lázni, ...
Orientační cena: od 20.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy, ubytování
pro 2 osoby, dle dohody.

G*APEELS
Vokální kvarteto G*apeels (Gábina, Petra, Eliška
a Sabina) vzniklo oficiálně v roce 2001 pro konkurz
do TV pořadu „Rozjezdy pro hvězdy“, kde o rok později
ve finále zvítězilo. Od té doby mají G*apeels za sebou
mnoho vystoupení (společenské akce, firemní večírky,
plesy, TV pořady, festivaly) či samostatné celovečerní
koncerty, zahraniční nevyjímaje. Spolupracovaly
také s některými českými a slovenskými umělci (L.B.P., Petr Muk, Eva Pilarová,
Elán) a na pozdim roku 2006 dokonce předskakovaly známé britské skupině
Chumbawamba na jejich koncertě v pražském klubu Abaton. Od roku 2005 také
spolupracují s nejznámější českou reggae skupinou Švihadlo, na jejichž desku
„Oči otevřený“, oceněnou soškou Anděla jako nejlepší Reggae&Ska počin roku
2006, nazpívaly vokály.Na pozdim roku 2006 G*apeels vydaly a pokřtily své
druhé CD s příznačným názvem „čti [:džepíls:]”.
Hity: California Dreamin‘, Sweet Dreams (Are Made Of This), Jacob‘s Ladder More
Than Words - The Extremes, Good Lovin‘, Amazing Grace, ...
Orientační cena: od 15.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy.

INFLAGRANTI je trio mladých sympatických
instrumentalistek, které spojilo umění klasických
strunných nástrojů s moderním soundem. Skupina
zkombinovala interpretaci oblíbených klasických
melodií (např. Vivaldi/Léto, Monti/Čardáš, Off enbach/
Kankán) s nově vytvořenými smyčcovými verzemi
soudobých hitů (mj. Europe/Final Countdown, Queen/Show Must Go On,
Metallica/Nothing Else Matters) a vytvořila si tak vlastní styl - energickou HUDBU
BEZ HRANIC. Do repertoáru pro rok 2009 INFLAGRANTI postupně zařazují skladby
z nového alba s názvem RESTART (vydání v březnu), připravují videoklip a další
vystoupení pro tv show, jimiž naváží na úspěšnou televizní prezentaci v loňském
roce. Nově se letos představí na tuzemských letních rockových festivalech
a na koncertech v německy mluvících zemích. Kromě koncertů je vystoupení
INFLAGRANTI vhodné také pro různé slavnostní akce, plesy, městské slavnosti,
fi remní party, obchodní či reklamní prezentace nebo jako součást jiných
komponovaných pořadů.
Vystoupení probíhá na tzv.halfplayback - instrumentální výkony jsou VŽDY živě,
rytmické základy ze záznamu.
Hity: Vivaldi/Léto, Monti/Čardáš, Offenbach/Kankán, Bizet/Carmen, Europe/
Final Countdown, Queen/Show Must Go On, Metallica/Nothing Else Matters,
Nirvana/Smells Like Teen Spirit.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Kamélie
Popové duo Kamélie ve složení Hanky Buštíkové a Dany
Vlkové. Počátkem 90. let díky četným vystoupením
v Německu dostaly nabídku na natočení dvou CD ve
stylu country zpívaných v němčině. V tomto stylu byla
složena i píseň Hej pane šenku z autorské dílny ORM,
se kterou se v roce 1999 objevily v silvestrovském
programu televize Nova a byla jednou ze tří novinek, které vyšly na CD u firmy
Sony Music Bonton s názvem 20x Kamelie – The Best of Hana & Dana. V současné
době H+D spolupracují především s novými mladými muzikanty na písních
ve stylu moderního popu. Diváci se s nimi nadále setkávají prostřednictvím
televizních a koncertních vystoupení. Hity: Hej pane šenku, Dej mi jednu krátkou
chvíli, Formule 1, Jako robinson, Cukr, káva, limonáda, Vodní víly ...
Orientační cena: od 24.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy, ubytování

Infinity

dle dohody.

Infinity je nové duo - Zuzana Schubertová (zpěv)
a Dave (hudba). Infinity tvoří energický, melodický
dance. V létě 2004 vydali svoji startovní skladbu
Samotná, poté následoval singl Anděl a v lednu pokřtili
prvotní desku nesoucí název „Infinity. Vystupovali jako
předskokani skupinám Karma a Scooter. Nyní se po
celém světě proslavili skladbou Let me go z druhého
alba, která se dostala na přední příčky hitparád a hraje se po diskotékách nejen
u nás, ale i po celé Evropě. Hity: Let Me Go, No tak se hejbej, Blízko tebe, Sen,
Samotná, Anděl, ...
Orientační cena: od 15.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy
a ubytovaní dle dohody.
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Koule
Koule jsou dívčí skupina alá Maxim Turbulenc, ve
složení: Petra, Lucie a Pavlína. Zpívají předělané
operety v moderním stylu s vtipnými texty. Na pultech
můžeme nalézt debutové album s názvem „Ženská
nesmí čekat na zázrak“. Hity: Holka Rambo, Silikon,
Kankán, Knedlíky, ...
Orientační cena: od 18.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy, ubytování
dle dohody.
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Le Monde

Premier

Nové duo na taneční scéně - rapper Derrick Wilson,
z USA miluje černou muziku a hip hop. Rád by se nadále
věnoval rappu a hudbě a chtěl by ve svých textech tak
trochu nastínit své příběhy z ulic Houstonu . Petra, nová
členka dua Le Monde. Narodila se v Brně, kde také
studuje pedagogickou fakultu Masarykovy Univerzity.
Co se týče hudby, ráda poslouchá černou muziku a pop,
ale zajímá se také o jazz, blues, swing a evergreeny. Hity: Vzducholoď, Nebudem
ztrácet čas...

Kapela vystupuje po šestileté přestávce v původní
sestavě a vydává novou desku.Tato parta pohodových
sympaťáků vám vytvoří super náladu na vaší akci.
Mají za sebou několik platinových desek a spoustu
hudebních trháků. Vystoupení vhodné pro festivaly,
zábavy, diskotéky, plesy atd.
Hity: Hrobař, Hlupáku najdu tě, Statistika nuda je, Barvičky, Filip s Romanem, ...

Orientační cena: od 19.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy, ubytování
dle dohody.

Orientační cena: od 15.000,- Kč + doprava ze Zlína, ubytování pro 2+2
osoby, dle dohody.

Lunetic
Oblíbená čtveřice Lunetic v původním složení Vašek,
Martin, Aleš, David se vrací na scénu jako velký
COMEBACK. Spolu s návratem skupiny vyšlo na podzim
2008 album Best Of 10 let Lunetic s 20-ti největšími
hity na CD spolu se všemi videoklipy poprvé na DVD.
Vystoupení je v provedení 70-ti minutového koncertu
v doprovodu živé kapely. Nezapomenutelná show
vhodná pro diskotéky, kluby, open air akce, plesy i firemní akce.Hity: Máma,
Dotyky, Vzpomínám, Ať je hudba tvůj lék, ...
Orientační cena: od 55.000,- Kč + doprava z Prahy 8,- Kč/km, ubytování
dle dohody.

Maduar
Stálice slovenské pop scény. Koncem roku 2007 vydali
po delší odmlce už svůj 7 řadový album, na kterém
se spolu s jejich aktuálním singlem One Way Ticket
v reedici objevili i všechny jejich největší hity z 90-tých
roků - Do it, I Feel Good, Anjel, Hafanana, apod. Na
taneční parkety se tak s novou energií vrací průkopníci
československé diskotékové hudby. Díky výborné
práci s publikem a skvělým interpretačním výkonem zažijete s Maduarem
neopakovatelnou atmosféru, při které si budete moci zazpívat všechny známe
refrény. Ideálně pro oldies party je možné doobjednat doprovodné vokalistky
a tanečníky. Hity: One Way Ticket, Hafanana, Do it, I feel good, La Chita, Ramaya,
...
Orientační cena:od 30.000,- Kč + doprava ze Slovenska, ubytování pro

Pussy
Superkočky českého show businessu! Holky jsou
profi zpěvačky a rozhodně 100% rozjedou každé
publikum od nejmladších až po dospělé svými songy,
pružnými choreografiemi a líbivými kostýmky. Po třech
vystoupeních na Tv Nova a Tv Prima rozjely další sérii
vystoupení po celé republice. V této sezóně navíc nejen ve dvou, ale na větších
akcích vystupují v rozšířené sestavě. Vydaly v pořadí třetí album s názvem „Teď
už je mi hej“. Skladby: Na kytaru kluci v parku hrají a Teď už je mi hej se držely
několik týdnů v žebříčku 50-ti nejhranějších písní na českých rádiích. Programy
pro všechny typy akcí. Hity: Teď už je mi hej, Já sama, Proč tu se mnou nejsi, Na
kytary kluci v parku hrají, Proč holky pláčou, ...
Orientační cena: od 12.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy, ubytovaní
dle dohody.

Tofees
Čtyřčlenná dívčí vokální skupina, která zpívá živě
na hudební podklady největších hitů z 50.- 60. let
a vše je podtrženo stylovými kostýmy a skvělými
choreografiemi. Vystoupení v délce cca 40 minut.
Hity: Be My Baby, Shoop Shoop Song, Love And
Marriage,
M i Locomotion,
L
i ...

2+2 osoby, dle dohody.
Orientační cena: od 15.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy, ubytovaní
dle dohody.

Maxim Turbulenc
Každoročně více jak 180 vystoupení je jasným
důkazem, že tito 3 těžkotonážní chlapíci jsou stále
středem pozornosti „Maxíci“ vyměnili jednoho z
členů - Petra Panochu, zvaného Pancha, kterého
nahradil, svou výškou 203 cm nepřehlédnutelný,
Petr Novák, přezdívaný Ajfel. Na podzim 2008 vydali
Maxíci další album Dopravní zpívánky. Za dobu své
existence skupina vydala několik singlů, CD a natočila mnoho videoklipů.
Celkem bylo prodáno přes 500 000 kusů nosičů. Za prodej nosičů skupina získala
v tuzemsku 8 zlatých, 4 platinové a 1 dvouplatinovou desku a 1 zlatou desku v
zahraničí. Skupina byla dvakrát nominována na cenu Akademie populární hudby
a v anketě Zlatý slavík se umístila čtyřikrát do první desítky. Hity: Jede jede
mašinka, Mach a Šebestová, Chodím po Brodwayi , Rychlík jede do Prahy, …
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Twins
Dvojčata Daniela a Veronika přicházejí s novým albem
“COMPROMISE”! Toto úspěšné album produkovali
špičkový producenti, např. Bryan Todd - Los Angeles
a Jimmy Douglass - Miami. Skladba “SLIP OF THE
TONGUE“ je aktuálně na 13. nejhranější místě jak
na Slovensku, tak I v Čechách, kde je take podporuje Evropa 2 , Kiss a další.
28.10.2009 se konal křest CD - v jednom znejznámějších clubů v Praze - Óčko
music club. Hity: Ego, I miss you, Sabriny - Boys, Boys, Boys.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Vytiskl: TISK SPRINT s.r.o., tel.: 603 249 937
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Verona
Populární projekt producenta Petera Fidera a zpěvačky
Markéty Jakšlové. Duo VERONA se představilo singlem
„Krásnej den“, který se stal pro léto 2003 hitem
tanečních rádií. Petr opět ve skladbách vnáší na
hudební scénu svůj um tvorby skvělé komerční taneční
muziky. Nelze opomenout, že dělali předkapelu
skupinám Scooter a Karma. Vyšlo několik CD.
V současné době létá éterem rádií nový singl „Ztracená bloudím“. Hity:
Girotondo, Den co den, Je to boj, Nejsi sám, Kde lásku brát, Náhodou, Krásnej
den, You gotta move on...

