


Gizzy

„Hudba velmi 
prospívá zdraví, 
když ji náležitě 
užíváme.“
Pythagoras ze Samu

GRIGORIJ ORLJANSKI

- DJ
- moderátor
- organizátor akcí
- kompletní zajištění akce
- booking management kapel
- publikační činnost
- zprostředkování doplňkových služeb



Svatby

„Ať je váš DEN
dokonalý...“

ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB 
- DJ a moderátor
- ozvučení obřadu
- kapela
- koordinátor/ka 
- fotograf
- kameraman
DOPROVODNÉ SLUŽBY
- kadeřník
- vizážistka
- catering 
- poradenská činnost při příparavě 

obřadu, výběru lokality obřadu 
a svatební hostiny

Veškeré zmíněné služby a případné další 
doprovodné služby budou realizovány podle  
individuálního přání zákazníka a vzájemné 
domluvy.



Plesy

„Pořádně zapařit...“

ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB 
- moderátor
- kapela
- DJ (maturitní ples i afterparty) 
- ozvučení a osvětlení
- koordinátor/ka
- fotografické služby a fotokoutek
- kameraman během plesu i na 

maturitní video 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
- kadeřník, vizážistka
- promítání na LCD obrazovce
- barmanská show, módní přehlídka, 

freestylová kola, show afrických 
bubnů,  historické tance

Veškeré zmíněné služby a případné další 
doprovodné služby budou realizovány podle  
individuálního přání zákazníka a vzájemné 
domluvy.



Firemní večírky
Narozeninové akce

„Ať vše klapne...“

ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB 
- kapela
- DJ
- moderátor
- fotograf
- kameraman
- fotokoutek
- barmanská show
- kadeřník
- vizážistka
- módní přehlídka
- catering
- koordinátor/ka
- poradenská činnost při výběru lokality

Veškeré zmíněné služby a případné další 
doprovodné služby budou realizovány podle  
individuálního přání zákazníka a vzájemné 
domluvy.



Dětské akce

„Všichni se
pobaví...“

ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB 
- DJ
- klaun
- fotograf
- kameraman
- fotokoutek
- malování na obličej

Veškeré zmíněné služby a případné další 
doprovodné služby budou realizovány podle  
individuálního přání zákazníka a vzájemné 
domluvy.



Sportovní       
a tematické akce

„Bude mejdan...“

ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB 
- DJ
- kapela
- fotograf
- fotokoutek
- kameraman
- módní přehlídka
- kadeřník
- vizážistka
- barmanská show 

Veškeré zmíněné služby a případné další 
doprovodné služby budou realizovány podle  
individuálního přání zákazníka a vzájemné 
domluvy.



Spolupracuji s

Hudební portál Muzikmax.cz (www.muzimax.cz)
Melodikum (www.melodikum.cz)
Great Saxophone Songs - netradiční spojení saxofonisty a DJ
Skupina Baret (www.fb.com/Baret-146345165504259)
Agentura Verona (www.agenturaverona.cz)
Festonda Production (www.festondaproduction.cz)
Kreativní agentura R51 (www.kreativniagentura.com)
Umělecká agentura ONE PRODUCTION (www.agenturaone.cz)
Stylové svatby (www.stylovesvatby.cz)
STILL PRODUCTION (www.stillproduction.cz)
Chilli Production s.r.o. (www.chilliproduction.cz)
City Gastro - restaurace & catering (www.citygastro.cz)
Hudební klub K2 České Budějovice (www.k2cb.cz)

Podporuji:

Hospic sv. Jana N. Neumanna - Prachatice (www.hospicpt.cz)
Paralympionik Arnošt Petráček (www.arnostpetracek.cz)
SK Kapři Jindřichův Hradec (www.skkapri.cz)



Vybrané reference

Nemocnice České Budějovice a. s.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Strabag a. s.

Atoda Telemarketing, spol. s r. o.

Algotech

Penzion a restaurace ,,U Zámku“, Pluhův Žďár

Obec Pluhův Žďár

Město Deštná

Město Kardašova Řečice

Obec Adamov u Českých Budějovice

Plzeňská Pivnice, Kardašova Řečice

MTB Prodoli

Resort Svatá Kateřina  Počátky

Váňův Statek, Dubovice

Stodola Oslany, Prírodný areál Lubianka (SK)

Radiměřský den fotbalu

SK Tučapy

Potrefená Husa České Budějovice, Česká ul.



Ohlasy zákazníků
Gríšo, tímto bychom Ti chtěli moc poděkovat za Tvoji ochotu a profesionální 
přístup! Výběr hudby byl přizpůsobený atmosféře, tak se pařilo od rána do 
rána. Pokud chcete protančit svůj svatební den, Gríša ,,Dj Gizzy“ Orljanski je 
jasná volba!!
Novomanželé Petra a Pavel Vesečtí, svatba Penzion Kamínek 3. 10. 2015

Ahoj Gríšo, ještě jednou bychom ti chtěli poděkovat za perfektně připravenou 
svatební párty. Organizace, domluva a výběr hudby naprosto dokonalý. 
Všichni byli nadšeni,  takže ihned si brali na tebe kontakt. Můžeš tedy čekat 
telefony a návštěva Vlašimi Tě asi nemine. Děkujeme Ti, Jenišťáci.
novomanželé Kateřina a Jakub Jeništovi, svatební party 8. 8. 2015 Vlašim

S Gríšou spolupracujeme jako firma Atoda Telemarketing s.r.o. již několik 
let. DJ Gizzy je vždy pro nás jasná volba. Skvělá hudba,  parádní navození 
afmosféry a možnost karaoke. Gríšo děkujeme.
Jitka Bezemková, manažerka pro provoz call centra Atoda Telemarketing s.r.o.

Pan Mgr. Orljanski již několik let zajišťuje poslechové „diskotéky“ v rámci 
společenského programu významných kongresů, které v jižních Čechách 
pořádá Nemocnice České Budějovice, a.s. Večerní program kongresů se 
také díky výběru vhodné hudby ze strany pana Orljanského stává důstojným 
a příjemným prostředím pro neformální diskuze lékařů specialistů, často 
z  celého státu a ze Slovenska. Navíc je pan Orljanski zcela spolehlivý ve 
vlastní organizaci akcí.
PhDr. Marie Šotolová, vedoucí Informačního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.



Kontakt

Mgr. Grigorij Orljanski
Zavadilka 2558
České Budějovice
370 05

Živnostenský list: vydán Obecním živnostenským úřadem    
v Českých Budějovicích dne 1. 1. 2010
IČ: 764 89 892. Nejsme plátcem DPH.
Bankovní spojení: 43-0418150217/ 0100 (Komerční banka)

KONTAKTNÍ INFORMACE

E-mail: info@gizzy.cz
Telefon: +420 736 734 341
       Gizzy Music Agency - Dj Gizzy
www.gizzy.cz




