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Studio Hľdinů z.s.
Havanská tgĺf t4,17o oo Pľaha 7
zastoupené předsedou Janem Hoľákem
ICo: zz8766t8, zapsané u Městského soudu v Pľaze
Císlo účtu: sz 6o 4ĺ ą3o9lo 8o o
Kontaktní osoba: Maďa Zelenková, mobil | 775290483 , e-mail:
maďa.zelenkova @ stuđiohľdinu. cz
(dále jen,,DrVADLO")

Klicpeľovo divaďo, o.p.s.
se sídlem: Dlouhá 99, Hradec l&álové 5oo 01
IČo: z75 o4689
DIC: CZozzsoą68g
bankovní spojení: KB HK ss-zo66zzo2g7/ouoo
zastoupená: Ing. Evou Mikulkovou, řeđitelkou
Kontaktní osoba: Mgľ. Lada Skvľňáková,t.č,.7z5o5g 679,
e-mail: pľodukce@klicpeľovodivaďo.cz
(dále jen,,PORADATEL")

uzavíľají dnešního đne smlouvu o pořádání divadelního představení

I. Předmět smlouvy

r. Přeđmětem této smlouvy je vymezeni vzźĘemných p5áv a povinností při pľovedení
divadelního přeđstavení DIVADLA na scéně zajištěné PORADATELEM.
2. DIVADLO se zavazĺje pľovést divadelní představení ,rMacocha" (dále jen
PŘEDSTAVENÍ) v prostorách 

-BESEDA.

dne z3.6. zor8 od ĺó:ooh
- kontaktníosoba za POŘADATELE: L. Škvľňáková,tel 7z5 o5g 679
- kontaiłtní osoba za DrVADLO: M. Zelenková, tel.:775 z9o 48g

II. FÍnanční pođmínĘ

1. Za proveđení představení se POŘADATEL zavazuje DIVADLU zaplatit 75.ooo,- Kč
(slovy sedmdesát pět tisíc koľun česlých). Částka obsahuje i náklady na dopravu a převoz
osob i đekorací. Na sjednanou částku vystaví DIVADLO po uskutečnění PREDSTAVENI
daňový doklad se spiatností 14 dn&. ža kažđý den pľoälení je POŘADATEL povinen
zaplatit DIVADLU smlurmí pokutu ve ýši o,o5o/o z ďlňylé částky.
2. Povinnosti vůči nositelům autoľsĘch pľáv: PORADÄTEL je povinnen nahlásit
Agentuře Dilia hrubé tňby,znichžodvede 6%.
s. ľľžby z představení budou připsány na účet POŘADATELE.

III. Nekonání a ođřeknutí představení

1. Bude-li vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídatelné události (např. přírodní
katastrofa, epiđemie, úřední ztlkaz), mají obě strany pľávo od smlouvy odstoupit bez
jaĘchkoliv nároků na finanční úhľadu škođy avšak po předchozímvytozumění.

2. odřeknełi jedna ze stľan PŘEDSTAVENÍ z jiných důvodů, než uveđených v čl. III,
odst. t, uhľadí đľuhé stľaně pľokazatelné výłohy spojené s přípravou vystoupení.
3. DIVADLO a PoŘeołľEL se zavazují, že po pođpisu této smlouvy neuzavřou bez
souhlasu dľuhé stľany žádnou jinou pođobnou smlouvu a nepřijmou źádný jiný závazek,
ktery by časově, věcně nebo jinak ohľozil splnění této smlouvy.

fV. ostatrrí ujeđnání

POĚ"ADATEL zajistí na své náHady veškeré podmínĘ nutné k bezvadnému
uskutečnění představení včetně technického, oľganizačního a pomocného peľsonálu.
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2. POŘADATE'L dále na svťrj náHad zajistí:
a. volné jeviště zz.6.ođzo.oo hod
b. zz.6. ód,2o.oo hod přítomnost zodpověđné osoby za prostoľ a

přítomnost osvětlovače a zrrukaře, a tó bez omezení až do skončení přeđstavení z3.6. v
t7.40

c. šatny/ zázemipľo 5 účinkujících - dámská šatna
d. sprchu pľo účinkující
e. zajištění povolení ke vjezdu k divaďu k lyHádce a naHádce kulis a

heľců
f. 6 služebních vstupenek na představení pľo potřeby divadla
g. zajištění dvou kulisáků pľo výpomoc s vyHádáním dekoľace zz.6. ođ

2o.oo hodin
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3. DIVADLO se zavazuje, že bude př{ ľealizaci PŘEDSTAVENÍ usilovat o vysokou
uměleckou úroveň.

4. Technické požadavĘ budou zaslány e-mailem.
5' poŘłołľal je povinen uvést divađlo Studio Hľdinů ve svých pľopagačnÍch

mateńálech u ľŘnosľłvENÍ včetně jeho weboých stľánek wuąv.qtuđio]rľdinu.cz.
6. POŘADATEL se zavazuje, že přĺ uźívźlÁifotograÍií z představení bude zcela

zohledňovat přání a instrukce DIVADIÁ.

Y . Zá,ľĺétečná ustanovení

r. Tato smlouva je oboustľanné závazná a její podmínĘ lze změnit pouze písemnou
foľmou po dohodě obou stľan.
2. Smlouva je vyhotovená ve dvou exemplářích , z nichžkaždá strana obdľží po
jednom exempláři.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem pođpisu oběma stľanami.

z.s.

,h."(
V Hľađci Kľálové dne zorS

Klicpeľovo divadlo o.p.s.

-! ř r* Studio Hrdinů z.s'

'ĺ.il l{ {J F|avanská 131/14

[tľe.iäľłťg
1 70 00 Praha 7 - BuŁreneč
lc:22876ő1E
Ťel': +420 t-ic3 342 045
e-rnai|: inío'.@stuciohĺdinu.cz

ťĺ KtĺCPtĺloVo DIVADLo o.p.s.
D|rrha-ssĺs, s00 03 Hradec Králové
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