
se sídlem: Seifertova 681/79, Žižkov,r 130 OO Praha 3
vedená u Městského soudu v Praze C 240380
Ičo;aaašıaaa V
bankovní Spojení: Reiífeísen Bank, Ceska' republika
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IČO; 06097758
Zastoupený: Mgr. Zuzanou 'Vojtovou - ředitelkou
Email?_ Mübřli +420_
(dale jen „ Promotěfi)

Uzavírají podle příslušných paragrafů Občanského zákoníku a příslušných ustanovení Autorského Zákona následující

_ vystoupení 'sa-"uskutečníunez a. a, zum
-.'_“?-._`.;`ž__"něsto'a' místo Vystoupení: KD Plzeěka,r Beroun

:adí-esa místa konání: KD Plzeňka, Plzeňska' 83, Beroun-Město, 266 01 Beroun
typ akce: ples
pod názvem: Reprezentační níes Středočeského kraje
začátek akce: änflü hod.
začátek vystoupení NoName: nšno hod.
zvuková Zkouška včetně stavby ideálně od: 15:30 do 17:00 hod.
délka vystoupení: na min vcelkua
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IE.. (povinností agentury)

l) Agentura se tímto Zavazuje zabezpečit řádné vystoupení Skupiny NO NAME v čase a v místě určeněmˇtoutosmlouvou. Skupina NO NAME vystoupí ve složení: Igor Timko, Ivan Tímko, Roman Timko, Dušan Timko, Zołtán Sallai,Pavol Jakab.

HI. (povinností nrornotěra)

1) Neoddělìtelnou součástí této Smlouvy je RIBER ~ Technické a Organizační podmínky, které specifikují všechnypovinností Promotěra, požadavky na ubytovánír repertoárový list pro OSA a podmínky pro zvukovou a světlenouaparaturu, kterou bude potřeba zajistit.

IV. (finanční podmínky)

1) Promotěrˇ se zavazuje, mimo zajištění a zaplacení ubytování a mimo dodržení organizačních a technickýchspecifikací uvedených v RIDERU, vypłatìt Agentuře sumu 23g âůfi.“ Qšíă (slovem: dvě stě dvacet devět tisíc devětset korun) včetně DPH. Odměna je splatná následovně: převodem na účet nejděíe vden vystoupení. Agentura.vystaví na uvedenou částku řádný daňový doklad - fakturujr příjmový í výdajový doklad, které odevzdá při vyplacenído rukou Promotěra.

Strana 1 (celkem 2)



4-5r ı v.
ii. ň' .. e. v “ r“ fl-í'. . vr* ťgı-flq ‹ r. 'f .I'z r 'n

Í-ÍJ'F: za C' É? 3 J ın ' "-'Ě _šv ""-. ' Ll á "nn U! Ě-fiì'ø' lı Í \!=.n`±".\_'-g`\' Ě; .f

„v v r v n O O . . v- _-z ` __

1) Promotér je oprávněný odstoupit od jiz uzavrene Smlouvy bezplatně jen z duvodu Lvis major (zivelna pohroına,

epidemie) Důvody odstoupení je povinný oznámit Agentuře bezodkladně vhodným zpusobem ıhrled, co seo nich

dozvěděl. Zároveň je povinný do tří dnů dodat písemné oznámení těto skutečnosti s uvedením duvodu.

2) V případě, že Promotér odstoupí od Smlouvy z jiných důvodů, než je uvedeno v odstavci'V. v bodě l v době

a) od podpisu Smlouvy - 60 kalendářních dní před datem vystoupení, uhradí Agentuře 40% dohodnuté sumy podle

'článku IV této Smlouvy. Í V z L!

b) 59 - 30 kalendářních dní před datem vystoupení, uhradí Agentuře 70% dohodnute sumy podle clanku EV Leto

Smlouvy.
V r ' r

c) v rozmezí 30 dní až po příjezd na místo vystoupení, uhradí Agentuře 100% dohodnuté sumy podle clanku IV teto

Smlouvy.
- . r u.: r u r I | v U 0 V IL `ı„l“

3) Agentura může od Smlouvy odstoupit jen ze zvlast za\./aznych osobnıcn důvodů (napr. z duvodu Choroby nel-tteıeho
'J v n. . v r . I _ . r O ._

clena). Tuto skutečnost je Agentura povinna neprodleně oznamıt Promoteiovı vhodnym zpusobem.

V případě již zaplacené zálohy je povinna tuto neprodleně převést zpět na učet Objednavatele v cele vysi.