Bigfun
Je seskupení hudebníků působících na české
profesionální scéně jak popové, rockové, tak i jazzové.
Vzniklo s úmyslem hrát hudbu, která oslovuje jak
posluchače, tak členy kapely. V repertoáru najdete
populární skladby různých žánrů, od jazzových
standardů, přes klasický Rock ´n ´Roll, taneční
osmdesátky až po současné hity.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Broky Františka Kanečka

Orientační cena: od 32.000,- Kč pro všechny typy akcí (v ceně je
částečné technické vybavení) + doprava z Prahy 7,-Kč/km, ubytování
pro 2+1+1+1 osob, dle dohody.

Originální název podtrhuje čtveřici hudebníků, která
nemůže pokazit náladu na vaší akci. Hrají čistě českou
tvorbu od evergreenů až po moderní fláky. Délka
programu a repertoár dle dohody.

Xanadu

Orientační cena: dohodou dle typu akce,
ubytování dle dohody.

3-členný dance-popový projekt ve složení leader
Karel&Petra&Daniela. Projekt zastřešuje světově
známý producent Stano Šimor (Karel Gott, Helena
Vondráčková, Lunetic), který do něj opět dal svůj
jedinečný šmrnc. Skladby jsou plné humoru a vtipných
textů, v některých případech na podklady starších

Golf Band
Kapela, která zahraje doslova všechno a skvěle. Bohatý
repertoár: latinsko-americké rytmy, internacionální
skladby, valčíky J. Strausse, oldies 70.-90. lét,
orchestrální skladby, žhavé hity současnosti (populární
i taneční hudba), česká lidová hudba(„lidovky“)
a mnoho dalších skladeb. Kapela ve složení 5-9 lidí
(záleží na požadavcích pořadatele).

hudebních trháků.
Hity: Veď mě dál cesto má, Hey baby, Už je čas, Děda jí má, Šťastný Luke, Sex
patří lidu, ...
Orientační cena: od 15.000,- Kč + doprava z Prahy 7,-Kč/km
a ubytování dle dohody.

Xplosion
Elektrické houslové trio, které vzniklo v roce 2003.
Atraktivním způsobem upravena klasická, ale
i součastná hudba v moderním provedení plná
divokého rytmu a energie v podání třech mladých
profesionálních houslistek zaujme a zpestří jakoukoliv
akci.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

KAPELY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Joxbox Music Live Band
Kapelu tvoří 5 mladých, talentovaných muzikantů.
Ve složení Tereza – zpěv, Matouš – saxofon, klarinet,
ewi, Jaroslav – el.basová kytara, Jan – bicí, zpěv,
Viktor – kytara. Jejich cílem bylo utvořit hudební
těleso, které by šířkou žánrového záběru a vysokou
úrovní své produkce dokázalo zaujmout a pobavit jak
tancechtivé, tak relaxující publikum všech věkových
kategorií. Pečlivě proto nastudovali bohatý repertoár a začali intenzivně
koncertovat a neustále zdokonalovat svou pódiovou show. Dnes jsou ve svém
oboru ostřílenými a vyhledávanými profesionály. To můžete ostatně posoudit
sami. Skupina Joybox je tu pro vás a ráda se představí i na vaší akci...
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

April

Las Vegas

Hudební skupina APRIL je již zavedená parta pěti

Brněnská zatraceně živá hudba se správnou show.
Mají několik verzí programu, lze kombinovat klasický
hudební vstup s kostýmovou show. Délka produkce
do 5 hodin. Vhodné pro všechny typy kulturních
a společenských akcí včetně firemních večírků.

mladých profesionálních muzikantů. Za dobu svého
působení skupina vystupovala po celé České Republice
a neméně úspěchů sbírá i v zahraničí. Při vystoupení
skupiny APRIL Vás pohltí strhující nasazení všech jejích členů. Uvolněný projev,

Orientační cena: dohodou dle typu akce,
ubytování dle dohody.

nenucená atmosféra, skvělý kontakt s publikem - to jsou přednosti APRIL. Hity:
It‘s my life, I feel good, Music....
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.
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Lightmotif

The Adams´s Trio

Hudební skupina Lightmotif vznikla v roce 2003
a tvoří ji pětice mladých profesionálních hudebníků.
Skupina vystupuje na vernisážích, podnikových
večírcích, narozeninových oslavách, rautech, svatbách
a jiných akcích podobného druhu. Repertoár skupiny
Lightmotif tvoří výhradně převzaté písně známých
autorů a interpretů se zaměřením na světovou popmusic všech časových období
včetně současnosti.

Toto neobvyklé hudební těleso se Vám představuje
jedinečnou inspirací známých i méně známých skladeb
světových autorů v zajímavé úpravě pro akustickou
kytaru, klavír a tři vokály. V průběhu vystoupení Vás
příjemně naladí písněmi od autorů jako je např. Eric
Clapton, Sting a dalších, strhne v rytmu Rock & Rollu,
Country a blues, nebo zaujme i písněmi autorskými. Hity: Lady Down Sally,
Sunrise, Stars...

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Patrola
Šlapeto Revival Band, vystupující s Robertem
Papouškem a s vítězkou televizní soutěže Rozjezdy pro
hvězdy Vendulou Příhodovou. Skupina Patrola vznikla
v roce 2001 a od té doby absolvovala přes 200 koncertů
po ČR, trvale spolupracuje s TV Nova (Dobroty, Silvestr
2001-2, Zlatá mříž, Country estráda), s ČT (Hvězdy
na Vltavě, Atlet roku 2003), TV Prima (Prima jízda, Benefice Jiřiny Jiráskové).
Repertoár Patroly volně navazuje na nejslavnější éru skupiny Šlapeto, je však
obohacen o žánrové přesahy do modernějších hudebních forem a také o vlastní
tvorbu členů souboru.

The Apples
Na koncertech této čistě ženské kapely se opravdu
pobavíte. Mezi dosavadní úspěchy patří zejména
turné po USA z podzimu 2006, vítězství v obnovené
Mezinárodní autorské soutěži Děčín 2001, kde uspěly
s písní od Petra Jandy, otevíraly Vánoční koncert
skupiny Olympic v pražské Lucerně, vystoupily
v několika televizních pořadech - asi nejvíce vzpomínaná je účast v hudební
show Karla Šípa „Rozjezdy pro hvězdy“, objevily se v zábavném pořadu Vládi
Hrona „Abeceda hvězd“.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Orientační cena: od 25.000,- Kč - 3 hudebníci a Robert Papoušek
(30-75 min, bez aparatury) + 15,- Kč/km doprava z Prahy/od 39.000,Kč - 6 hudebníků s Robertem Papouškem, moderátor (75-90 min, vč.
aparatury) + 25,- Kč/km z Prahy, ubytování dle dohody.

Saxofonové Zámecké
Kvarteto
Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením
zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let
ve známých českých orchestrech. Pod vedením Josefa
Žemličky vznikl velmi zajímavý projekt, který nabízí
klasický i moderní repertoár saxofonového kvarteta.
Díky jedinečnému hudebnímu aranžmá je vystoupení tohoto souboru vhodné
pro nejrůznější společenské události - V.I.P. akce, vernisáže, zahradní párty,
firemní večírky… Délka vystoupení: 1 až 3 hodiny.

The Party Band
Tříčlenná profesionální hudební kapela z Prahy.
Hlavní specializací jsou živá vystoupení na firemních
i soukromých večírcích. Za dobu své existence
se s úspěchem prezentovali na akcích pro řadu
renomovaných společností (Hypernova, Česká
Spořitelna, Staropramen, Eurotel, Corinthia Hotels,
…). Svým bohatým repertoárem tvoří písně známých autorů a interpretů se
zaměřením na světovou popmusic všech časových období včetně současnosti.
Vyznačuje se profesionálním přístupem a skvělým kontaktem s publikem a dodá
vaší akci tu správnou atmosféru. Kromě živých vystoupení poskytuje i možnost
reprodukované hudby dle výběru a požadavků, karaoke show a další formy
zábavy.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

DECHOVÉ, LIDOVÉ A CIMBÁLOVÉ KAPELY

Schovanky
Dnešní Schovanky již nejsou ty sladce se usmívající
dívenky z roku 1971, ani ty z roku 1982 s Věrou
Martinovou. Všechny mají hudební vzdělání, hrají
s obrovským nasazením, své zahraniční zkušenosti
umí výborně prodat a jejich vystoupení jsou pro diváky
příjemným šokem. Hrají styly country a oldies pro
všechny typy akcí. Pro zahraničí je kompletní repertoár v angličtině. Disponují
rovněž svojí vlastní aparaturou.

Drahan
Cimbálová muzika z města Blanska v Moravském Krasu
se zhruba 30-ti letou tradicí. Repertoár z folklorních
oblastí Moravy, Čech a Slovenska. Složení kapely
dle jednotlivých požadavků 4 – 6 členů. Možnost
moderace v anglickém i německém jazyce. Rovněž lze
zajistit jako doplněk - lidového vypravěče.

Orientační cena: od 25.000,- Kč + 10,- Kč/km z Prahy, ubytování dle
dohody.

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Vytiskl: TISK SPRINT s.r.o., tel.: 603 249 937
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Morava
Cimbálka složená se 6 muzikantů z Čejkovic u Hodonína
vám nabízí bohatý repertoár lidových písní. Mnoholetá
a úspěšná tradice upevňuje jejich jméno. Délka
produkce jsou 4 hodiny, lze ji ještě dále prodloužit.
Orientační cena: dohodou dle typu akce,
ubytování dle dohody.

Viktorky
Dámská hravá kapela VIKTORKY vznikla v roce 1995
v Praze. Protože se zde sešly hráčky nejvyšších
profesionálních kvalit, kapela měla v ČR přímo
raketový start. Viktorky nabízejí svůj úžasně pestrý,
zábavný program, který je zárukou neopakovatelné
atmosféry. Děvčata hrají dechovku v netradičním
pojetí, pravý dixieland či swing. Program výborně
gradují veselými písničkami a kuplety z dob Staré Prahy.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

REVIVAL
Abba Stars Revival
Imitace nejslavnější švédské skupiny s jejími největšími
hity jako je Mama Mia, Gimme Gimme, Super Trouper,
Dancing Queen, aj. Vystoupení je vhodné pro všechny
typy kulturních a společenských akcí a je v délce
standardně cca 30-50 minut. Na přání lze koncertní
vystoupení v délce 90 minut.

