
 

Ahoy! 
Jsme moc rádi, že jste si na svou akci vybrali právě nás a máme tu pro 

Vás pár informací k zajištění hladkého průběhu vystoupení. 
Součástí tohoto technického rideru je i repertoárový list a stage plan. 

 
Pirates of the Pubs 

Technický Rider 
 

Pirates of the Pubs jsou: 
Ondřej Skippy Znoj – hlavní zpěv, mandolína 

Barbora Znoj Novotná – hlavní zpěv, housle, Irish Thin Whistle 

Jan Havlín – elektrická kytara, akustická kytara doprovodný zpěv 

Vojta Hájek – baskytara, doprovodný zpěv 

Hugo Fischer bicí, doprovodný zpěv 



Dále s sebou vozíme merch sellera, zřídkakdy manažera a ještě méně 

častěji fotografa. 

V případě potřeby znát jména ostatních členů pirátské osádky (např. k 

zajištění vstupu) nás neváhejte kontaktovat. 

 

Kontakty: 
Booking/manažer: Petr Růžička 

Tel: 774 122 533, petrank12@seznam.cz, Fb Petr Růžička 

Technical manager (ohmy a ampéry): Jan Havlín 
728048271, honza.havlin@hotmail.cz 

Grafika (křivky a vektory): Bára Znoj Novotná 
barbora.znoj@email.cz 

Frontman kapely: Ondřej Skippy Znoj 
Tel: 775 240 463, oiskippy@email.cz , Fb Ondřej Znoj 

 

Oficiální email: piratesofthepubs@gmail.com 

Najdete nás na: bandzone.cz/piratesofthepubs, facebook.com/piratesofthepubs/, 

instagram.com/piratesofthepubsofficial/, youtube.com/ PiratesofthePubsOfficial 

www.piratesofthepubs.com,  
 

 

 

 



Další informace a požadavky 
 

Minimální čas naší zvukové zkoušky je 25 minut.  

Pokud se jede dálka, prosíme zajistit spaní. Určitě Vám dáme vědět předem. 

Víme, že je nás jak psů a není to s námi jednoduché, ale určitě Vám to 

vynahradíme. 



Chtěli byste nás pohostit? Moc děkujeme. Mějte prosím na paměti, že jeden z 

nás je vegan a jeden vegetarián. 


Nějaké pití pro kapelu vždy potěší a čím víc budeme potěšeni, tím víc se 

budeme na pódiu snažit. (Nejraději máme Budvar a Jamesona) 


Když nic jiného, prosíme alespoň pět lahví vody na podiu. Vzhledem k povaze 

našeho vystoupení jistě chápete, že dehydratace je naše dobrá, všudypřítomná 

kamarádka. 


Backstage. Víme, že ne všude lze zajistit nějaký prostor pro kapelu, ale klidné 

místo kde si můžeme naladit nástroje, připravit se na vystoupení a po něm si 

odpočinout rozhodně oceníme. Když nic jiného, hoďte nám alespoň rezervačku 

na stůl někde v koutě. 


Nadále je třeba zajistit kvalifikovaného zvukaře popř. osvětlovače a koberec pod 

bicí pokud není na podiu protiskluzová podlaha. 

 

Parkování. Občas těžší než s tou backstage, že? V případě nutnosti se 

domluvíme po telefonu. Volejte Skippymu. 


Prosíme pořadatele, aby zajistil hladký průběh našeho vystoupení, 

jakékoliv narušení ze strany pořadatele, zvukaře nebo návštěvníků, může 

být bráno jako důvod k ukončení nebo nezapočetí produkce!! 

 

Pokud má vaše akce časový skluz, dejte nám vědět.


Tyto a technické požadavky jsou pro naše vystoupení nezbytně důležité, 

prosíme o zpětné potvrzení tohoto technického rideru ze strany pořadatele! 

  

Máte vy na nás nějaké prosby, požadavky, chcete se na něco zeptat? 