Ví. (smiluvní pokuta)

l) Obě Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě 5000.-CZK za každé porušení některého z ustanovení této

Smlouvy nebo Rideru, pokud tato smlouva neurčuje jinak.

2) V případě politické akce, kdy jméno NoName bude zaviněním Promotéra spojeno sjakýmkoliv politickým

subjektem bude Smluvní pokuta l 000 OOOflCZK. Agentura však bere výslovně na vědomí, že se vystoupení uskuteční

na reprezentačním plese Středočeského kraje, kterého se budou Účastnit i představitelé vlády Ceské republiky a

Středočeské kraje, tj. na plese se budou účastnit politicky exponované osoby.

3) Smluvní pokuta je splatná na místě ihned po oznámení porušení smlouvy poškozenou stranou.

4) Zaplacením smluvní pokuty není dotčené právo poškozené strany domáhat se škody podle zvláštních předpisů, leda

že by tak stanovovala tato Smlouva.

VII. (Závěrečné ustanovení)

1) Tato Smlouva i Rider je vypracovaný ve dvou exemplářích, přičemž každá strana dostane po jednom vyhotovení.

2) Smlouva nabývá platností dnem podepsání oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinností okamžikem

Zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., zák. o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato

smlouva podléhá zveřejnění dle zákona o registru smluv a souhlasí S tím, že bude zveřejněna ve Svém plném Znění.

Zveřejnění Zajístí Promotér.

3) Ustanovení této Smlouvy, tak i právní vztahy vznikající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Právní vztahy

týkající se práv upravovaných Autorským zákonem se jím i řídí.

4) Změny a doplňky této Smlouvy je možné vykonat jen písemnou formou se souhlasem obou stran, pokud to není

v této Smlouvě stanovené jinak.

5) Po odehrání koncertu a zaplacení faktury jsou vzájemné pohledávky a závazky obou stran vyrovnány. Smluvní

strany prohlašují, že jakékoliv spory budou řešit především dohodou. V případě, že nebude možné řešit spor dohodou,

smluvní strany se dohodly, na řešení Sporu věcně a místně příslušně Soudy České republiky.

6) Smluvní strany prohlašují, že si tuhle Smlouvu i Rider pozorně přečetly, obsahu porozuměly, Smlouvu neuzavírají

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, jejich vůle uzavřít tuto Smlouvu je Svobodná a vážná a na souhlas

S jejím obsahem ji podepisují osobami oprávněnými Za ně konat.

8) Nedílnou součástí této Smlouvy je její příloha č. l - tzv. RIDER - Technické a Organizační podmínky.

Vyhotovené dne .............................. .2020

Timko Roman
jednatel
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Zůlů

Bˇíechnické a organizační ı 'ˇ

i. -Ubecné

Tento Rider vymezuje technické a Organizační podmínky pro přípravu a realizaci koncertu

Umělce na neveřejné akci. je bezpodmínečně nutné, aby se S tímto Riderem pečlivě seznámil

Promotér i jeho odpovědný Zástupce a to Zejména proto, že nedodržení tohoto Rideru může

způsobit potíže při přípravě a realizaci koncertu Umělce, v krajním případě odstoupením

Agentury od Smlouvy z důvodů jejího neplnění, přičemž veškeré náklady by v tomto případě byly

připsány k tíži Promotéra. Bude-li jakákoliv formulace pro Promotéra nesrozurnitelná, či

jakýkoliv bod tohoto Rideru obtížně splnitelný, je nutné, aby se promotér či jeho odpovědný

Zástupce co nejrychleji Spojil s Agenturou a společnými Silami našli vzájemně vyhovující řešení

problému.

2.. Vymezení pojmů

Umělec - hudební Skupina a případní hosté, kteří vystoupí v rámci Koncertu. Promotér - subjekt

( právnická či fyzická osoba j který na základě uzavřené Smlouvys Agenturou připravuje a

realizuje Svým jménem a na Svůj účet koncert Umělce za podmínek uvedených ve Smlouvě a

Rideru. Agentura - Subjekt Ĺ Slovenská nebo česká právnická osoba tvořená členy No Name j,

který sjednává prostřednictvím Managera S Promotérem podmínky, za nichž bude realizováno

vystoupení Umělce a který jedná ve všech věcech, které se tohoto týkají jeho jménem.