Brouci Band - Beatles
Revival
Skupina Brouci Band je špičkovým revivalem a má za
sebou řadu televizních (Nikdo není dokonalý, Zlatá
Mříž, Eurogames...) a koncertních vystoupení nejen
v Česku a na Slovensku, ale také v Anglii, Holandsku,
Německu, Maďarsku, Rakousku atd. Má za sebou
více než 750 koncertů po celé Evropě. Brouci vystupují výhradně s repertoirem
skupiny The Beatles, používají dobové kostýmy, nástroje a aparaturu. Je to tedy
dokonale profesionální autentická show, jak po stránce hudební, tak po stránce
vizuální.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Elvis Presley Revival Radek Zicha
Nejlepší imitátor hudebního velikána „Božského
Elvise“ ve 100% hlasové podobnosti. Imitování
Elvise se věnuje zhruba 15 let a za tuto dobu má
za sebou spoustu vystoupení na různých akcích
i TV. V současnosti má bohatý repertoár „Elvisovek“.
Vystoupení je v délce cca 30 minut.
Orientační cena: od 15.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Frýdku-Místku,
ubytování dle dohody.

Elvis Presley Revival Band
Jestli máte zájem o navození syrového rock´n´rollu
a balad v podání amerického hudebního krále
Elvise Presleyho a jeho bandu, máte nyní možnost
je pozvat na Vaše pódium. Vystupují na kulturních,
společenských a sportovních akcích a na samostatných
koncertech (plesy, slavnosti, zábavy, festivaly apod.).

Orientační cena: od 35.000,- Kč + doprava 7,Kč/km z Prahy, ubytování dle dohody.

Bee Gees Revival
Bee Gees revival „Hit“ na současné revivalové scéně.
Vzpomeňte na film „Horečka sobotní noci (Saturday
Night Fever)“ s vycházející hvězdou Johnem Travoltou
a na šlágry z tohoto filmu jako Night Fever nebo
More Than Woman. Vřele doporučujeme zažít ještě
jednou „Horečku sobotní noci“ se skupinou Bee Gees
revival. Vystoupení skupiny vhodné pro všechny typy
akcí. Základní obsazení je trio a vetší sestava navíc
s bubeníkem a vokalistkou. Lze i jako varianta Popstars v kombinaci vystoupení
Bee Gees a Robbie Williams revival.
Orientační cena: Bee Gees Revival - od 22.000,- Kč + doprava ze Zlína
7,- Kč/km + ubytování dle dohody - za cca 45 minutové live ve 4 lidech
Popstars - od 30.000,- Kč + doprava ze Zlína 7,- Kč/km + ubytování dle
dohody - za cca 60 minutové live ve 4 lidech.

Boney M Revival
Vizuálně hudební a taneční show vhodná nejen
na diskotéky, ale i na nejrůznější společenské
a taneční párty, sportovní akce, módní přehlídky
nebo vystoupení. Boney M - Revival působí na české
hudební a taneční scéně již od roku 2002 a dovedou
zaujmout pamětníky i mladé vyznavače této hudební
legendy! Stejně nezkrotní a uvolnění „crazy & cool“
jako legendární BONEY M! Vystoupení je v délce 30 –
40 minut.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

14

Orientační cena: od 25.000,- Kč + doprava a ubytování dle dohody.

Freddie Mercury Revival Peter Paul
Absolutní špička v imitaci Freddieho Mercuryho
je slovenský umělec Peter Paul. Na vaši akci jeho
vystoupení vrátí lidem světovou legendu Freddieho
Mercuryho. Vystupoval již na spoustě prestižních
akcích nejen v Čechách a Slovensku, ale i v Německu,
Belgii, Nizozemsku, Španělsku a dokonce USA. Zpíval také z „Českou filharmonií“.
Po zhlédnutí vystoupení budete mít i vy pocit, jakoby se vrátil sám Freddie
Mercury mezi nás. Na vystoupení je možné zajistit hostování operní zpěvačky.
Možnost spojení vystoupení s rovněž jedinečnou kapelou Queenmania.
Orientační cena: od 25.000,- Kč sólové vystoupení cca 30 minut / od
45.000,- Kč koncert s kapelou cca 90 minut + doprava a ubytování dle
dohody.

umělecká vystoupení
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Karel Gott Cover Band

Olympic Rosomák Revival

Karel Gott Cover Band je soubor interpretující repertoár
mistra Karla Gotta ze zlaté éry jeho umělecké
kariéry. Všechny skladby jsou provedeny v původních
aranžmá a tóninách. Široký hlasový rejstřík hlavního
protagonisty Milana Fialy (absolvoval konzervatoř J.
Ježka u prof. Eduarda Klezly, účinkoval v muzikálech
Les Misérables, Cats, Jesus Christ Superstar) je pro
laiky i pro mnohé odborníky téměř k nerozeznání od Mistrova božského tenoru.
Vystoupení mají švih, šarm a eleganci mj. i díky nápaditému a vtipnému
konferování Milana Fialy.

Skupina Rosomák Olympic revival vznikla v říjnu
2006 spojením blanenských muzikantů, kteří již za
sebou měli několik let společné práce a vydařených
hudebních projektů. Jejich repertoár je přizpůsobený
posledním koncertním standardům Olympicu a snaží
se vměstnat do playlistu všechny stěžejní písně tak,
aby koncert nebyl příliš dlouhý a na nic podstatného se
nezapomnělo. Celkový sound se snaží přizpůsobit posledním živým i studiovým
nahrávkám Olympicu. V programu zazní největší hity od Ptáka Rosomáka až po
Jasnou zprávu. Délka vystoupení: 60 minut až 1 hodinu a 40 minut.

Orientační cena: od 22.000,- Kč + doprava 10,- Kč/km z Prahy,
ubytování dle dohody.

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Karel Gott Cover Man
Romantický tenor v podání Milana Fialy, který skvěle
interpretuje repertoár mistra Karla Gotta ze zlaté éry
jeho umělecké kariéry. Široký hlasový rejstřík Milana
Fialy (absolvoval konzervatoř J. Ježka u prof. Eduarda
Klezly, účinkoval v muzikálech Les Misérables, Cats,
Jesus Christ Superstar) je pro laiky i pro mnohé
odborníky téměř k nerozeznání od Mistrova božského
tenoru. Vystoupení mají švih, šarm a eleganci mj. i díky nápaditému a vtipnému
konferování Milana Fialy.
Orientační cena: od 15.000,- Kč + doprava 7,-Kč/km z Prahy
a ubytování dle dohody.

Michael Jackson Revival
Dokonalé pohyby, originální vystupování a časem
prověřené skladby. To je přesně to, co chtějí vidět
všichni nároční fanouškové této legendy popmusic.
Vystoupení je dokonale propracováno do podrobností
a je v délce do 10 minut, v případě požadavku na delší
vystoupení lze doplnit o taneční skupinu.
Orientační cena: od 9.500,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Nového Jičína
a ubytování dle dohody - za sólové vystoupení podle potřeby 10 až 15
minut (muže být i 20 minut podle typu akce)
od 15.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Nového Jičína a ubytování dle
dohody - za vystoupení s taneční skupinou v délce trvání 20 až 30 minut
(muže byt i déle dle typu akce).

Michal David Revival
Dokonalý hlas, dokonalá podoba Michala Davida
a časem prověřené skladby. Michal David revival je jako
jediný podporován samotným Michalem Davidem,
který mu věnoval své originál podklady. Tato velmi
kvalitní show je nyní k mání za bezkonkurenční cenu
a to ve dvou variantách vystoupení. Sólové vystoupení
a vystoupení za doprovodu 2 tanečnic. Tento program
Vás i Vaše zákazníky jistě hudebně potěší a budete moci zavzpomínat na dnes
už nesmrtelné písně této české popové legendy. Hity: Decibely lásky, Non stop,
Největší z nálezů a ztrát, Pár přátel atd…
Orientační cena: od 15.000,- Kč + doprava ze Železného Brodu 7,- Kč/
km, ubytování dle dohody.

www.allstars.cz

Queen Revival by Princess
QUEEN revival by Princess je pětičlenná skupina
z Krnova, která svým profesionálním podáním,
důvěryhodným image Freddieho a charakteristickým
zabarveným hlasem vám nabídne neopakovatelný
zážitek z dob, kdy ještě Freddie Mercury žil. Skupina
má za sebou mnoho vystoupení v Česku a více než 150
koncertů v Polsku.
Orientační cena: od 30.000,- Kč koncert s kapelou cca 90 minut / od
18.000,- Kč sólové vystoupení cca 30 minut + doprava a ubytování dle
dohody.

Ricchi E Poveri
Toto je nabídka vystoupení parodického revivalu
populární italské skupiny 70 a 80 let Ricchi e Poveri
s notoricky známými hity jako Che sara, Come Vorrei,
Mamma Maria, Se m’innamoro, Picollo amore, Sara
perché ti amo, Voulez vous danser, Made in Italy atd.
a závěrečným 7 minutovým finálovým mixem
složeným ze superhitů. Tato skvělá show je doplněná
pestrými kostýmy, taneční choreografií, spoustou humorných efektů a
moderováním v italštině.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Robbie Williams Revival
Čtyřčlenná skupina ze Zlína v podání kapely Popstars,
vám nabízí kvalitní hudební produkci Robbieho
Williamse se stylovými kostýmy a choreografii. Na vaší
akci uslyšíte skladby „Robbieho“ Romana Kabourka:
Millenium, She´s the one, Something Stupid, Angels,
No regrets, atd. Lze i jako varianta Popstars v kombinaci
vystoupení Robbie Williams a Bee Gees revival.
Orientační cena: od 13.000,- Kč pro diskotéky / od 25.000,- Kč pro
ostatní typy akcí + ubytování dle dohody.

The Beatles Revival Band
Přichází legendární Beatles, jak si je pamatujete z dob
dávno minulých. Jsou nejlepší v ČR nejen po stránce
hudební, ale i vizuální se stylovými nástroji, účesy
a také hlavně v naprosto dokonalých oblecích ušitých
přesně podle obleků z období Beatlemánie. Skupina
má za sebou bezmála 400 úspěšných vystoupení po
celé Evropě.
Orientační cena: od 45.000,- Kč + doprava a ubytování dle dohody.

Vytiskl: TISK SPRINT s.r.o., tel.: 603 249 937
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Walda Revival
Skvělá kopie Waldemara Matušky, legendy české
populární hudby baví diváky nejen zpěvem, ale
především věrnou podobou slavného slavíka
z Madridu. Vystupuje na různých společenských akcích
– kulturní domy, divadla, festivaly, městské slavnosti,
recepce, soukromé párty, rauty. Zpívá rovněž s kapelou
SLÁVEK JANDA BAND.
Orientační cena: od 15.000,- Kč sólově na halfplayback (30 minut) +
doprava 7,- Kč/km z Prahy / od 25.000,- Kč s kapelou Slávek Janda Band
(90 minut) + doprava 10,-Kč/km z Prahy, ubytování dle dohody.

