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P0b0čky."Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Praha, Mladá Boleslav, Liberec, Ostrava, Hradec
Králové, Brno

Typy ohňostrojů:

Cena
Hudba:

ohňostroje:

střední, kategorie

F3 a F4

Kč vč. 15% DPH
- Modlitba pro Martu 4.`20 (3 .'56)
1. skladba - Marta Kubišová

130. 000,-

Skladba _ Gøıøiøn Kids _ Časy .ve nzčnz' (2.-35)
cca. 6:58 (6.`34)minut vč. 3 sec pauzy na oddělení skladeb

2.

Délka ohňostroje:

Dle dohody bude ohňostroj sestaven na tématickou hudbu u příležitosti 30. výročí
Sametové revoluce.
Ohňostroj je koncipován na dvě skladby. Jako první bude Modlitba pro Martu od
Marty Kubišové, kde jsou dvě možnosti. První je celá skladba S použitím pódiových 4m fontán
použití
Z terasy Městského úřadu, a pak od 24 sec. by začal kulový ohňostroj. Druhá je bez
která
by byla
fontán se zacátkem v 24 sec.. Druhá skladba je od Golden Kids Casy se mění,
ukončena v čase 2.'35 při slovech „časy se mění Letos bych v těchto skladbách nedělal moc
mezeru, nebot'jsou si hodněpodobné,
Hudba je ktomu tématu, tudíž i efekty budou hodně tomuto přizpůsobeny (národní
vygradované ze
barvy, barvy Mělníka červená + žlutá a hodně zlaté). Budou zde dvě ﬁnále
Z loňska
Dle
dohody
Mělníčtí
zvyklí.
jsou
jak
tak
všech kalibrů kulových pum 75,100,125 mm,
v počtu
kontejnery
odpadové
a dobré zkušenosti, bychom v rámci zvýšení bezpečnosti použili
4 ks, které zajistí Technické služby Mělník.
Vzhledem k umístění ohňostroje budou použity pouze výškové efekty, a to kulové pumy
použijeme indoorové
75, 100 a 125 mm. Jako doprovodný efekt v případě delší varianty
pódiové efekty ze střechy úřadu (nic nepadá na zem).
Tím, že takto koncipovaný ohňostroj je již delší a v přıpadě použití jen Kulových pum,
nejsme schopni udržet loňský snížený rozpočet. Navíc vloni jsme dávali bonus navíc za ten
více
předloňský zásah hasičů. Ceny profesionální pyrotechníky již druhým rokem vyrostly o
navýšit
trochu
doporučovali
jak 20% a delší skladba požaduje více efektů, proto bychom
na
rozpočet, a to min. na 130.000 vč DPH. Nechtěli bychom postupně snižovat počet efektů,
úkor nízkého rozpočtu. Diváci to pak poznají, a jsou pak zklamanı', neboťo snížení ceny neví.

Vpřípadě dotazů jsem připraven podat dodatečné
samostatně ve dvouch e-mailech.

S pozdravem

vysvětlení.

Hudbu posílám