' Í'ľ.Ĺ“'--ÍZprostředkovatel - subjekt, který je mezičlánkern mezi Agenturou a Promotérem. Tento subjekt

jenčastečněpřejıma odpovědnost za sjednání podmínek, za nichž bude realizováno vystoupení

P teremdlepokynu Agentury. Produkce Ĺ Road Manager j ~ osoba pověřená

""-*ěl e." ajrcıjejıchzanny a zodpovídající za vyžadování a dodržení všech bodů
gsm ønámkønçęz-m vukař,Techn1k- osoby pověřené k jednání a Spoluprácí

všechny;technickéčinnosti související s koncertem

ee ezporuchovypmvnzpredavprubehu koncertu Umělce. Mají

.. kOIłECIl rozhodnutıvevšechbodech Technických podmínek Rideru str. 3. 4.

Son cleny ronkčmhotymusevšemı právy a povinnostrni. Smlouva - dokument, který
pravuj'e,'ob'ecnéf"smluvnívztahy mezi Agenturou a Promotérem a jehož nedílnou části je

Technickyaürganizační Rider. Rider - souhrn obecných, organizačních, produkčních a

' ' technických požadavků Agentury vůči Promotérovi.

3. Součìrmost Promotéra

Promotér se zavazuje, že poskytne veškerou možnou součinnost Agentuře, Produkci a dalším,

Agenturou pověřeným osobám zúčastněným na realizaci koncertu Umělce. Způsobí-li jakákoliv

osoba, která patří do okruhu osob, které Promotér pověřil Součínností S Umělci a Produkčním

týmem, jakoukoliv škodu, je za tuto škodu odpovědný Promotér. Toto se týká zejména osob,

které přicházejí do styku S majetkem Umělce či Produkčního týmu Ĺ např. pomocný personál pro

pomoc při stěhování aparatury) , které by z nedbalosti čí z důvodu opilosti způsobili např. škodu

na majetku Umělců či Produkčního týmu.

4. Propagace koncertu

V případě, že se jedná' o privátní event ~ Promotér se Zavazuj e, že akce jejíž součástí je koncert

No Name bude pro pozvané hosty na pozvánky, ne pro volně příchozí veřejnost. Nebude

propagovat akci plakáty, billboardy ani jiným veřejným způsobem. Na akci se nebudou prodávat

ani rozdávat vstupenky. ø

V případě, že se jedná o veřejný event - Promotér Spolu S Managerem domluví rozsah a formu

propagace

5. Účast partnerů



Vzhledem k toniu, Že .oa přípravě a realizaci koncertu Se podílí celá řada partnerů formou
peněžního a nepeněžního plnění, uděluje Agentura Promotérovi právo bezplatně umístit na
jevišti či poblíz, loga partnerů či třetích osob, které se :aa realizaci podílí Uipístovat loga oa
jevišti, ale jen po dohodě S Agenturou či Prodakcí -

o. 'i .ateisitá síně ı a %z%č11ost

Pořadatel se zavazuje zajistit spolehlivou, profesionální a bezúhonnou pořadatelskou službu
v dostatečném počtu k zajištění klidného průběhu Vystoupení, 'počet členů pořadatelské služby je
na úvaze pořadatele a na velikosti prostoru., areálu či KD, Dále pořadatel zajistí ostraha zázemí
1'1či1'1ioijícíeh,f teeíioiky, podia a režie po .dobu stavby, konání akce a deioootáže až doodjezdu
účinkujících a techniky“. V případě několikadenní akce nebo Stavby den předem je nutné zajistit
ostrahu techniky i v době kdy neprobíhá produkce. Pořadatel zajistí dostatečnou ochranu vozidel
techniky a učinkujících až,“ do odjezdu i vpřípadě odjezdu 'následující dea. Pořadateí ručí za
bezpečaost veškerého techiiickébo vybaveaí, vozideí .a osoboích věeí pit-ed poškozeiiíia a
zefizeoíin třetí osob-11111r Pošadatei je dáie poviaea aajispšt dostateěaý požároí dohied a
hasicípí'ístroie poblíž podía a režie,

Dále Se ujednává, že v případě poškození nebo zničení majetku agentury určeného k výše
uvedeným Službárn jakoukoliv Živelnou událostí (zejména povodně nebo záplavyj, hradí tyto
škody pořadatel

V případě prudkého deště a špatných povětrnostních v.,lívů které by mohli ohrozit bezpečnost
návštěvníků účinkujících a techniky bude na dobu nezbytně nutnou Vystoupení přerušeno a
v případě nutnosti ukončeno O pokračování vystoupení rozhodne výh1adně agentuıa

Zejména po dobu pouštění dwiváků koncertu a po jeho skončení je nutné střežit 'nejen podium a
ostatní prostory používané technikou ale i režii üstraha režie bode ukončena až die pokyriíi

“ agentury iiš

Poradateíodpovida za pripadne urazy a majetkové škody vzniklé v souvislost] s akcí, pokud
_ __ nebyly prukazne zaviněny oedbalostí agentury Všichni členové pořadatelské Služby musí být

'označení (jednotné oblečení, viditelná cedulka nápis atd.)