HIP HOP MUSIC
H16
„Hájednašeska“ je kapela, která pochází ze
slovenského hlavního města, z Bratislavy. H16
oficiálně fungují od roku 2003, v současné době
jsou velmi dobře „zapsány do podvědomí lidí“. Právě
v začátcích vyšel hit „Nech ti nejebe“, který byl zařazen
do hitparády, kde figuroval nejvyšších příčkách.
Skupina má šest členů a určitě čtyři z nich můžete vidět na každém koncertě.
Za mikrofony jsou Cigo, Dylema a Kardinál Korec, na gramce a skreče se stará
DJ Yano . Mimo jiné s nimi spolupracují i dva producenti Abe a Grimaso, kteří se
starají o energické „podmazy“.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

MOJA REČ
Moja reč patří momentálně mezi špičku slovenské
hip hopové scény. Více jak tři roky koncertuje
v najznámejších klubech a festivalech na Slovensku
a v Čechách. Objavují se na najznámejších hudobních
projektech hip hopové scény (Vec, A.M.O, H16 atd).
Skupinu tvoří rapeři Supa, Delik a producenti Jozef
Engerer a Ramon. Mají na kontě dvě studiová alba
(S/M show 2007, Dual shock 2009) a dva mixtape-y které jsou velmi kladně
hodnocené jak kritikou tak i veřejností. Podíleli se například na úspešném
muzikále Příbeh ulice a byli předskokany hvězd, jako je např. 50 cent, Game, Mob
deep, nebo Method Man Redman. Jejich koncerty jsou vždy plné energie. Hrají
v různém složení – i např. se živou kapelou.
Orientační cena: dohodou dle tipu akce, ubytování dle dohody.

Vec
Rapper a hiphopový producent Vec je slovenský
rapový gigant. V polovině 90. let založil společně
s parťákem Midim kapelu Trosky, její bezejmenný
debut z roku 1997 je základní deskou slovenského hip
hopu, obrovský vliv ale měla i na vývoj rapu v Čechách
a na Moravě. Vec se poprvé samostatně představil
na planetární kompilaci Živlu, hitovka „Calex City“
vyšla na výběru „From Prague To Amsterdam“. Jako host se objevil na debutu
Indy&Wich nebo deskách Čistychova, Kontrafakt a na Wichově „Time Is Now“.
Vec je také vynikající hiphopový DJ, je držitelem několika turntablistických titulů
a scratchoval na finále šampionátu DMC v Londýně. Má na kontě DJský mixtape
„Sub Beats Mixx“. Díky hitovému singlu „Na horách“ se deska držela v první pětce
slovenského prodejního žebříčku, což se žádnému hiphopovému projektu na
Slovensku zatím nepodařilo.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Kontrafakt
V současnosti určitě patří mezi to nejlepší co může
slovenský rap nabídnout. Mají bezkonkurenčně
nejvíc vystoupení a to i na velkých akcích v Čechách
a na Slovensku. Jak říká Rytmus, čísla říkají svoje
a Kontrafakt dosáhl na Slovensku v rapu převrat,
jaký tu ještě před tím nebyl. V roce 2006 Rytmusovi
sólové album pod názvem „Bengoro“ (v překladu: Zlost). Jejich show je přímo
velkolepou podívanou. Spojením elementů, symbióza, která vás trhá, vám
nemůže dát chvilku být nesoustředěný. Spojení beatboxu, DJingu a rapu, naživo
podané jako solidní track, to je to, v čem je síla Kontrafaktu.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

CELEBRITY, HERCI, ZPĚVÁCI
4TET
AL DHÁBBA GABA
BÍLÁ LUCIE
BROŽOVÁ KATEŘINA
BŘEZINOVÁ MARCELA
CSÁKOVÁ ILONA
ČERNOCKÁ PETRA
DOLÍNEK STANDA

Malár Tom
Kariéru odstartoval ve svých 24 letech. Projevil se
jako výrazný pěvecký talent, v létě roku 2004 bourá
hitparády rádií s R´n´B hitem Sexsational. Vydal
stejnojmenné album Sexsational pro nějž složili
skladby američtí skladatelé Michael Jay a Jorge
Corante. Tom je autorem textu ke skladbách Stay
with me a You gotta move on, které zpívá duo Verona. V roce 2009 jen tour se
skupinou Kontrafakt. Hity: Sexsational, Twist It Up, Closer, ...
Orientační cena: od 16.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km ze Zlína,
ubytování dle dohody.
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DONUTIL MIROSLAV
FABIÁNOVÁ JANA
FORET MICHAEL
GENZER RICHARD
HABERA PAVOL
HANNIG PETR
HEZUCKÝ PATRIK
HORVÁTH VLASTA
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HUDČEK MICHAL

MODERÁTOŘI, KONFERENCIÉŘI

CHLÁDKOVÁ JANA
KERNDL VLADISLAV
KORN JIŘÍ
KOVAŘÍK JAN
LANGEROVÁ ANETA
MAREŠ LEOŠ
MELANNY
NEKONEČNÝ DANIEL

Abbasová Lejla
Je dcerou Súdánce a Češky. Vystudovala osmileté
gymnázium a pokračovala ve studiu na vyšší odborné
škole, kde se zabývala sociální prací a teologií. Studium
však přerušila. Než zazářila v reality show Big Brother,
tak prošla několika televizemi jako Galaxie, TV 3
a televizi Óčko, kde moderovala Českou hitparádu. Leila
také účinkovala v reklamách a videoklipech. Spolupracovala například s Danem
Nekonečným. Byla také tiskovou mluvčí Ligy etnických menšin v České republice.
V reality show Big Brother moderuje noční necenzurované sestřihy po jedenácté
večer. V současmé době moderuje na TV Óčko pořad Styllisimo.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

NORISOVÁ ZUZANA

Adamcová Jana

NOVOTNÝ PETR

Moderátorka sportovních novin TV Nova. Profesionálně
provede hosty vaší akce celým programem podle
scénáře. Akci lze obohatit zpívaným vstupem.

PENK MICHAL
PILLAROVÁ EVA

Orientační cena: dohodou dle typu akce,

POLÁČEK PETR

ubytování dle dohody.

POLÁK BRAŇO

Belohorcová Zuzana

ROTTROVÁ MARIE
RYCHLÝ PETR
SAVKA TOMÁŠ
SKAMENE ROMAN
SRSTKA ZDENĚK
SUCHÁNEK MICHAL

Moderátorka, kterou určitě dobře znáte z TV obrazovky.
V minulosti moderovala pořady Peříčko (TV Nova),
noční show Zuzanight (rádio Evropa 2), Big Brother (TV
Markíza). Zuzanu jste mohli také shlédnout v herecké
roli v divadle Aréna, ve hře „Totálně mimo“ a ve filmu
režiséra
to mezi námi“. Zuzana moderuje všechny typy akcí.
ž é ŠŠindelky
d lk „Zůstane
Zů
Společenské a kulturní akce, koncerty, módní přehlídky, vernisáže, plesy.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

ŠÍP KAREL

Čech Vladimír
VONDRÁČKOVÁ HELENA

Moderátor pořadu T-Mobile Renta, herec a bavič.
V minulosti uváděl soutěžní pořad „Chcete být
milionářem“ na TV NOVA. Jeho moderátorské umění je
zárukou profesionálního průběhu vaší akce.

VONDRÁČKOVÁ LUCIE
ZÁHOROVSKÝ JULIÁN

Orientační cena: dohodou dle typu akce,

ŽBIRKA MIROSLAV
ubytování dle dohody.

král rock´n´rollu na vaší
párty nesmí chybět
Vytiskl: TISK SPRINT s.r.o., tel.: 603 249 937
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Čenský Jan
Šarmantní a charismatický herec, moderátor, kterého
jsme mohli vidět v několika známých českých
pohádkách, kde se výborně ztotožnil s rolí prince. Ale
také hrál v mnoha filmech a seriálech, jako jsou např.
Pojišťovna štěstí, Hříchy pro diváka. Výborně také
zastal roli moderátora na prestižní české soutěži Miss
České Republiky v přímém přenosu.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Decastelo Eva

Háma Aleš
Moderuje pravidelně pořady ve všech českých
televizích např. Snídaně s Novou, Zlatá mříž, Sportovec
roku, Zlatá Hokejka, Čtyři v obraze a další. Stal se také
součástí pořadu Dementy. Již 10 let působí jako zpěvák
a kytarista skupiny Hamleti, jejíž členy jsou i spolužáci
Wehrenberg, Gondík a Marzuki. Pravidelně moderuje
společenské akce, plesy, odborné konference a to nejen česky, ale i anglicky.
Nabízíme moderování vašich akcí s možností hudebního vstupu skupiny Hamleti.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Moderátorka reality show Big Brother(TV Nova),
Snídaně s Novou (TV Nova), pořadu Inbox (TV Óčko),
pořadu Extra (TV Prima), účinkuje také v seriálu Ulice
(TV Nova). Již devátým rokem hraje ve hře Jana Krause
„Nahniličko“ po boku Ivany Chylkové a Evy Holubové.
Moderuje samostatně a nebo se svým kolegou ze
Snídaně - Vítkem Havlišem.

Havliš Vítek
Moderátor TV Nova a Rádia Info, ale taky showman
a zpěvák. Moderátor pro všechny příležitosti na
společenské i kulturní akce. Možno také doplnit
i o vystoupení s vlastní hudební tvorbou. Své kvality
prokázal i moderováním Českého Slavíka 2002.

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Orientační cena: dohodou dle typu akce,
ubytování dle dohody.

Formánek Jiří
Známý moderátor, který působil na rádiu Fajn Agara
a Dragon. V současné době ho můžete pravidelně slyšet
a vidět na TV obrazovkách v pořadu Dobré ráno na ČT2
a na Evropě 2, kde působí jako moderátor. Moderuje
mnoho společenských, sportovních i dětských akcí
pro prestižní domácí i světové společnosti. Velmi často
moderuje firemní večírky, maturitní plesy, tunikové
srazy, festivaly. Jeho velkou předností je práce s publikem, rychlá a vtipná reakce
a je také velký showman.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Gondík Dalibor
Moderátor a herec, známá tvář Tv Nova - Go go show,
Snídaně s Novou, Rady ptáka loskutáka. V divadle ABC
se objevuje mj. ve hrách Charleyova teta - Charles
Wykeham, Tři muži ve člunu a pes - Montmorency,
Únos Sabinek - Emil nebo Večer tříkrálový - Šašek Feste.
Spolu s Alešem Hámou a Jakubem Wehrenbergem
vystupuje v kapele Hamleti, která také může zavítat na
Vaší společ. akci nebo celovečerní produkci. Dalibor „Dáda“ Gondík je schopen
moderovat od módní přehlídky přes sportovní akce až po velké společenské
plesy.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Gondíková Adéla

Hrdinka Martin
Jeden z nejlepších DJ v české republice a rozhlasový
a televizní moderátor (Evropa 2, ČRo 1 – Radiožurnál
– Noční proud, Hudební telegraf, Česká dvanáctka,
Česká televize – Hitparáda, Začínáme, Výroční ceny
akademie populární hudby - ANDĚL, 0106 a další, TV
Nova -Tančírna...). Dále nabízí originální diskotéku
s legendárními i aktuálními hity; moderování různých společenských a podnikových
akcí, plesů, módních přehlídek apod.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Jadrná Míša
Moderátorka s dvanáctiletou praxí. Provede vás
jakoukoliv akcí, přes plesy, prezentace, módní
přehlídky, festivaly, ale také dětské akce, které obohatí
diskotékou nebo pohádkou. Pusobila jako krajská
reportérka TV Prima a její hlas můžete znát z rádií
nebo dabingu. Svou tvář propůjčila několika reklamám
a v současné době působí na rádiu SeeJay.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Jančařík Michal

Moderátorka a herečka, známá tvář Tv Nova - Go
go show, Snídaně s Novou, Rady ptáka loskutáka.
Absolvovala pražskou Státní konzervatoř. Ještě v době
studia hostovala v pražských divadlech. Pracovala jako
redaktorka zpravodajství na radiu Frekvence 1. Také
působila na rádiu Evropa 2, kde spolu se svým bratrem
Daliborem uváděla ranní show. Moderuje sama nebo
také se svým bratrem Daliborem např. módní přehlídky, sportovní a společenské
akce, plesy, firemní večírky, apod.

