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prŮvodech, pochodech' c|fkusová Vystoupení. aj.) Vypište;

Zavazu]i ss, Že hudební díla budou provozována V souladu s al]torským zákonem
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Žměny písemně oznámit osA. seznam uŽitých děl (skladeb) s uvedením jmen
autorú, textařů případně upravovalelŮ a názvŮ skladeb je povinnÓU součás{í
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RepeÉoárový list _ program produkce
Seznam skladeb, které budou při produkci užitv
V případě, Že účinkující
poskytli seznam hudebních děl, která budou uŽita při produkci, potvrzený
vedoucÍm hudebního souboru, popřípadě jinou odpovědnou osobou, je moŽné tento seznam přiloŽit k Žádosti
(není nutné vyplňovat seznam skladeb na tiskopise). V souladu s ustanovením $ í00 odst. 5 autorského
zákona č^',2112000 Sb' v platném zněníje nutné uvést seznam skladeb i v případě, Že budou uŽita díla autorů
nezastupovaných oSA.
Název díIa:
Chtěl jsem mít

SkladateVtextař:

Název díla:

Vostárek Ladislav

V pekle sudy válej

SkladateVtextař:
Krulich Tomáš

Přestáváš snít

Vostárek Ladislav

Rolling in the deep

Epworth Paul Richard

Vodopád prázdnech slov

Vostárek Ladislav

The best

Turner Tina

Já na to mám

Hron Jiří

Napořád

Hruza Michal

Hledá se Žena

Bolan Josef

Reklama na ticho

Kinček Július

Srouby a matice

Bolan Josef

Nejsi

Motyl Martin

Jedeme dál

Janda Petr

Breaking the law

Proč zrovna ty

Janda Petr

We're not gonna take it

Lekná

Timko Igor

Paranoid

Ty

Timko Igor

Cesta

a

tvoja sestra

Sníder Daniel Dee
IOMMIANTHoNY FRÁNK

Krajčo Richard

Tohle je ráj

Horák Zbyněk

StíŽnost

ModÚ pondělí

Horák Zbyněk

Someone like you

Atkins Adele

Muchomůrky bílé
V uniformě lokaje

Hlavsa Milan

Heaven

Adams Bryan

Brichta Aleš

Summer

Slečna závist

Hensley Ken

We Weren't Bom To Follow

Táborslý František

of

69

Adams Bryan
Jon Bon Jovi

Sluneční

KoníčekMartin

Hollywood Hills

Neříkei

Konečný Dušan

Maria

Jahody mraŽený

Schelinger Jiří

Eye of the tiger

Dance with somebody

Noren Gustaf

Sýská

se mi

Pavka Josef

Eldorádo

Jass Wolfgang

L.A.G. Song

Hrivnak Peter

Svařák

Rauer Antonín

Hot and cold

Buxton Felix Major

Hey now

Bič Peter

Hey you

Smidt David

Septání do ticha

Žádost

osA

542 215 788
rno@osa.cz

Destri James
Peterik James Michael

Whiskey in the jar

Bell Eric

Váňa ota

a Sazebník

|'egionálni pracoviště oSA
)SA Brno
ezuitská 17
02 00 Brno

Haber Samu Aleksi

Junák Miroslav

Malá dáma

)1.

Halford Robert

oSA si můŽete stáhnout na WWW.osá'CZ

:

OSA Ostrava
Zahradní ul. í 0
702 00 Ostrava

oSA

Vary
53

Karlovy
Na vyhlídce
360 01 Karlovy

Vary

tel. 596 1'13 609-1 1 tel. 353 234 834

ostrava@osa.cz

k.vary@osa.cz

oSA ČeskéBudějovice oSA HavlíčkůvBrod oSA Hradec
SenováŽné nám.

2

28

Králor'

Na ostrově
Hořická 976
370 21 ČeskéBudějovice 580 01 HavlíčkůvBrod 500 02 Hradec Král
tel. 386 359 906-8

c.budějovice@osa.cz

tel. 569 424 080

h.brod@osa.cz

tel. 495 534

89í

h.kralove@osa.cz