Pořadatel' [pořadatelská služba] je povinen zabránit vstupu do areálu či sálu neplatícím divákům
[mimo držitelů nepřevoditelných 'backstage pasů). Pořadatel odpovídá agentuře za škodu, která
účinkujícím nebo členům technického teamu vznikne a to bez ohledu na to, zda škodu způsobili
pracovníci pořadatele nebo návštěvníci akce Min požadujeme: 2 osoby 11 každého vchodu pro
diváky, 2 osoby v prostoru mezi jevišti-5111 a diváky, 1 osobu u světel a zvuk režie, 2 osoby u
vchodu do Zákulisí a nejméně i osobu, která bude eelou dobu k dispozici potřebám skopiiíy
(doprovod, kontrola u vstupu do šatny skupiny apod.)

f"37st 'technické zabezpečeni

Promotér zajistí na své náklady odpovídající Zvukovou a světelnou aparaturu dle specifikací v
tomto Rideru, Zašle .kontakt ozvučovací firmy na Agentura a zajistí, aby se tyto informace dostaly
do rukou osoby, smluvně svázanou S Promotérem a zajišťující technicky celou akci. Tato osoba je
povinna písemně dodat Seznam techniky , která bude použita na akci mejlem na zvukaře
zodpovědného za techniku U'mě-lce :. Peter Gajdoš,*.Dále zajistí na své
náklady při příjezdu techniky i po skončení koncertu pomocnı y z atne a Střízlívé na stěhování
nástrojové aparatury. Zajistí možnost Zvukové Zkoušky v čase po dohodě s Agenturou [optimálně
16 - 18 hod] Zvuková Zkouška trvá i S vykládáoím, stavbou a zakáblováním cca 2 hodiny, ale lze
ji zkrátit Promotér zajistí na místě či v blízkosti místa konání koocertu dostatečně velké a
výškově neomezené misto pro parkování dvou dodávek cca 7111 dlouhých. Současně zajistí
Odpovídající ostraha těchto vozidel. Pokud bude parkování zpoplatněno, zajistí. Promotéı úhradu
parkovného před odjezdem Umělců a celého Produkčního týmu.

8. Bariéry

Pořadatel musí zabezpečit vhodným způsobem oddělení diváků od podia a účinkujících [vhodná

Z



Výška pódia 1m a více, nášlapné bariéry, pořadatelská Služba apod.) Okolo Světelné a Zvukové

režie pořadatel Zajistí Zábrany (nejlépe policejní plůtky), Zamezující vstupu diváků do

bezprostředního prostoru kolem a na plošiny pro Zvukovou a Světelnou režii. V případě konání

open air festivalu je potřeba Zabezpečit celý areál dostatečným množstvím. bariér (plotů,

Zábran...), aby se Zamezilo vstupu neplatícím divákům. v '

f

ů. Elektric.. ' Í'Ůuà

Zásuvky musí být Ze stejného Zdroje, tedy musí mít totožnou Zem a musí být na stejné siti jako

PA. systém. Každá Zásuvka musí být jištěna min na plnou hodnotu Zásuvky (A) jístičem nebo

pojistkami. Zásuvky nesmí být v dosahu diváků. Kabely musí mít odpovídající průřez a délku, aby

nedošlo k jejich přehřívání a úbytku napětí i při jednorázovém Zvýšeném odběru el. proudu. Při

poklesu napětí pod 210V nelze v produkci pokračovat.

Vpřípadě Způsobení škod vlivem nesprávně Zapojenýcb Zásnvek, nedostatečnébo

uZemnění nebo přepěü přebírá plnou odpovědnost pořadatel.

10. Šatna

Pořadatel dále na své náklady Zajišťuje šatnu. Šatna musí být čistáosvětlená a. uZamykatelná

(klíče budou vydány při příjezdu agentuře nebo pověřenému členoví technického teamu).

Vybavení šaten - dle možností objektů WC (nebo v bezprostřední vzdáleností v Zázemí -- nikoliv

mezi veřejnostíl), sprcha, Zásuvka 230V, umyvadlo S teplou a studenou vodou, věšák, Zrcadlo,

příslušný počet židlí a stolů (dle počtu osob), toaletní papír, mýdlo a celkem 6 ks froté ručníků!