Moderátor a producent, známý z TV Nova, kde uvádí
již osmý rok počasí a tři roky je také v pořadu Snídaně
s Novou. Jeho moderátorské začátky sahají do
r. 1998 a to v TV Prima. S chutí se věnuje především
„živému“ moderování - od firemních a promo akcí,
přes plesy,maturáky i pořady pro děti.. Počínaje rokem
2003 také produkuje v druhé největší synagoze Evropy v Plzni hudební projekt
Synagoga Concerts.

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.
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Jančařík Petr

Libický Josef

Populární moderátor, dobře známý z TV obrazovky.
Moderuje všechny typy akcí a poradí si se všemi druhy
diváků od nejmladších až po nejstarší. Svým vkusným
humorem vás provede celou akcí a budete na něj rádi
vzpomínat.

Populární televizní a rozhlasový moderátor. V současné
době moderuje pořad na TV Barrandov. Velmi často
moderuje mnoho společenských, sportovních
i dětských akcí pro prstižní domácí i světové
společnosti. Moderace je možná ve Slovinštině,
částečně v angličtině.

Orientační cena: dohodou dle typu akce,
ubytování dle dohody.

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Korec Vlasta
Vlasta Korec je známým moderátorem pořadů televize
Prima. Kromě ranní Nekonečné šance ho proslavili
VyVolení. Působí na rádiu Impuls, kde má pořad
Dopolední Impulsy.
Orientační cena: dohodou dle typu akce,
ubytování dle dohody.

Krejčíř Tomáš
Populární herec a moderátor, kterého určitě dobře
znáte z TV obrazovek. Protancoval se v pořadu Bailando
na první místo, ale je také známí jako moderátor
pořadu Snídani s Novou. Hrál např. v Ordinaci v Růžové
Zahradě a v Rodinných Poutech. Moderuje mnoho
společenských akcí pro prestižní domácí i světové

Matuška Tomáš
Tomáš Matuška je rozhlasovým i televizním
moderátorem. Každý týden ho můžete vidět na TV
Nova v přímém přenosu v pořadu Snídaně s Novou.
Moderuje mnoho společenských, sportovních
i dětských akcí pro prestižní domácí i světové
l č i VVelmi
l i ččasto moderuje sportovní akce v přímém televizním přenosu.
společnosti.
Jeho velkou předností je práce s publikem, rychlá a vtipná reakce a je také velký
showman.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle

dohody.

Něrgešová Laďka

společnosti.

Populární moderátorka zábavných pořadů a reality
show. Reality show Bar (TV Prima), Česko hledá
Superstar (TV Nova). Rovněž i hraje ve spoustě českých
filmů a divadelních představení.

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Kubelková Šárka
Moderátorka, kterou určitě dobře znáte z TV obrazovky.
V minulosti moderovala pořady Áčko a Věštírna, nyní
uvádí Snídani s Novou. Šárka moderuje všechny typy
akcí. Společenské a kulturní akce, koncerty, módní
přehlídky, vernisáže, plesy, atd.
Orientační cena: dohodou dle typu akce,
ubytování dle dohody.

Lehký Aleš
Zakládající člen skupiny Lunetic. V roce 2000 moderoval
pořad Eso (TV Nova) a dnes moderuje na Fajn rádií (Fajn
rádio – Praha, Fajn rádio Agara – Severní Čechy, Fajn
rádio Hity - Střední Morava, Fajn rádio Life - Východní
Čechy). V současné době moderuje na TV NOVA. Známý
moderátor, který moderuje mnoho společenských,
sportovních, dětských akcí, maturitní plesy, městské slavnosti, módní přehlídky,
ale také prestižní firemní akce. Aleš výborně moderuje akce na diskotékách, tzv.
MC společně s djem, případně se svým kolegou z rádia Danielem Rakaczkým.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Orientační cena: dohodou dle typu akce,
ubytování dle dohody.

Svoboda Jiří
Jiří Svoboda je rozhlasovým i televizním moderátorem.
Působil např. na rádiu Blaník a na Českém rozhlase.
Moderuje mnoho sportovních i dětských akcí pro
prestižní domácí i světové společnosti. Jeho dlouholeté
zkušenosti a profesionalita je to pravé pro společenské
akce, firemní večírky, plesy, konference, ale i zábavné show.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Vaculík Lukáš
Moderátor, herec a bavič, jako host vaší akce. Lze
zábavný vstup v délce 30 minut nebo moderace celé
akce či plesu dle scénáře.
Orientační cena: dohodou dle typu akce,

moderátoři dle konkrétních požadavků

ubytování dle dohody.

Vytiskl: TISK SPRINT s.r.o., tel.: 603 249 937
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Vich Petr

Hron Vladimír

Moderátor a DJ s mnohaletou praxí. Přes 9 let působil
v rádiích, dva a půl roku na Rádiu City, 6 let na Rádiu
Blaník a v současnosti působí na Oldies Rádiu.
Moderuje maturitní plesy, prezentace, křty nových čísel
časopisů, např. Playboy. Dále moderuje firemní večírky
např. British Arways, Nestle, Czech Incest, ČSOB, Makro
a další.

Populární bavič, který naprosto dokonale imituje

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

BAVIČI, IMITÁTOŘI, ILUZIONISTÉ

spoustu našich i zahraničních zpěváků. Jedna z jeho
„one man show“ má název Abeceda hvězd. Moderoval
vlastní zábavný pořad na ČT1 pod názvem „Hvězdy,
které nehasnou“. Ve spolupráci s vydavatelstvím
Universal Music připravil své sólové album, které vyšlo
na jaře 2005.
Orientační cena: od 40.000,- Kč, doprava z Prahy 7,- Kč/km, ubytování
dle dohody. Je možné i varianta - zábavný vstupy + moderace: od
65.000,- Kč, doprava z Prahy 7,- Kč/km, ubytování dle dohody.

Burda Kamil-Magic Show

Izer Zdeněk

Kouzelnické vystoupení. Je několik možností

Jedinečný bavič, kterého dobře znáte nejen z TV
obrazovek. Zejména pak z TV Prima, kde uvádí své
zábavné pořady. Natočil několik dílů úspěšných alb
ze série „Policejní akademie“. Vystupuje na různých
typech kulturních a společenských akcí. Je možno
i moderování akcí.

programů: Iluze s partnerkou, Klauni-Kouzelníci, Sólo
vystoupení, Show pro děti. Vhodný doplněk pro každou
kulturní či společenskou příležitost. Program je v délce
10 – 60 minut.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Duo Carlos - Fantastic
Illusion Show
Kouzelnická vystoupení. Opět několik možností
programů: samostatné iluze (Origami, Twister, Magic
Pyramid, aj.), Show Block, Great Show. Přijemný
kouzelnický vstup pro vaši akci. Program v délce 10-35
minut.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Orientační cena: od 40.000,- Kč, doprava z Prahy 12,- Kč/km, ubytování
dle dohody. Je možné i varianta - zábavný vstupy + moderace: od
50.000,- Kč, doprava z Prahy 12,- Kč/km, ubytování dle dohody.

Jablonský Petr
Nejmladší profesionální imitátor na české scéně. Má
doslova v malíčku velkou zásobu českých známých
jmen jako např.: Halina Pawlovská, Petra Buzková,
Václav Klaus, … Vystupuje v mnoha televizních
pořadech a má rovněž pořad na Frekvenci 1. Je možno
i moderování akcí.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Kožíšek Pavel
Faltus Václav
Populární imitátor, který má za sebou bohatou kariéru
imitování politiků, herců a známých osobností.
Dlouhodobě spolupracuje i s Tv Nova. V minulosti
namluvil nezapomenutelné gumáky. Má v malíčku
cca 200 hlasů.
Orientační cena: od 20.000,- Kč + doprava z Prahy 7,- Kč/km, ubytování
dle dohody.

produkce akcí na klíč

Iluzionista s bohatými zahraničními zkušenostmi
je vzhledem ke svému všestrannému repertoáru
a příjemnému vystupování vyhledávaným hostem
každého programu. Překvapí Vás a především pobaví
od drobných mikromagických triků ve společnosti až po
velké „Copperfieldovské“ iluze, ve kterých Vás okouzlí
i jeho půvabné asistentky. Jednotlivá vystoupení jsou
vhodná pro různé společenské a firemní akce, kde spolupracuje přímo s diváky
„Nechte zmizet svého šéfa!“ apod. Dále je také u pořadatelů oblíbené jeho
netradiční moderování s kouzly. Pavel Kožíšek vás v jednotlivých vstupech
nebo v samostatných pořadech zavede do magického světa iluzí. Více na našich
webových stránkách.
Orientační cena: od 40.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy, ubytování
dle dohody.

široká nabídka pro různé akce
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Krejčí Václav Úpír
Komik, herec, zpěvák, speaker, spisovatel, scénárista,
textař, dramaturg. Velmi oblíbený bavič pro děti
i dospělé. Moderuje různé typy akcí - plesy, firemní
večírky, dětské akce, soukromé oslavy. Akce vždy
naplní vtipnými anekdotami, zahraje etudy, zpívá svoje
skladby. V programu mohou hostovat umělci jako:
Mojmír Maděrič, Zdeněk Srtska, Standa Hložek, Duo
Bimbos. Pro děti má speciální pořady: Cirkus UP a Písničkové Pexeso, Pekelně
Mikulášské šou a Kontaktní etudy. Více na našich webových stránkách.

Nedvěd Michal Alias Jesus
Michal Nedvěd - 3x MS v Electric Boogie – moderní robotický
tanec, moderoval hip-hopový pořad na TV Óčko, herec
a performer divadla Archa. Vystupuje se svou Beat Box Show
(technika založena na imitací různých emotivních zvuků
vytvářených ústy na mikrofon). Průkopník a inovátor této one
man show v ČR, hraje zábavné scénky spojené s pantomimou
a vtipnou
je v délce 15 minut.
i
iimprovizací.
i í Vystoupení
V
Orientační cena: od 12.000,- Kč + doprava 7,- Kč / km z Prahy,
ubytování dle dohody.

Orientační cena: od 25.000,- Kč, doprava z Prahy 7,- Kč/km, ubytování
dle dohody.

Nesvadba Michal
Magická Show
Pavel Langer a Markéta Veletová je jedinečné
magické duo, které je známe již přes 10 let. Pavel se
magii věnuje od roku 1993, získal mnoho ocenění na
kouzelnických festivalech. Markéta je tanečnice, která
svým pohybem dodává programu půvab a eleganci.
V roce 1997 získala titul „Miss magie“. Jejich magické
umění je všestranné od iluzí až po mikromagii. Mezi
jejich vystoupení můžeme zařadit např.: Všeobecná a orientální magie, Iluze,
Mikromagie, Dětské pořady, Historické pořady.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Je autorem a choreografem všech svých vystoupení
a představení. Je libretistou a režisérem baletu
Billiard (1996) a úspěšné dětské lední show Princezna
Zmrzlina (1999). Od roku 1999 vystupuje jako hlavní
protagonista televizního pořadu Kouzelná školka,
přičemž z jeho autorské dílny pochází i scénář
jednotlivých dílů. Vystupuje v rámci dětských akcí se 40min. blokem nebo 2x20
minut. Michal Nesvadba uvádí pro děti: Michal je pajdulák, Michal na hraní,
Michal k snídani, Michal ze školky. Více na našich webových stránkách.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Strasser Václav - Bubble
Show

Martinák Petr
Skvělý moderátor a imitátor, kterého velmi dobře znáte
s televizních obrazovek. Moderuje společenské akce,
plesy, firemní večírky, a zábavu vždy doplní osobitým
humorem včetně imitátorských vsuvek.
Orientační cena: dohodou dle typu akce,
ubytování dle dohody.