Neváhejte volat, napsat (Skippymu). Jsme lidi (teda alespoň dokud jsme 

střízlivý) a určitě se vždy nějak domluvíme. 

 


Na požádání rádi poskytneme veškerá loga v křivkách a promo fota kapely. 

Na oplátku nám, moc prosíme, zašlete včas veškeré informace ohledně času 

příjezdu, začátku zvukové zkoušky, časového harmonogramu apod. 

 

 



Pirates of the Pubs si vyhrazují právo ukončit produkci nebo jí vůbec 

nezačít v případě, že pořadatel nebude schopný zajistit její hladký průběh a 

to s nárokem na domluvený honorář. (Stalo se nám jen jednou – na mol 

opilý zvukař.) 

 

Vzhledem k specifické povaze našich nástrojů, je třeba dodržet minimální 

technické požadavky (počet odposlechů atp.) jinak nelze zaručit hladký 

průběh produkce!!! Konzultujte prosím náš stage plan se svým zvukařem a 

kdyby cokoliv, volejte (Skippymu) nějak to spolu vymyslíme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Repertoárový list 
 

 

 

Barbora Znoj Novotná a Ondřej Znoj a jejich díla jsou registrováni pod OSA. 

Aktuální playlist přivezeme s sebou.   

 

název skladby (alba) autor hudby autor textu 

   

Album Drunken Forever 2016   

   

… are comming Barbora Znoj Novotná Barbora Znoj Novotná 

Vítejte na palubě Ondřej Znoj Ondřej Znoj 

Jolly Roger                      Ondřej Znoj Ondřej Znoj 

Irish Music Heart          Barbora Znoj Novotná Barbora Znoj Novotná 

Stupid Drinking Song       Ondřej Znoj Ondřej Znoj 

Pirates of the Pubs     Barbora Znoj Novotná Barbora Znoj Novotná 

Tell Me Ma    neznámý neznámý 

Bohemian    Barbora Znoj Novotná Barbora Znoj Novotná 

Na vlnách naděje Ondřej Znoj Ondřej Znoj 

Vlci   Barbora Znoj Novotná Barbora Znoj Novotná 

Budweis Pirates Clan          Ondřej Znoj Ondřej Znoj 

The Wind that Shakes The 
Barley 

Ondřej Znoj Ondřej Znoj 

Boy From Copenhagen Barbora Znoj Novotná Barbora Znoj Novotná 

   

Album Still on the Road 2019   

   

Vzhůru na palubu (Dva roky 
prázdnin)  

 
Karel Černoch 

Never let you Down Ondřej Znoj Ondřej Znoj 

Drunken Dublin Barbora Znoj Novotná Barbora Znoj Novotná 

Leave Her, Johny Leave Her neznámý neznámý 

Ostrov pokladů  Ondřej Znoj Ondřej Znoj 

Still on the Road  Ondřej Znoj Ondřej Znoj 

Back to Galway   Ondřej Znoj Ondřej Znoj 

Oheň v srdci  Ondřej Znoj Barbora Znoj Novotná 

Kraken  Barbora Znoj Novotná Barbora Znoj Novotná 

Take your Soul  Barbora Znoj Novotná Barbora Znoj Novotná 

Czechrisch  Jakub Friedrich Jakub Friedrich 

I Just want to be Happy Ondřej Znoj Ondřej Znoj 

Až jednou Ondřej Znoj Ondřej Znoj 

Captain´s Grave Barbora Znoj Novotná Barbora Znoj Novotná 

Nečum! Jiří Filip Jakub Friedrich 

Volunteer´s Song (outro) Ondřej Znoj Ondřej Znoj 



Stage plan 

 

 
Pódium o velikosti min. 5x3 metry, protiskluzová podlaha nebo koberec, 5 

odposlechových cest. Bubeník používá jako odposlech malý mix a sluchátka, 

tyto si vozí vlastní. 

 



 

 