_ V šatně účinkujících požadujeme skleničky nebo kelímky, otvírák na pivo a víno, vidličky, lžičky a

' ” ` varnou konvíci na čaj a kávu!!! `

Porada-te-l-_=s_e-fl--Za-vaZuj'e'ířfž'ajís't-it-Š'teplotu v šatnách v minimální výši 20o C. V opačném případě může
I ' ' ' d outstoupenł,aľ11žby 'Zanikl nárok na honorář a pořadatel je povinen navrátit

na SÍÉV lkumvstupneVeškerep'r'ostory'a Zařízení, ve kterém se účinkující, technika a technický

._doprøvøđpohybuji,musıodpovıdat předpisům o bezpečnosti a ochraně Zdraví dle příslušných

- “ sTATNÍcH NoREM.

Počet šaten: - 1x velká šatna pro účinkující a doprovodný team (nebo 2 menší) - celkem 12 osob

Vstup do Zákulisí a do Okolí šaten musí být Zabezpečen proti vstupu cizích Osob bezpečnostní

nebo pořadatelskou službou. Pořadatel může 10 až 20 minut po skončení vystoupeni pustit do

Zákulisí hosty popř. rodinné příslušníky s označením, ostatní návštěvníky po dohodě

s pracovníkem agentury.

11. Catering

Pořadatel se Zavazuje na své náklady Zajistit občerstvení pro účinkující v tomto rozsahu :

8x lahev (0,5 l) minerální vody neperlívé bez příchutí - NECHLAZENÉE, 3x lahev (1,51) minerální

vody neperlivé, 3x lahev (1,51) minerální vody perlívé, 2x láhev (2 l) Coca-Cely, 2x pomerančový

džus (1 l), 2x jablečný džus (1 l), 12x (0,5 l) pivo v lahví nebo plechovce (možno i točené), 2 X bílé

víno, káva, čaj, cukr, mléko, 1x obloženou sýrovou, 1x šunkovo~Salámovou mísu, pečivo, Ovoce

(banány, jablka, pomeranče, mandarinky, hroZnové víno), mísu Zeleniny a jedno teplé jídlo

vpočtu členů dle určení agentury (11), 8x Horalka, 4x čokoláda Milka - další občerstvení dle

vlastního uvážení. Při nedodržení bude pořadateli honorář navýšen o 5000,- Kč.

12. Obrazový a Zvukový Záznam

Promotér bere na vědomí, že je striktně Zakázáno během Zkoušky pořizovat jakýkoliv Záznamový

materiál. Výjimku může udělit pouze Manager, a to v odůvodněných případech - Zpravodajství .

Během koncertu se nezakazuje fotografovat, ale jen Z míst mimo jeviště a Zákulisí., a to bez

bleskui Obecně platí, že během prvních třech písniček lze fotografovat pod podìem, poté pouze Ze

3

Pořadatel Zajistí `: 3x Zásuvka 230V lůá ve Zvukové režii a 8x Zásuvka 230V led na podiu.“



sálu. Případné Zakaay či poVolení Vyřeší dohodou Produkce V návaznosti na místní situací.

jakékoliv jiné pořizoVauí Video ěi ZVukoVébo záznamu jen po dohodě s Managerem..

É3 z. ĂtíĚü 'f tu.
J.“

id I

V případě, že mezi Agenturou a Promotěrem dojde Výjimečně k dohodě o pořádání

autogramíady, uskuteční se tato na předem dohodoutém místě cca 20 minut po skončení

koncertu Umělce. Způsob, místo a délka autogram'íady musí být konzultovaua s Managerem 'nebo

Produkcí. Po dobu .konání autogramíady Zajístí Promotér přítomnost dVou Čleuě. pořadatelské

Služby. kteří budou na Zakladě požadavků Managera aajišt'oVat ostrohu Umělcífi.