Mládek Ivan & Band
Jedná se o cca 30 minutové vystoupení určené pro
společenské akce, v pořadu vystupují M. Pitkin,
L. Plačková, I. Pešák. V programu zazní Ivanovy
známé písně doprovázené samotným autorem na
zcela originální hudební nástroj vlastní konstrukce
„Gitariano“, ale také zábavné scénky dobře známým
osobitým humorem.
Orientační cena: od 70.000,-Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy, ubytování
dle dohody.

Náhlovský Josef & Mladý
Josef
Známá dvojice přichází nejen se svým zábavným
humoristickým pořadem „Pepšou“, který volně
navazuje na představení předešlá („Kafíčko šéfe“, „Tady
končí sranda“, „Mladí a Náhlovští“ a „Konec humoru
v Čechách“), ale také mohou obohatit vaši firemní
párty zábavným vstupem, který ji příjemně zvýrazní.
Orientační cena: od 40.000,-Kč + doprava a ubytování dle dohody.

Jedná se o umělecké vystoupení, které vyžaduje cit
a přesnost. Představte si bublinový kolotoč, bublinu
v bublině, kouřové a hořící bubliny, bubliny tak velké,
že do nich obléknete a uzavřete dospělého člověka.
A co víc můžete shlédnout i hranatou bublinu! Speciální vystoupení – klauniáda
s obřími mýdlovými bublinami určené pro kabaret, party a ostatní akce. Toto
představení získalo cenu Jiřího Trnky od Svazu dramatických umělců.
Orientační cena: od 13.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy, ubytovaní
dle dohody.

The Robots
The Robots je projekt, který se zabývá prezentací tance
Electric boogie. Jeho zakladatelem a zároveň i jedním
z protagonistů je Richard Mach (robot RM), který v létě
roku 1996 vyzval tanečníka Martina Pořízka (robot
MP) ke spolupráci na sérii vystoupení. Společně tak
řili ddvojici
ji i ‘‘robotů’
b ů’, která nabízí divákovi zajímavou podívanou ve formě
vytvořili
iluze tancujících humanoidních strojů s mnoha komickými prvky. 3x mistři světa
v Electric boogie. The Robots jsou hosty nejrůznějších párty, koncertů, módních
přehlídek a mnohých jiných zabavních programů. V TV se poprvé objevili v lednu
roku 1997 v pořadu Šance. Později pak vystupovali v pořadech, GoGo-show, Na
Scénu, Sauna, Prima jízda, atd.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle

dohody.

Vytiskl: TISK SPRINT s.r.o., tel.: 603 249 937
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grafické práce, návrhy log, firemní identity
(corporate identity design) včetně manuálů
realizace tiskovin (grafické návrhy, DTP práce
včetně zajištění cenově výhodného tisku)
digitální, ofsetový, velkoformátový tisk
polep automobilů, výloh a reklamních tabulí
webdesign / kompletní tvorba www stránek
včetně SEO /

office:
tel.:
gsm:
e-mail:
web:

Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
+420 211 151 614
+420 776 577 577
ondrej.hrubos@allstars.cz
www.allstars.cz

TRAVESTIE SKUPINY
Dragon Ladies
3-členná travestie skupina, aneb tři „Divoké Kočky“
- Miriam, Michélle a Lola jsou zábava pro každou
společnost. Vystoupení je v délce 30-60 minut a je
vhodné pro všechny typy kulturních a společenských
akcí.
Orientační cena: od 15.000,- Kč + doprava 7,Kč/km z Brna, ubytování dle dohody.

Gold Butterflies
3-členná travestie skupina, jež má rozsáhlou nabídku
programů koncipovaných od celovečerních show
v kulturních domech až po krátká zpestření v rámci
plesů, výstav, módních přehlídek, společenských akcí
nebo firemních večírků. Dámy Naďa, Eva a Evita vám
ukáží, co s publikem dokážou!!!
Orientační cena: od 15.000,- Kč + doprava, ubytování dle dohody.

Dance Models
Taneční skupina, která se specializuje na oblast
promotion v komerční sféře. Díky možnostem
v oblasti moderního tance nabízí široké
spektrum vystoupení ve stylech electric boogie
(roboti), funky, hip-hop, break dance, jazz, aj.
Spolupracují se špičkovými českými choreografy.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Evil Dancers
Evil Dancers Dance Company byla oficiálně založena
14. června 2003. Zakladatelem, choreografem
a vedoucím tanečního souboru je MgA. Tomáš Kuťák.
V současné době tak čítá Evil Dancers Dance Company
9 stálých členů. Profesionální taneční skupina Evil
dancers dance company, se zabývá především
tanečním stylem zvaným jazzdance, komerčně zaměřeným druhem tance,
používaný např. v muzikálech, videoklipech apod. Tento taneční styl je velmi
obsáhlý a jeho pohybový rejstřík opravdu rozmanitý.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Screamers
Nejžádanější a nejúspěšnější travestie kapela ČR.
Opravdu jako ženy, ale přece jsou to chlapi! Vystoupení
40 minut, nebo 2 x 30 minut, záleží na individuální
dohodě. Vystoupení je kompletní včetně moderátora.
Orientační cena: od 40.000,- Kč+ doprava
z Prahy 7,- Kč/km, ubytování dle dohody.

Gogo Dancers
Zajistíme GO-GO tanečnice či tanečníky. Dle požadavku
navrhneme vhodné adeptky pro vaši akci.

Orientační cena: dohodou dle typu akce,
ubytování dle dohody.

Travestie skupina Kočky
3 až 5-členná travestie skupina KOČKY patří mezi
nejlepší skupiny u nás. Mají opravdu co nabídnout!
Barevná kostýmová, taneční, veselá, profesionální
show. Madonna, H.Vondráčková, Tina Turner,
ABBA, Ruslana,Boney M, Marylin Monroe, Jeptiška.
Vystoupení je v délce 20 – 150 minut a je vhodné pro
všechny typy kulturních a společenských akcí.
Orientační cena: od 15.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy, ubytování
dle dohody.

TANEČNÍCI, TANEČNÍ SKUPINY

Taneční skupina Alo Alo
Slyšeli jste už o horečce sobotní noci? A zažili jste
již žhavý večer s ALO ALO? Pokud ano, jistě víte, že
ten náš je nesrovnatelně vášnivější! ALO ALO, to je
kouzlo latinské Ameriky, exotické krásky a šarmantní
tanečníci, divoká show v rytmech brazilského
karnevalu. Pod vedením profesionálního choreografa,
tanečníka a lektora Márcia Slama vznikají choreografie provoněné exotikou
Brazílie. Spolu s námi zažijete neopakovatelnou podívanou – směsici barev
a záře extravagantních kostýmů.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Crazy Breakers
Prozatím jediný smíšený taneční pár v České republice
tančící show Break Dance ve složení Petr Ježek
a Iveta Wolfová. Tento pár vystupuje na diskotékách,
propagačních akcích, plesech, soukromých akcích,
zkrátka všude, kde to je jen možné.
Orientační cena: od 10.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy, ubytování
dle dohody.

vybrali jste si?
pokud ano,
neváhejte
a kontaktujte nás
Vytiskl: TISK SPRINT s.r.o., tel.: 603 249 937
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Taneční skupina Tradicional

DJ Marthy

Taneční skupina Tradición nabízíprofesionální
exotické tanečníky z Kuby, Brazílie, Dominikánské
republiky a také ty nejlepší tanečníky z české taneční
scény. V repertoáru nabízí původní a tradiční tance
Latinské Ameriky, jako např. Salsa (Kuba), Merengue
(Dominikánská republika), Samba (Brazílie) nebo
Tango (Argentina).

Showman, DJ, moderátor v jedné osobě. Svoji produkci vždy okoření bohatým
množstvím vtipných převleků, které nenechají návštěvníky v klidu. Připravuje
i vlastní hudební tvorbu pro krátké vstupy. Délka a provedení produkce dle
individuální dohody.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Taneční skupina Trn v Oku
Taneční soubor Trn v oku vystupuje s profesionálním
tanečním programem v různých stylech. Díky bohatým
tanečním zkušenostem členek souboru, je repertoár
skupiny velmi pestrý. Tančí historické tance z období
gotiky, renesance, baroka a rokoka. Trn v oku se jako
jediný v České republice specializuje na tance Dálného
Východu ( z Indie, Číny, Japonska a Polynésie - ostrovy
Havaj, Tahiti, Bora Bora, Cookovy ostrovy). Ale nabízí i takové tance jako kankán,
charleston, ohňovou show a mnoho dalších.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

DEEJAYS (DISKŽOKEJOVÉ)
DJ Bond
Profesionální DJ ex Rádia Interhit. Mimo DJ produkcí je i tvůrce vlastní muziky,
získal 3.místo v soutěži Hvězda Vysočiny 2002 se skladbou Dream Piano
a 3.místo v soutěži Hvězda Vysočiny 2003 se skladbou Party 007. Délka
a provedení produkce dle individuální dohody.
Orientační cena: od 5.000,- Kč + doprava z Velkého Meziříčí
a ubytování dle dohody.

DJ Camel
Profesionální DJ, je jedničkou v umění mixu skladeb. Délka a provedení produkce
dle individuální dohody.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

DJ Mia
Mia patří mezi profesionální R´N´B deejays v ČR. Svým zaměřením na Black
Music již vystupovala na různých akcích a klubech jako jsou např. Celnice, Duplex
– Most, Face 2 Face, Žluté Lázně…. Délka a provedení produkce dle individuální
dohody.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

DJ Mr. Vee
DJ a producent známý v ČR především z kompilací Taneční liga (Popron Traxx),
jeho tvorba vyšla na CD i v zemích Beneluxu. Celá produkce je set mixovaných
hitů současné scény s nenásilnou prezentací vlastní tvorby.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

DJ Peepa
Profesionální deejay a showman v jedné osobě, který patří mezi českou DJ´s
elitu. V mixu house music, latino, r´n´b, česká taneční scéna, ... . Produkce pro
různé typy akcí. Délka a provedení produkce dle individuální dohody.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

DJ Richie
Profesionální DJ a stálice české DJ scény již od roku 1990. Ztotožnil se s hudbou
jemu nejbližší a tou je House music ve všech jeho podobách: vocal, funky, elektro,
…, jeho sety jsou plné změn a energie. Když zatouží po změně, nastupuje

DJ Honza „SPIDER“ Péter
Na poli DJingu působí už dlouhých 15 let, za tu dobu sám objevil a vychoval
několik výrazných talentů. Díky značným zkušenostem mu není cizí téměř žádný
hudební styl, orientuje se v hudbě od let 60 po součastnost, v současné době
preferuje house music, ale žádný hudební styl mu není cizí, je to velmi zdatný
moderátor. V současné době moderuje na SeeJay Rádiu pořad DJ TIME, díky tomu
je v kontaktu s českou DJskou elitou.
www.tvujdj.cz

Trance music, kde dokáže projevit své emoce. Hrál nebo hraje v mnoha klubech
jako jsou např. Face 2 Face, Studio 54, Mecca, Duplex, Bílý Kámen – Doksy, Fabric,
.… Preferuje hraní z vinylů.
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Uwa & Lucky Lucasso

Profesionální DJ, je jedničkou v umění mixu skladeb. V současné době moderuje
na SeeJay radiu a patří mezi top DJs tohoto rádia. Délka a provedení produkce
dle individuální dohody.

