
SMLOUVA č.  7 /2018 
 

 
DIVADLO NA FIDLOVAČCE s.r.o., se sídlem Křesomyslova 625 Praha 4 
Zastoupené: ředitelem ing. Janem Koťátkem  

IČO: 25658808                                 DIČ: CZ25658808 

evidováno: v OR MS v Praze,odd. C, vl. 58826 

č.účtu:  XXXXXXXXXXXXXXX 

telefon: XXXXXXXXXXXXXXX        

E-mail: sekretariat@fidlovacka.cz  

(dále jen divadlo) 

 

 

a 

 

Východočeské divadlo Pardubice, U divadla 50, 531 62 Pardubice 
Zastoupené ředitelem Mgr. Petrem Dohnalem  

IČO:00088358   DIČ:CZ00088358                                 

č.účtu: XXXXXXXXXXXXXX 

telefon:466 616 410    E-mail: vcd@vcd.cz  

(dále jen pořadatel) 

 

 

uzavírají tuto smlouvu o realizaci kulturní akce – provedení divadelní hry: 

 

 

 

FAMÍLIE 
 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

Divadlo se zavazuje odehrát za podmínek stanovených touto smlouvou divadelní hru 

„FAMÍLIE “ -autor: Joe Di Pietro 

     v režii Juraje Herze a v obsazení, jak je uvedeno v příloze této smlouvy, která je její  

     nedílnou součástí 

 

II. 

Místo a čas plnění 

 

Obě strany se dohodly, že hra bude provedena 18. března  2018 v 19.00 hod.   Východočeské 

divadlo U divadla 50, Pardubice 

K projednání podrobností je za divadlo oprávněna   XXXXXXXXX      tel.XXXXXXXXXXX 

                                   za pořadatele oprávněna         XXXXXXXXX     tel.XXXXXXXXXX 

  

 

 

mailto:sekretariat@fidlovacka.cz


III. 

 

Pořadatel uhradí divadlu dohodnutou cenu v celkové výši 80.000,- Kč + DPH + doprava 

slovy: osmdesáttisíckorunčeských + DPH 

na základě faktury, která bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu. Úhrada bude provedena 

10 dnů před realizací divadelního představení. Dnem zdanitelného plnění je datum vystavení 

daňového dokladu 

Náklady na dopravu hradí pořadatel přímo přepravci: 

     -   doprava herců bude jedním autobusem - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

     XXXXXXXXXXXXXXtel: XXXXXX 

     e-mail: XXXXXXXXXXXX 

-   přepravce dekorací a scény – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

     XXXXXXXXXXXXXXtel: XXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX 

 

Pořadatel je povinen uhradit na účet DILIA odměnu za poskytnutí licence ve výši XXXX % 

z celkových hrubých tržeb včetně předplatného a   XXX% OSA. 

 

IV. 

Povinnosti pořadatele 

 

Pořadatel dále zajistí na svůj náklad: 

 

      Technické podmínky nezbytné pro realizaci předmětu smlouvy: 

a) přístup do budovy od 13.00 hod. 

b) jeviště: technik XXXXXXXXX – XXXXXXX 

vzdálenost mezi portály min. 8 m, hloubka jeviště od opony 9 m forbína cca 3 m 

Tahy – 1. tah cca 2 m od opony, 2. tah cca 7 m od opony 

Pokud možno boční kapsy  

c) účast místního technického personálu nutná (2 x technik -  výpomoc na vyložení, naložení kulis) 

d) místní osvětlovač - prosím o spojení s naším osvětlovačem XXXXXXX – XXXXXXX 

základní osvětlení, digitálně řízené stmívače (DMX) 

24 ks reflektorů (1000W) v hledišti od diváka, 12 ks reflektorů jevištní most 

4+4 ks reflektorů na portálech, 4+4 ks reflektorů na galeriích, 4ks stmívaných zásuvek na jevišti 

e) místní zvukař - prosím o spojení s naším zvukařem XXXXXXX – XXXXXXX 

f) 2 x mini disk 

g) volné ČISTÉ  herecké šatny pro 4 ženy  a 6 mužů  

h) zázemí technického personálu pro 6 osoby 

i) WC a sprchy s teplou vodou 

j) v případě chladného počasí zajistí pořadatel min. teplotu +20st. Celsia v prostoru jeviště a šaten 

k) pořadatel zajistí pro divadlo 4 vstupenky na představení 

 

V. 

Povinnosti divadla 

 

Divadlo se zavazuje zajistit: 

 

a) vysokou profesionální úroveň představení 

b) dodržet oznámení s výjimkou onemocnění, úrazu nebo zásadních organizačních změn 

c) dodat za úplatu dohodnuté množství propagačního materiálu – k této hře nebyly vytištěny 

plakáty  

mailto:mail@autodopravagt.cz


d) Při konání požárně nebezpečných prací, tj. použití otevřeného ohně, kouření, dýmových  

      efektů apod. při představení zajistí zástupce Divadla Na Fidlovačce odpovědnou osobu,  

      která podá informace o průběhu celé akce jevištnímu mistrovi.  

e) Divadlo Na Fidlovačce Praha potvrzuje, že jejich vlastní technické prostředky a jejich  

vlastní elektrická zařízení používaná při představení splňují podmínky ČSN  331610, ČSN 

331600 tj. revize těchto zařízení. 

VI. 

Ostatní ustanovení 

 

Nebude-li možné realizovat předmět smlouvy v důsledku okolností nezaviněných kteroukoli 

smluvní stranou (závažná technická porucha, úraz, nemoc), jsou smluvní strany povinny se 

neprodleně vzájemně informovat o nemožnosti zajistit splnění této smlouvy. V tomto případě 

ponese každá strana případně vzniklé náklady ze svého. 

 

Pořadatel bere na vědomí, že malá návštěvnost není důvodem ke zrušení představení. 

 

Pokud bude zaviněním jedné strany znemožněno plnění dle této smlouvy, je tato strana povinna  

uhradit straně druhé prokazatelně vzniklé náklady i vzniklou škodu. 

 

 

 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

Jakékoli změny této smlouvy je možné realizovat pouze formou písemných dodatků, potvrzených 

oprávněnými zástupci obou stran. 

 

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních s platností originálů, z nichž každá strana obdrží 

dvě provedení. Pořadatel vrátí dvě podepsaná vyhotovení nejpozději do 7 dnů po jejich obdržení. 

 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, 

pokud této povinnosti podléhá.  

 

 

 

 

Praha dne 25. 1. 2018                                                           Pardubice dne: 2. 2. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

za Divadlo Na Fidlovačce, s. r. o.                                                  pořadatel 
 

 



 

 

Joe Di Pietro  

FAMÍLIE 

Over The River And Through The Woods 

 

 PŘEKLAD : Adam Novák 

 

REŽIE  :  Juraj Herz 

SCÉNA  a  KOSTÝMY  :   Šárka Hejnová 

ASISTENT REŽIE : Petr Veselý 

 

 

 

 

  

 Nick Cristano             Lukáš Rous 

  

 Frank Gianelli                                    Miloš Vávra 

 

          Aida Gianelli                               Carmen Mayerová 

 

 Nunzio Cristano                                            Zdeněk Maryška 

 

 Emma Cristano              Ludmila Molínová 

 

 Caitlin O´Hare                                              Aneta Krejčíková 

 