Promotér se ZaVaZuje uhradit Veškeré Zákonem stanovené poplatky ochranným sVaZůru a

organizacím podle seznamu použitých skladeb, který obdrží od Zástupce agentury.

iš. äajištěuí ulıytotfdui

Promotér 'na SVé náklady Zajístí ubytování po koncertě 'V hotelu či penzionu, 'V místě konání

koncertu, který svým VybaVeriím odpovídá tříhvězdiěkovému Standardu, tj. pokoje jsou Vybaveny

TV, Vlastní koupelnou a WC. Pokoje nebudou spojovány do 'apartmánů a bude dodržen jejich

počet. Ubytování bude Vě. Snídaní, S dobou Vystěhování cca V 13:00 hod.[late checkout). Celkem

se jedná o Samostatné 2a dvoulůžkové a 7a jednolůžkově pokoje. Přesné místo ubytování, Vč.

přesné adresy a telefonu Či mailu, Sdělí Agentuře Promotér co nejdříve. Agentura aašle na recepci

hotelu Seznam ubytovaných Ĺ Roomíng List) S osobními údaji potřebnými pro ubytoVáżoí tak., aby

V momentě příchodu Skupiny, nebylo 'nutné předkládat OP! V bezprostřední. blízkosti. hotelu by

mělo být parkoviště pro 2 dodávky Mercedes Sprinter [Vysoké a dlouhéE) + 2 osobní Vozy

__ Agentury. V 'případě nesplnění těchto požadavků je .Agentura oprávněna koordinovaně S
' * 'I' Promotérero Vybrat jine' ubytování, Zaplatit jej a účet ihned dodat PromotéroVi k proplacení.

V5 Zášadě' platí, Že je možné. tento Rider modifikovat podle specifických podmínek 'Promotéra

Veškeré odchylky ale musí být zkonzultovány předem s Agenturoul Pověření mají: -

ŠIVIÍD Filip ~manager - Hajkova 3, 130 00 Praha 3, Česká republika

Cz+420- _ 'MW-tmělmetk
21

HAUSEROVÄ Regina - produkce

CZ +420__ 'VVtVuterš‹-I1.amask

17.. Porušeuí podmínek

Budevli tento Rider, který je nedílnou Součástí Smlouvy mezi Promotérem a Agenturou ze Strany
Promotéra a jím k Součinnosti pověřených osob :závažným 'způsobem porušen, může toto
porušení mít Za následek opoždění Začátku koncertu Umělce, popř. Vznik dalších nákladů, které
budou Promotérovi účtovány k tíží. V případě hrubého porušení tohoto Ríderu, a to zejména V
bodech techniky, Vyhrazuje si Umělec i Agentura 'právo koncert Zrušit, resp. předčasně ukončit.

id. Ždyěr -- posleduí bod

S uvedenými podmínkami Rideru souhlasíme a Zavazujeme Se je respektovat a V
celém rozsahu splnit.



Sa Slaıpinou NG NAME přij ode V1 astní FFĚH. Wakařä monšżomvý zafššššař a oavëüovaš. Technicka fiľma 'Zajżšìěná

pořadatalam ja povinna Sp'lnit .na místě všaolmyjajioh opravaëněpožadavky fosp. v průběhu Zvukové zkoušky a

následně i Vystoupení nˇmsí. být přítoman a v případě potřeby i nápomooan aodçoafl'ëd'ršý żaaššaıšk aa FŮšřl i

addoovědaý ăìaalmăk od NGN' a .aodpovădaý Éaolmâk od oavëâšovaaššìo pašża 3 ldarý dokonale Ovladaji použitou

tachniku _ -

Něktaré odchylky od požadavků jsou možnéj ale ja nazl'ıytnš nutné ja pře-dam dolıodaowì s produkcí .

Pokud. je io .náš Samosìatný konooft? irvá. ako'uškai S vykládanim a Zapojoním 2, hodiny. 'Pokud So jadná o firemní

akci. , Vše ìwá 155 hodiny .
Pro nás bývá. Standart (pokud Sí napřajo pořadatel jinak) od lčxüü do' 18:80 hod. Fastívaly Samozřejmě dla

možností a požadavků pořadatele.

ü

a Skupina. požaduje profesionální line. away zvukovou aparaturu, kìaì'a ja Sohopná. V místě Zwıkařaké-ho Stanoviště

Vywořit hladinu minimálně 115 dB (A) .nezkrasleného zvuku.

ü Sysìa'm masáž být zavěšaný .na koasżmkšžšoh.

a _pralarujome- tyto linaanˇay Zvukové Systémy : šFF Fariaol Bxäš'ä, L-Äooasüšıfl Naaoâ

à režie Zvukařa bude umístěna 'uproslřod Iflodištë na zemi -( aa na Vyvýšaaýclı gayakżìkášalaoh ) :żırıìkdzlvr 'na na a pod

balkonem, čí po Strauach Sálu. Výjimky třeba řešil' S předstihem So :mıkařeın .