Dnes již nerozlučná dvojice bavičů, moderátorů, ale především DJs kteří při
vystoupení kombinují “djing” s opravdovou show, při které využívají mikrofon,
různé rekvizity a kostýmy k oživení celé akce. Jejich energie je nevyčerpatelná
a tak pořádají i vlastní párty. Ve spolupráci s vydavatelstvím Stratosféra
a s časopisem Show pořádají akce po celé republice s názvem “Show...me”.
V dubnu 2003 uspořádali párty Bahama Playa v garážích Kongresového Paláce,
na které bylo nejen 56 tun písku, ale i 4000 lidí!

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Kamlar Petr
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Electricboogie Laserová
Show

ZÁBAVNÉ SHOW
80´s show

Rádi bychom vám představili čerstvou novinku v ČR electricboogie laserová show, která nesmí chybět na akci, kterou
pořádáte. Jedná se o velmi efektní show, kdy robotický tanečník
ovládá laserové paprsky. Show může být vhodným doplňkem
pro chystané Vánoční večírky, diskotéky, V.I.P., atd.

Bohatá exkluzivní výzdoba a dekorace sálu,pro každého
hosta „céčka“.
HUDEBNÍ VSTUP
Michal David / Michal David Revival
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
Michael Jackson Revival
HUDEBNÍ KAPELA K TANCI
dle přání a nabídky ALL STARS AGENCY s.r.o.
MODERÁTOR
dle přání a nabídky ALL STARS AGENCY s.r.o.

Orientační cena: dohodou dle typu akce,
ubytování dle dohody.

Havajská Show
Bohatá exkluzivní výzdoba a dekorace sálu, havajské
věnce z orchidejí pro každého hosta.
HUDEBNÍ VSTUP
Daniel Nekonečný, jeho velkolepá show
s tanečnicemi, pyroefekty a zvířaty
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
skupina Alo Alo
BODYPAINTING
HUDEBNÍ KAPELA K TANCI
dle přání a nabídky ALL STARS AGENCY s.r.o.
MODERÁTOR
dle přání a nabídky ALL STARS AGENCY s.r.o.

Skořápkář (mikromág)
Catering
Casino, Směnárna
DJ pro volnou zábavu
Karikaturista
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Balony Štěstí
Mezi v současné době nejvyhledávanější show
večera jsou „Balony štěstí“ Balon štěstí má velmi
zajímavou historii. Již po staletí bývají používány
při různých ceremoniích a slavnostech hlavně
v oblasti jihovýchodní Asie. V severním Thajsku bývá
prostředkem k uctívání bohyně vod. Při vypouštění
balónu štěstí si lidé zároveň přejí, aby se sny a přání
staly skutečností. Na balón je rovněž možno zajistit jakýkoliv reklamní potisk.

Catering
Barmanská show
DJ pro volnou zábavu
Karikaturista
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Hélium Párty

Orientační cena: od 100,- Kč / ks + doprava 7,- Kč/km z Prahy,
ubytování dle dohody.

V současné době hodně oblíbená show, která vaší párty
doslova vynese do výše. Večer plný dobré nálady vám
podpoří „hemžení“ Šmoulů, Chipa & Deila. Tato párty se
hodí na diskotéky, firemní párty, dětské akce, soukromé
oslavy. Balónky nafouknuté héliem se různě umístí do
prostoru konání párty (cca 500 ks). Některé se přivazují
např. k baru, k židlím, ke stolům.

Barmanská Show
Osvědčený doplněk všech typů společenských akcí.
Profesionální barmani předvedou skvělou efektní show
míchání nápojů. A následně také dle přání namíchají
hostům požadovaný koktejl.

Orientační cena: od 15.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy, ubytování
dle dohody

Orientační cena: od 10.000,- Kč + doprava
z Prahy 7,-Kč/km, ubytování dle dohody.

Ice Show
Bohatá exkluzivní výzdoba a dekorace sálu ledovou
výzdobou, pro každého hosta „Santa punčocha
s překvapením“.

Brazilská show
Bohatá exkluzivní výzdoba a dekorace sálu z tropického
ovoce, pro každého hosta „balíček pravé brazilské kávy“.

HUDEBNÍ VSTUP
Inflagranti
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
Crashdance
IN-LINE SHOW
HUDEBNÍ KAPELA K TANCI
dle přání a nabídky ALL STARS AGENCY s.r.o.
MODERÁTOR
dle přání a nabídky ALL STARS AGENCY s.r.o.

HUDEBNÍ VSTUP
Daniel Nekonečný, jeho velkolepá show
s tanečnicemi, pyroefekty a zvířaty
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
skupina Tradicion
HUDEBNÍ KAPELA K TANCI
dle přání a nabídky ALL STARS AGENCY s.r.o.
MODERÁTOR
dle přání a nabídky ALL STARS AGENCY s.r.o.
Výuka brazilských tanců
Catering
Barmanská show
DJ pro volnou zábavu
Karikaturista

Catering
Sněhová show
DJ pro volnou zábavu
Karikaturista

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.
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Jumping Drums Bubenický Orchestr
Unikátní bubenický orchestr Jumping Drums
- 8 bubeníků a bubenic hrajících na 90 bubnů
a percusí představuje nový program Five Elements!
Dvouhodinový koncert, který je nejen průřezem
osmileté tvorby unikátního bubenického orchestru, ale
především je obohacen o zcela ojedinělé prvky a řadu
nových skladeb. Tato unikátní show se hodí na firemní večírky, společenské akce,
festivaly, …
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Karaoke Show
Karaoke Show je atraktivní program na diskotéky,
firemní večírky, soukromé párty a zkrátka všude, kde
panuje dobrá zábava. Karaoke je zpívání anglických,
českých a slovenských písniček. V seznamu si vyberete
oblíbenou skladbu, kterou vám DJ pustí z DVD na
projekční plátno a pak jen zpíváte a zpíváte. Možno
uspořádat soutěž o nejlepšího zpěváka na akci.
Orientační cena: od 18.000,- Kč + doprava 7,- Kč/km z Prahy
a ubytování dle dohody.

Karikaturisté
Chcete-li zajistit, aby si hosté uchovali zážitky z vaší
akce po dlouhou dobu? Pak je určitě namístě pozvat
na akci karikaturistu, který jednotlivce zvěční na věky.
Velmi osvědčený doplněk různých společenských akcí
můžeme vřele doporučit.

Moulin Rouge
Bohatá exkluzivní výzdoba a dekorace sálu rudými
růžemi, pro každého hosta „boa“. .
HUDEBNÍ VSTUP
Radka Fišarová
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
Moulin Rouge (Evil Dancers)
HUDEBNÍ KAPELA K TANCI
dle přání a nabídky ALL STARS AGENCY s.r.o.
MODERÁTOR
dle přání a nabídky ALL STARS AGENCY s.r.o.
Ochutnávka doutníků
Catering
Fire Show
DJ pro volnou zábavu
Karikaturista
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Ohnivá Show
Spojení tance, žonglování, ohně a pyrotechniky
obohatí každou akci, ať už v interiéru nebo v exteriéru.
Na přání vytvoříme choreografie dle vašeho přání
a taneční ohnivý příběh obohatíme zajímavými
kostýmy. Nejžádanější jsou orientální a keltské
motivy, 30.léta nebo pohádkový příběh Kráska a zvíře.
Vystoupení je obohaceno pyrotechnickými efekty.
Orientační cena: od 15.000,- Kč + doprava z Prahy 7,- Kč/km, ubytování
dle dohody.

Ohňostroj

Orientační cena: od 10.000,- Kč + doprava dle
dohody.

Léty osvědčený doplněk všech druhů akcí. Na přání
zajistíme ohňostroj v délce a provedení dle požadavků.
Realizujeme slavnostní ohňostroje v exteriéru i v interiéru
za denního světla i v noci, dále speciální dýmové efekty.

Laser Show

Orientační cena: od 15.000,- Kč + doprava dle
dohody.

Nabídka, která rozhodně zpestří akci. Jedná se o laser, který
do prostoru kreslí obrazce, nápisy a tvary. Efekty: prostorové
(plochy, tunely, paprsky, křivky, …), animace (statické
i dynamické), texty (libovolné provedení textů - statické,
posuvné, rotace všemi směry).
Orientační cena: od 15.000,- Kč + doprava 7,Kč/km z Prahy/Brna.

Magická Show
Bohatá exkluzivní výzdoba a dekorace sálu bílými
růžemi, pro každého hosta „balon štěstí“.
KOUZELNICKÁ SHOW
Pavel Kožíšek a jeho velkolepá show Vás
zavede do magického světa iluzí a kouzel.
HUDEBNÍ VSTUP
Vladimír Hron
HUDEBNÍ KAPELA K TANCI
dle přání a nabídky ALL STARS AGENCY s.r.o.
MODERÁTOR
dle přání a nabídky ALL STARS AGENCY s.r.o.
Čarodějky - kartářky, věštkyně
Catering
Ochutnávka archivních vín / pravá whisky
DJ pro volnou zábavu
Karikaturista
Orientační cena: dohodou dle typu akce, ubytování dle dohody.

Pěnová Show
Populární doplněk na vaši akci (diskotéka, open
air akce, …). Prostě zasypete návštěvníky
do pěny. V ceně je započítána 400 l dávka, ze
které se vytvoří přibližně 1.000-1.500 m3 pěny.
Dávku pěny lze navýšit dle dohody.
Orientační cena: od 12.000,- Kč + 8,- Kč/km doprava z Prahy, ubytování
dle dohody.

Popcorn Show
Nezvyklá show pro diskotéky, firemní párty,
dětské akce, soukromé oslavy. V programu se
do lidí v prostoru nebo na tanečním parketu
fouká popcorn (nemastná a neochucená
verze) v pravidelných intervalech. Ke každé
show dodáváme i slaný kořeněný popcorn pro
návštěvníky ke konzumaci. Základní verze obsahuje: 4 m3 popcornu pro show
a 150 l ochuceného slaného popcornu pro návštěvníky. Dávku popcornu lze
zvýšit dle dohody.
Orientační cena: od 12.000,- Kč + doprava z Prahy 8,- Kč/km, ubytování
dle dohody. Za každý další 1m3 popcornu pro show + 100 l ochuceného
popcornu se cena zvyšuje o 1.500,- Kč.

