
 Dj Majlo 
 C E N Í K  2 0 2 3  

Svatba PÁRTY Svatba KLASIK Svatba KOMPLET 
Přijedu tak, abychom to rozjeli Vaším 

prvním tancem. 

cca 18:00-02:00 hod. 

✓ Online schůzka a domluva na programu, 
sestavení programu online přes sdílený 
dokument; 

✓ pomoc s návrhem svatebního programu 
a zábavy, komunikace se svědky; 

✓ ozvučení a osvětlení hlavního sálu 
(repro 2×400 W – až 150 lidí); 

✓ nezávislé ozvučení dalšího prostoru 
např. venkovního posezení nebo 
jídelního sálu; 

✓ hry pro děti a dospělé, párty rekvizity, 
moderování; 

 

 

 
✓ doprava do vzdálenosti 50 km v ceně 

(ze Zlatých Hor nebo Havířova). 

Přijedu na Vaši svatbu tak, abyste při 

vstupu do sálu slyšeli Vaše oblíbené tóny. 

cca 14:00-02:00 hod. 

✓ Online schůzka a domluva na programu, 
sestavení programu online přes sdílený 
dokument; 

✓ pomoc s návrhem svatebního programu 
a zábavy, komunikace se svědky; 

✓ ozvučení a osvětlení hlavního sálu 
(výkon 2×400 W – až 150 lidí); 

✓ nezávislé ozvučení dalšího prostoru 
např. venkovního posezení nebo 
jídelního sálu; 

✓ hry pro děti a dospělé, párty rekvizity, 
moderování; 

✓ projektor a plátno k promítání fotek, 
videí či karaoke; 

 

✓ doprava do vzdálenosti 50 km v ceně 
(ze Zlatých Hor nebo Havířova). 

Kompletní zajištění včetně obřadu – budu s 

Vámi po celý den. 

cca od 12:00 do 02:00 hod. 

✓ Online schůzka a domluva na programu, 
sestavení programu online přes sdílený 
dokument; 

✓ pomoc s návrhem svatebního programu 
a zábavy, komunikace se svědky; 

✓ ozvučení obřadu (aktivní repro JBL, 
výkon 160 W, není potřeba elektrická 
zásuvka, mikrofon na stojanu); 

✓ ozvučení a osvětlení tanečního sálu 
(výkon 2x400W – až 150 lidí); 

✓ nezávislé ozvučení dalšího prostoru 
např. venkovního posezení nebo 
jídelního sálu; 

✓ hry pro děti a dospělé, párty rekvizity, 
moderování; 

✓ projektor a plátno k promítání fotek, 
videí či karaoke; 

✓ doprava do vzdálenosti 50 km v ceně 
(ze Zlatých Hor nebo Havířova). 

Cena: 10 000 Kč 

 +  při vzdálenosti nad 50 km každý další km 20 Kč 

Cena: 11 000 Kč 

 +  při vzdálenosti nad 50 km každý další km 20 Kč 

Cena: 12 000 Kč 

 +  při vzdálenosti nad 50 km každý další km 20 Kč 