:TUFĚĂ/FE „Í Falešné ” šžošae mzda `“ Sysäámy a kopža ,

šżăí' a FŤŠĹŠE šašagšš-ˇŤššřa žlaäfăšě 3% Na muni www“ aăfaga Éaaaa - aiăaaëzaš ššš aaa aaoa.š'âf.a`~zš“o“ž-`“ý ašama

6d místní techniky požadujeme :

~ Cat 5 + '229V V místě FGH ražăa
-

üat 5 + 228%/ v místě MSN .režie

-- komplemí nakáblovaní kapely podle přiloženého Staga planu v case nebo jiný podstavec pod. FGH a; MSN

mixpulty

-

připoj ení k FA.. Systému :a FGH š; aa aa -Sflagá-č šżšaa a 'ž : AES resp. L+F íawšaašaššé ššřšžˇššo- do anáažłaašašš

“- lażìšžšašìššľovžà Faìša aašša'Ĺ la Ť'â“ akašššäçššaa aa aaaaâëımaˇš-'flěššš Wâaga škála Íšaš; až íaìˇaga 'ăčzšřäš mššˇao lššaafaš gmdšaaà

-aaaìÉĚššlěfl-ˇÍšflaajšŘakom? noha? oêaaš mim aa aal-o-a loagšaša po oa'š§=“ šíašš Ważaagaajaš aa
ř Ě

V!a yadçoâë :aaašçř š
l

NÍM + S'F E

Q v případě Vankovníoh akcí velikost podla min. 8 X 6 m, Výška min. lm

É minimální rozměry Střechy : 9 X 6111 , 'kdo výška. : podium - front trasa ( claaranca ) ja mia. 6 m

f“ podíum So Střechou musi být odděleno Od diváků 'náš-lapy .nebo zábranamì

Q Vnitřní akce podle mqžııosti a dohody S managera-m a technikou. a

SF pod šošoš a away i
-vždy požadujeme Stabilní r-ìser pod bicí v.0,fiă~m o rozměru. 3 X 2 m Vo Středu Scèny! l l!

-požadujama rolling rise-r pod klávesy V.O_,2m o rozměru 2 K. 2 m (Stage right)
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FâˇŠÉ-.š a Úššrà'àšfivaäš puk:

Wřmăęšššüfi:
Hog *13fu11b02fd + fader wìng
Road hog 4 + fader Wing

ŠHÄMSYS:
MQ 500
MQ'100_,80,60,40, + fader Wing
PC WING + Touch monitor + fa der Wing

ÄVGUTES:
Expert títanłArenaEiger touch I aII,QuartZ-ı~ .fađer Wing
V žádném případě ne AVU pearl ,2008,2010, 'tiger

V krajním případě lze použít -

Ma ligìıting
_- _“ .- 1; __Ĺ Full Sizeıite,

- . PC"TL/xři'fig+ f'ader wing
I 'Sè- -żđatným Operátorem ......

žšš'ššššìššššš NÍ äíšššžšššžë- š'ž-šišpšèflž Ěwššçšžžfšššìžììššššř

Wš šššš; 'šìšššššš ü'ššfiššššˇššfäâ pä'ìšíâˇš .a fšìăšìžša-šššišš gzżššwššššżżv .

POI-.I v Osa Stage Maximálně 25m Ohraničeny Zábranou Od lidí.

Pro Osvětlovače vyvýšené pracoviště ZXZm V.0_,4m

Propojení FOH>STAGE pouze DMX nebo ARTnet šììřšì MŠ W'šflëì Ěšššš

Stage 8 - 10 X 6 m:
8x SPOT/ BEAM [MAC 250, Robe pointa....ekvìvalent)-
8x LED WASH [Mac Quantum Robe Spiìder _...ekvìvalenij-
6x FRONT WASH (MAC 700JI MAC 600....ekvivalentj-
6x SUN STRIP [LED Strip, 2~Iites błìnder, nějaký efekt...)~
5x 4- LITEJ BLINDER (do lidí) -
4x ARRJ 1KW~

BACK
BACK
FRONT
BACK
FRONT
FRONT

2x HAZER+ FAN Ĺ řžìžìgfiřìš 0řU'šfšìqš/žšš ......... 'j mš'iˇxìžtžaìˇ "ìžá: Hi šì.šaSS~%-íˇ`aš`š



Saaga „ma-EE aaü aaa;
12x SPGT/ BEĂIVI [MAC 700, Robe poiłaaa....eky“ivalena)~ BACK
12x LED WASH. [MAC QuantumRobo Spi'ider,...elavìva1ant)~ BACK
8a SUN STRIP [LED Strip, Z-Iìaos blindor, nějaký efekt...)- BACK
6a; Martin Atomic 3000 BACK
8a FRONT WASH [Robo Spiiderìvíac Quantum ,akvivaianty - FRONT
8x a“ LITES BLI'NDER [do lidí] ~ - FRQNT
6a. ARRI lKW- FRONT

