
Umělci Katalog O agentuře Kontakt  cz en es

„Kráse a pravdivosti skladby nevěříme, dokud 
mráz po zádech nejde, dokud nezapomeneme 

dýchat, dokud obličej nestrnul, dokud se nezabarví 
ruměně, aby hned na to, nepokryl se bělostí.“

Leoš Janáček, O průběhu duševní práce (1916)

novinky ⟶

andrea
Lístek s poznámkou
Homepage

Jemná animace značky (pulzování).
Možnost pracovat se zvukem – např. rozezní se po přejetí značky

Reference: 
https://www.mergrim.net/ Zajímavý efekt na celé ploše pozadí reagující na zvuk.



Umělci Katalog O agentuře Kontakt  cz en es

projekty

kontakt

Akademie komorní hudby
Trio Incendio klavírní trio

„Kráse a pravdivosti skladby nevěříme, dokud mráz po 
zádech nejde, dokud nezapomeneme dýchat, dokud 

obličej nestrnul, dokud se nezabarví ruměně, aby hned 
na to, nepokryl se bělostí.“

Leoš Janáček, O průběhu duševní práce (1916)

Příklad novinky, která bude na webu uvedena. 
Může to být např. vydání nového alba u nahrávací 
společnosti, které by po kliknutí odkazovalo na 
externí stránku. Novinky budou vždy přibližně 
takto dlouhé.

S ohledem na současná bezpečnostní opatření 
byly zrušeny všechny koncerty agenturou 
zastoupovaných umělců v období do září 2020.

Agentura Makropulos, s.r.o.
Třebízského 10
12000 Praha 2 Facebook Instagram

Martina Výrková
+420 739 372 309
martina@makropulosmusic.com

umělci

Stáhněte si náš katalog pro sezónu 2021–22

„Záleží mi na podpoře a uměleckém růstu 
spolupracujících umělců. Agentura se zakládá 

na vzájemné spolupráci radosti z práce a věřím, 
že my všichni chceme zprostředkovávat silné 

hudební prožitky publiku.“
Martina Výrková

novinky ⟶

Josef Špaček housle
Tomáš Jamník violoncello

Jana Boušková harfa
Marek Kozák klavír 

Petr Popelka dirigent
Dvořákovo trio klavírní trio

andrea
Lístek s poznámkou
Menu

Menu se zobrazí v baru nahoře po protiscrollu směrem nahoru

Reference: 
https://www.najbrt.cz/

andrea
Lístek s poznámkou
Novinky

Nejdůležitější 3–4 novinky rolováním zprava doleva. Po kliknutí na šipku vpravo.
Proklik na podstránku přes název kategorie vlevo. Po přejetí změní zabarvení.

andrea
Lístek s poznámkou
Umělci + Projekty

Po najetí na řádek se zobrazí foto a změní styl textu.
Po uhnutí “myši” foto opět zmizí.
Možný proklik na detail umělce / projektu.
Proklik na podstránku přes název kategorie vlevo. Po přejetí změní zabarvení.

Reference: 
https://nochinochinochi.com/?fbclid=IwAR2aij4dlX3gBsQjsdQKYDuBaFKJRn_hmaooiofpAVdpSOXHyqviTFSd1N8

andrea
Lístek s poznámkou
Galerie

Mood fotogalerie.
Mohou být fixně nebo natažené z IG s proklikem.

Reference:
https://www.praha.camp/ Scroll-down, příklad galerie (na zeleném pozadí).
https://abhishekjha.me/muteza/ Je možný lehký protipohyb fotografií jako zde?

andrea
Lístek s poznámkou
Katalog

Proklik přes slovo “katalog” na podstránku s podrobným výpisem všech katalogů.
Po najetí podtržení slova.

andrea
Lístek s poznámkou
Agentura

Proklik přes slovo “Agentura” na podstránku s O Agentuře.
Po najetí podtržení slova.

andrea
Lístek s poznámkou
Kontakt

Proklik na podstránku přes název kategorie vlevo. Po přejetí změní zabarvení.
Proklik na sociální sítě.



„Kráse a pravdivosti skladby nevěříme, dokud mráz po 
zádech nejde, dokud nezapomeneme dýchat, dokud 

obličej nestrnul, dokud se nezabarví ruměně, aby hned 
na to, nepokryl se bělostí.“

Leoš Janáček, O průběhu duševní práce (1916)

Tomáš Jamník získal výzkumné stipendium 
Fullbrightovy nadace a v sezoně 2020-21 bude 
pobývat na Juilliard School of Music. V rámci 
svého pobytu se bude věnovat hledání dosud 
neobjeveného.

S ohledem na současná bezpečnostní opatření 
byly zrušeny všechny koncerty agenturou 
zastoupovaných umělců v období do září 2020.

umělci

novinky

Josef Špaček housle
Tomáš Jamník violoncello

Jana Boušková harfa
Marek Kozák klavír 

Petr Popelka dirigent
Dvořákovo trio klavírní trio

andrea
Lístek s poznámkou
Detail návrhu Novinky.



projekty
Akademie komorní hudby
Trio Incendio klavírní trio

umělci

Tomáš Jamník violoncello
Jana Boušková harfa

Marek Kozák klavír 
Petr Popelka dirigent

Dvořákovo trio klavírní trio

Josef Špaček housle

Příklad novinky, která bude na webu uvedena. 
Může to být např. vydání nového alba u nahrávací 
společnosti, které by po kliknutí odkazovalo na 
externí stránku. Novinky budou vždy přibližně 
takto dlouhé.

andrea
Lístek s poznámkou
Detail zobrazení foto po najetí. Ukázka 1.



projekty
Akademie komorní hudby
Trio Incendio klavírní trio

umělci
Josef Špaček housle

Tomáš Jamník violoncello

Marek Kozák klavír 
Petr Popelka dirigent

Dvořákovo trio klavírní trio

Příklad novinky, která bude na webu uvedena. 
Může to být např. vydání nového alba u nahrávací 
společnosti, které by po kliknutí odkazovalo na 
externí stránku. Novinky budou vždy přibližně 
takto dlouhé.

Jana Boušková harfa

andrea
Lístek s poznámkou
Detail zobrazení foto po najetí. Ukázka 2.



projekty
Akademie komorní hudby

umělci
Josef Špaček housle

Tomáš Jamník violoncello
Jana Boušková harfa

Marek Kozák klavír 
Petr Popelka dirigent

Dvořákovo trio klavírní trio

Příklad novinky, která bude na webu uvedena. 
Může to být např. vydání nového alba u nahrávací 
společnosti, které by po kliknutí odkazovalo na 
externí stránku. Novinky budou vždy přibližně 
takto dlouhé.

Trio Incendio klavírní trio

andrea
Lístek s poznámkou
Detail zobrazení foto po najetí. Ukázka 3.




