
Smlouva č. 23/2021
o uskutečnění divadelního představení

Městské divadlo Mladá Boleslav
Palackého 263, 293 80 Mladá Boleslav
(lč0 48683035, DIČ -CZ 48683035)
osvobozené plnění dk3 §61  odst. e) zák. č. 235#004 Sb. Zákona o DPH
zastoupené Mgr. Janetou Benešovou, ředitelkou MDMB
bankovní spojéní:  KB Mladá Boleslav, č.  ú.:                                        (dák! jen MDMB}
a
Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace
Teplická 587#5, Děčin lv - Podmokly
(IČO: 00673692)
zastoupené panem MgA. Jiřím Antonínem Tmkou, ředítekm
bankovní spQjení: Komerční banka č. ú.:
(dále jen pořadatel)

h-išŤŘ|oaJe:UirřÉk%aEsf+neárkLffL:=fqMS:K:HíyMDMB
dne 3. prosince 2021 v 19.00 hodin
na soéně Městského ďvadla v Děčíně.
obsazeni:

11. Cena
Za uskutečnění představení včetně všech nákladů spojených s jeho uvedením
uhradí pořadatel proti faktuře, kterou MDMB vystaví,
celkovou konečnou cenu: 139 750 Kč.

111. -Pořadatel se dále zavazuje
1.   převzít povinnosti MDMB vůči nositelům práv a nahlásit a zaplatit autorské

g?iT:ráĚečanskésdružení,Krátkéhoi43/i,igoo3Prahag-Vysočany.%)
a sám zaplatit poplatky z hrubé tržby za užiti díla. Timto MDMB poskytuje
pořadateli podlicenci k užití díla v domluveném termínu.

2.    umožnit agentuře Dilia kontrolu účetních dokladů za účelem ověření
správnosti hlášení.

3.    Zajistit v den představení na vlastní náklady pořadatelskou, technickou a požární
službu.

4.    Zajistit prodej programů k uvedenému představení, které MDMB přiveze.
Tržba za prodané programy náleží MDMB.

5.    Co nejúčinněji propagovat zakoupené představení.
6.    Zařídit,

-     aby bylo v den představení vyklizené jeviště se zavěšeným horizontem
-     aby bylo uklizeno a zatopeno ve všech provozních místnostech, které bude

MDMB potřebovat ke svému vystoupení (min  18 °C)
-     přístup do osvětlovací a zvukové kabiny včetně přítomnosti služeb
-     možnost občerstveni pro všechny účastníky zájezdu
-     úklid jeviště po stavbě scény



7.  Zajistit možnost přijezdu nákladního auta lvECO (9 t) a autobusu s účinkujícími
k divadlu a jůich následné zaparkování.

8.   Zajistft pro MDMB čtyři volné vstupenky na představení.

lv. -Další povinnosti pořadatele.
1.   Volné jeviště v den představení včetně přítomnosti místního technika v 15:00
2.   Přítomnost zvukaře a osvětlovače v 16:00.
3.   Čisté a vytopené šatny pro 3 ženy a 3 muže 2 hodiny přéd začátkem představeni.
4.   MDMB si při nedodržení výše uvedených podmínek vyhrazuje právo zrušft

přédstavení
na náklady pořadatek3.

5.   Čtyři volné vstupenky pro MDMB na uvedené představení.
6.   Pořadatel zaiistí radiový klid v budově v rozsahu 734 - 780 Ml[lz

V. -Městské djvadlo Mladá Boleslav se zavazuje:
1.   Uskutečnft představení v dohodnutém temínu s maximální uměleckou

odpovědností
2.   Být na místě přédstavení nejpozději 30 minut přéd začátkem představení
3.   Zajisth hostující umělce, pokud v představení vystupuji
4.   Uhradit honoráře hostujícím umělcům v představení

Vl. -Závěrečná ustanovení.
1.   V připadě, že bude představeni ze strany pořadatele zrušeno v den přédstaveni,

zaplati pořadatel 100 % sjednané částky a ostatni výdaje spQjené s představením.
2.   V případě zrušení přédstavení 7 dnů před temínem, zaplatí pořadatel 50 %

sjednané částky.
3.   Bude-li představeni znemožněno z důvodu vyšší moci bez zaviněni MDMB,

dohodnou se obě strany na náhradním představení, popř.  na náhradním teminu,
4.   Tato smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou stran. Je vyhotovena ve

třech exemplářich,1x pro pořadatele a 2x pro MDMB.
5,  Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 340/2015 Sb.

Smlouvu zveřojní MDMB.

VrJíříř#jrťŘ;ďNfi3?.40.4JJ44

JNĚSTSKÉ DIVA DLO DĚčíN
pŤíspěvková organizace
Teplická 587/75, Děčin )V -Podmokly
405 02,Déči'n   lč; 00673692

Za Městské divadlo Děčín



Technický list -Mistrovská lekce

minimálnírozměryjeviště:        6 metrů šířka, 5 metrů  hloubka
Showfolie

Samostatnou místnost pro technický personál.
Samostatnou místnost pro vlásenkářku vybavenou alespoň jedním stolkem se
zrcadlem a židlí.

pianino nebo klavír:          naladěný klavi'r (křídlo)

dýmy nebo kouře:

zvuk:

světla:

ne

Ozvučení hlediště i jeviště. Pult -min. 4 vstupy

(nejlépe 6,3 jack), aux nebo bus/group out na jeviště
(monitor v pravém i levém portále), min. 4pásmový
equalizer, efekt reverb-hall. Přímý poslech do kabiny,

pokud  neni', je potřeba  livepost v hledištj.
Zvukař

Standardní světelné vybaveni', přítomnost osvětlovače
Prostor za projekcí min. 4 metry
osvětlovač

vedoucí uměleckotechnického provozu