2x HAZER+ 'FAN ìvžd_a§.ž§šš?řšalüaaäaìaša ...M3 oaaaaìooaf' .ia _š-ìž aťaaaaa'ažaaa

.aaaga až - 2a .a 12m:
lóa: SPOT/ BEAM [MAC VIPER, Roba BMFL..„akVìvalana)~ BACK/M11)

16x LED WASH [MAC QUANTUM, Robe ROBIN 1200 ..... BACK /MID

12K SUN STRIP [LED Stripy 2fllitas blìnder, .nějaký efekt...]- BACK/MED
SX Martin Atomic 3000 ' BACK /MID

6x FRONT WASH [Mao QuantumROobe Spiider, _...akaaìvalenÚFRONT
aaa LITES BLINDER- [do lidi) ~ FRONT
8x- ARRI ZKW- PRO NT
4a: HAZER+ FAN MnFS 0,Uoiqoe ......... J outdoor 2a: Hi mass+fan

:ša
š

aaaaaa aaa aaaaaaaay aaa-aa aaaaaaa a aaaaaaé. aaaaodoaaaaaaaay aaa aa aýaa aaaaažaa aaoaaa aaaaaažaaaa aaa aaaaaaaaaaa aaa

aaaaažaaıa aaa-aaaaaaa üžšaaaaaaaaaˇa aaašaaažžaaa aa aaššaaaaa aaaaaaš aaaaažaaa oaaaaaaa? goaa a aa aaaaaa aaa- aaaaaržaaaa aaa-a

aaaažaaaaaa Ra; šaař _aaaìaaaa aíìaaaì

až
aaa

lidéa'žłıñěšé' 'zoomem a míchání baı ev jidealně RGBW
I Všachna použita Světelná technika .musí jít ovládat Z FOHEIĚHĚ

U venkovních akcí prosím dodat k hazerůmi Hi Mass fog aťaaaaìiáaoa'yaë
Veškerá použitá Světla je potřeba Symetricky rozmístit na uI čené trussy Pokud Jsou Světla na Zemi umístil:

na Zadní hranu podìa na case min výška l 2m

RIGĚNfi a STAGE

Minimální Světlá výška Stage od podìa by neměla být nižší než 6 aaa od podia ,pokud prostor dovolí.

Podìum musí mít 'monitorový Wing pro umístění momitorového pultu o velikosti min. ZXZm řádně
Zastřešený a nezasahující do Samotné Scényřšłłlšłííľ -

Stage by 'měla být řádně zajištěna a zakotvena a Zbočních a zadní Strany vykrytá Sítěma .

BACK == BACKTRUSS [Za kapelou)

FRONT 2 'FRŰNT TRUSS _[před kapelou) :ideáłně min. 1m od přední hrany podia.

VIDEG:

Pokud je Součastí Scény Led Stěnadoda náš osvětlovač podklady pro odbavení na led. Jedna Se o videa a
JPG Ve formatu MOV nebo MPEG a.
Led Stěna by neměla zakrývat žádná Světla a omezovat jejich funkčnost.

aíaaaaë a aa aaaaoaa aaaoaaaaa aaažřaš aaaä aaaašia .aaaaaa .aaaaaa aăaaaaažoag :a a ašaaaaa"ašaaaašaža aooaaaaa

.Ě-üłľíäžâ



mewžeoš Syè'ìel o meyěšeoš ÉSoSSo 'oo Smge,

Prosíme od chvíle našeho příjezdu do doby našeho odjezdu o přítomnost Zodpovědného technika. od Světel,

kterýbude plně Seznämen S veškerým použitým materiálem a jeho elektrickým a datovým Zapojením a bude

Schopen řešit veškeré nastalé 'problémy a nebude pod vlivem alkoholu a tvrdých drog.

Jakékoliv dotazy, nejasností a :možné varianty Světelné techniky prosíme konzultovat S osvětlovačem

kapely :

Díky

Kontakt na osvěflovoče .:

mkáš' Čezflvęnšzfl+_
_

_ ăoeeš o oššoššoo Seošooyy mezš
lëeoešoo; řăšš ošăřäšä o oe-ooˇšoäešřešfšš efšżšee ošeoeo že ooešššeeššo Smšooyy