Vytiskl: TISK SPRINT s.r.o., tel.: 603 249 937
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Sněhová Show

Elektrický Býk

Velmi efektní show pro akce všeho druhu. Při
vhodném doplnění světelných efektů u vás
opravdu začne sněžit. Obdoba „Popcorn show“,
ovšem u sněhové verze se do lidí na tanečním
parketu foukají polystyrenové kuličky. Základní
verze obsahuje 4 m3 polystyrénových kuliček,

Zábava pro každého, kdo se odváží osedlat našeho
býka. K programu lze připojit i doplňkové show
programy, např.: chytání do lasa (soutěže), trikové
lasování, honácký bič, koltová show, taneční soubor
(kankán, country tance). K atrakci také zajistíme
moderátora podle přání.

což lze dle přání upravit.
Orientační cena: od 11.000,- Kč + 8,- Kč/km doprava z Prahy, ubytování
dle dohody.

Orientační cena: od 19.000,- Kč + doprava.

Gladiátor
ZÁBAVNÉ ATRAKCE

Nafukovací atrakce s vyvýšeným stupínkem, na kterém
stojí soutěžící, kteří se pomocí speciálních holí (na
každé straně zakončeny molitanovou výplní) snaží
srazit protivníka. Ten dopadá na nafouknutý povrch
atrakce.

Aerotrim
Trenažér, skládající se ze tří soustředných kruhů (uvnitř
nejmenšího z nich stojí připoutaný člověk), tyto
kruhy se postupně roztočí. Trenažér navozuje pocit
stavu beztíže a dezorientace v prostoru, které zažívají
akrobatičtí piloti a kosmonauti.

Orientační cena: od 8.000,- Kč + doprava.

Horolezecká Stěna

Orientační cena: od 17.000,- Kč + doprava.

Chcete si vyzkoušet, jaké to je šplhat po horách?
Chcete, aby výhra v soutěži byla zasloužená? Zkuste
horolezeckou stěnu! Je určena pro děti od 6 let až po
dospělé do 99... Každý horolezec je jištěn vyškoleným,
odborným personálem.

Bungee Running
Nafukovací atrakce, která obsahuje dvě běžící dráhy.
Soutěžící jsou připnuti na jedné straně lanem a jejich
úkolem je doběhnout v dráze co nejdál.

Orientační cena: od 10.000,- Kč + doprava.

Lidský Stolní Fotbal

Orientační cena: od 10.000,- Kč + doprava.

Obdoba stolního fotbalu, který znáte z restaurací. Pro
hráče je připraveno fotbalové hřiště s pohyblivými
rourami, u kterých jsou hráči připevněni a můžou se
pohybovat pouze do stran. Maximální počet hráčů je
12, hřiště je možné naplnit vodou. Zároveň může hřiště
sloužit pro klasický fotbal nebo hokej (viz. vodní fotbal/

Cash Box
Známá budka, která funguje jako místo, kde si lze
nachytat co nejvíce peněz (slevových poukazů,
firemních peněz, kuponů na výhru…). Lze spojit
s akcí „Rychlý prachy“, kdy výhra v určité dovednostní
soutěži, je vstupenkou do Cash Boxu.

hokej).
Orientační cena: od 13.000,- Kč + doprava.

Orientační cena: od 8.000,- Kč + doprava.

Minibike
Čtyřkolky
Snem každého kluka a určitě i dospělých je vyzkoušet
si čtyřkolky, které tak dobře znají z filmů. Vyzkoušet
čtyřkolku můžete v uzavřeném umělém areálu nebo
pro vás dráhu připravíme dle požadavků. Nabízíme
varianty pro děti i dospělé.
Orientační cena: od 6.000,- Kč + doprava.

Divoká Láhev (Rodeo Bottle)
Klasikou v simulátorech je elektrický býk nebo také
surf/snowboard simulátor, ale ŽHAVOU NOVINKOU
je jízda na láhvi. Ideální doplněk pro akce spojené
s propagací nápojů, ať alkoholických či nealkoholických.
Princip zůstává stejný - zažít skvělou jízdu a udržet se
na láhvi co nejdéle.
Orientační cena: od 19.000,- Kč + doprava.
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Nabízíme pronájem minibiků, jehož součástí je
postavení dráhy a obsluha.

Orientační cena: od 8.000,- Kč + doprava.

Minigolf
Zahrát si minigolfový turnaj ve vnitřních prostorách?!
Ano, i to je možné! V základní sadě jsou připraveny
3 dráhy, na kterých jdou libovolně měnit překážky.
Orientační cena: od 15.000,- Kč + doprava.

www.vsechnyhvezdy.cz
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Motokáry

Surf Simulator

Kdo by si nechtěl vyzkoušet, jaké to je prohánět se
na závodní dráze v motokáře. Asi většina dětí a určitě
i spousta dospělých. Nabízíme pronájem motokár
s vytvořením závodní dráhy. Jezdí se na hladkém,
rovném a tvrdém povrchu. Prostor záboru je 80 m2.
Součástí pronájmu jsou také bezpečnostní bariéry
kolem dráhy, vytvořené z pneumatik.

Chcete si zajezdit na surfu „nanečisto“? To je ta pravá
příležitost. Produkce je vhodná na různé druhy
kulturních či propagačních akcí. Lze ji využít jako
zábavně zážitkovou aktivitu nebo jako soutěžní
produkci. Délka produkce je 4 hodiny, za příplatek je
možno prodloužit.
Orientační cena: od 14.000,- Kč + doprava.

Orientační cena: od 14.000,- Kč + doprava.

Moucha
Nafukovací atrakce, která má rovnou nafouknutou
základnu a na ni kolmo navazuje stěna, která je
opatřena jemnou částí suchého zipu. Soutěžící je
oblečen do obleku ze suchého zipu (hrubá část) a jeho
úkolem je přilepit se na zeď co nejvýše.
Orientační cena: od 10.000,- Kč + doprava.

Rotoball

Záchodky
KONEC NUDY! Vyzkoušeli jste již úplně všechno a máte
pocit, že nic novějšího a lepšího už nemůžete dostat?!
Na záchodě jste už dělali určitě spoustu věcí, ale
rozhodně jste na nich ještě nezávodili! Pokud si chcete
užít spoustu legrace, “závodní záchodky” jsou to pravé!
Hodí se pro podporu prodeje, k netradiční prezentaci
produktů (roadshow), vánoční večírky, firemní akce,
setkání obchodních partnerů či dětské dny. Záchodek má vlastní motor, dvě
rychlosti a pak už jen stačí zpevněný povrch a můžete si užívat nejlegračnější
jízdu svého života. Jezdící záchodky jsou vhodné do venkovních i vnitřních
prostor.

Obří plastový míč, o průměru 3,5 m, ve kterém se
člověk kutálí dolů ze svahu, příp. nafukovací rampy.

Orientační cena: od 17.000,- Kč + doprava.

Orientační cena: od 30.000,- Kč + doprava.

NAVIGÁTOR

Skákající Hrady
Nabízíme širokou nabídku nafukovacích skákacích
hradů. Naše portfolio zahrnuje spoustu designů:
Klaun, Aladin, Pirátská loď, Muchomůrka, Western,
Harry Potter.
Orientační cena: od 6.000,- Kč + doprava.

A Š Í F IR M U
P Ř E D S TA V TE V
Aktuální produkty, služby a novinky určené
pro život. Zkrátka NAVIGÁTOR vždy dobře
poradí. Taky můžeš vyhrát vychytané ceny!

Skluzavka
Dost bylo skákání! Teď jede skluzavka! A to doslova
a do písmene... Jestliže chcete připravit něco pro děti,
které už nebaví jen skákat, vyzkoušejte skluzavku. Stačí
vyběhnout nahoru po minischůdcích a svištět si to dolů
závratnou rychlostí.
Orientační cena: od 8.000,- Kč + doprava.

Sumo
Jedná se o speciální nafukovací obleky. Úkolem
soutěžících je povalit protivníka na žíněnku, jako
u klasického sportu sumo.

Neváhejte a představte Vaší firmu v pořadu
„NAVIGÁTOR“. Nejenom že si uděláte
reklamu na jednom z nejposlouchanějších
rádií na internetu. Ale také získáte nové
zákazníky a klienty např. ze zahraničí – to vše
Vám nabízí „NAVIGÁTOR“ pouze na SeeJay
Radiu.
SeeJay Radio s.r.o.

Orientační cena: od 11.000,- Kč + doprava.

zavolejte nám
a my vám poradíme

Perucká 2481/5
120 00 Praha 2
tel. studio: +420 224 225 225
sms studio: +420 777 733 733
icq: 553-865-151
e-mail: radio@seejay.cz

Vytiskl: TISK SPRINT s.r.o., tel.: 603 249 937
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REALIZUJEME AKCE NA KLÍČ
firemní večírky plesy
rauty

společenské akce

bankety

propagační akce

konference

sportovní akce

párty

VIP akce

služby střižené na míru,
přesně podle vašich
konkrétních představ
a požadavků

soukromé oslavy

NEJLEPŠÍ

NEZAPOMENUTELNÁ
N
Á

POPCORN SHOW

SNĚHOVÁ SHOW

Nemusíte chodit do kina proto, že si chcete
vychutnat popcorn. Velkolepou POPCORN
SHOW můžete mít na své oblíbené discotéce,
clubu či soukromé párty.

Nemusíte chodit do kina proto, že si chcete
vychutnat popcorn. Velkolepou POPCORN
SHOW můžete mít na své oblíbené discotéce,
clubu či soukromé párty.

Nezvyklá show pro diskotéky, firemní párty, dětské akce, soukromé

Velmi efektní show pro akce všeho druhu. Při vhodném doplnění

oslavy. V programu se na lidí v prostoru nebo na tanečním parketu fouká

světelných efektů u vás opravdu začne sněžit. Obdoba „Popcorn

popcorn (nemastná a neochucená verze) v pravidelných intervalech. Ke

show“, ovšem u sněhové verze se do lidí na tanečním parketu foukají

každé show dodáváme i slaný kořeněný popcorn pro návštěvníky ke

polystyrenové kuličky. Základní verze obsahuje 4 m3 polystyrénových

konzumaci.

kuliček, což lze dle přání upravit.

Základní verze obsahuje 4m3 popcornu pro show a 200 l ochuceného

Technické podmínky: samostatná el. přípojka 380V/32A pětikolík,

slaného popcornu pro návštěvníky (podporuje konzumaci nápojů).

kulatá ve vzdálenosti max. 10 m od místa foukání!.

Základní verze je určena pro podniky s parketem do 75 m2. Při větších
rozměrech se množství po dohodě úměrně zvyšuje.

Orientační cena: od 11.000,- Kč + doprava z Prahy 8,- Kč/km,
ubytování dle dohody.

Technické podmínky: samostatná el. přípojka 380V/32A pětikolík,
kulatá ve vzdálenosti max. 10 m od místa foukání!.
Orientační cena: od 12.000,- Kč + doprava z Prahy 8,- Kč/km,
ubytování dle dohody. Za každý další 1m3 popcornu pro show
+ 100 l ochuceného popcornu se cena zvyšuje o 1.500,- Kč.

30

KATALOG UMĚLECKÝCH VYSTOUPENÍ A PROGRAMŮ - WWW.ALLSTARS.CZ

vsechno na
jednom místě

Vytiskl: TISK SPRINT s.r.o., Vytiskl:
tel.: 603TISK
249SPRINT
937
s.r.o., tel.: 603 249 937 27
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www.facebook.com/seejayradio

