
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SMLOUVA  O  ZÁJEZDOVÉM  PŘEDSTAVENÍ 
 

uzavřená mezi : 
 
 

KLICPEROVO DIVADLO o. p. s. 
 zastoupené: Ing. Evou Mikulkovou, ředitelkou 

 
a 
 

pořadatel: Město Nový Bydžov 
Jiráskovo divadlo 

Masarykovo nám. 1 
504 01 Nový Bydžov 

IČO: 00269247 
DIČ: CZ00269247 

zastoupené: Bc.Petrem Krulišem, ředitelem 
 

1) úvodní ustanovení  : 
 
autor: Karel Jaromír Erben 
 
název hry:   KYTICE 
 
režie:    Karel Brožek 
 
účinkující: Martina Eliášová, Zora Valchařová –Poulová, Marta Zaoralová, Kristýna Kociánová, Natálie Holíková, 
Marie Poulová, Miroslav Zavičár 
 
místo vystoupení: Jiráskovo divadlo, Nový Bydžov 
 
kontaktní osoba: XXXXXXX  m: XXXXXXXX osvětlovač a technikXXXXXXXX.zvukař:XXXXXXXXX 
 
kapacita sálu: 267 míst  
   
délka představení: 2 hod.  15 min. s přestávkou 

 

datum a začátek představení: 22. prosince  2016 od 19.00 hod  
                 
cena za obě představení:   XXXXXXX Kč + doprava+tantiémy  
                                                             (os. auto, transit, nákl. auto) 
 
způsob úhrady: pořadatel uhradí cenu za představení a výdaje za dopravu po uskutečnění výkonu na základě 
faktury vystavené Klicperovým divadlem (splatnost faktury 14 dní od data vystavení 
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2) pořadatel zajistí  : 
 
a) vyklízení přístupových cest k jevišti, čisté a prázdné jeviště, přístup do budovy 5 hodin před začátkem 

vystoupení 
b) volné herecké šatny pro 6 žen a 1 muže 
c) zázemí technického personálu 
d) umístění inspice – nejlépe v pravém portále/dle pohledu diváka/ 
e) čistou a teplou vodu, sprchu nebo umyvadla a WC v těsné blízkosti šaten   
f) účast místního technického personálu : jevištní technika 5 hodin před začátkem představení 

osvětlovač 4 hodiny před začátkem představení  
– kontaktní osoba pořadatele:…………………….. 
zvukař 2,5 hodiny před začátkem představení 

        
g) technické podmínky potřebné pro vystoupení dané touto smlouvou : 
h) 3 tahy 

- technika: šéf techniky XXXXXXXXXXXXX – tel.:XXXXXXXXXXX 
 
světla : - světla : programovatelný pult s 24 submastery, 10x reflektor 1000W z hlediště, 10x reflektor 
1000W z portálu (5xlevý+5xpravý portál), 6x reflektor 1000W jevištní most, 6x reflektor 1000W jeviště-
boční lávky (3xlevá+3xpravá lávka), 4x regulovaná zásuvka na jevišti 220V/10A  
v případě nejasností kontaktuje osvětlovače XXXXXXXX – tel.:XXXXXXXXXX 
 

  zvuk:přímý poslech z jeviště, jestli není, tak vyblokovat místa ve prostřed v posledních dvou řadách pro 
zvuk, kde potřebuji zapojit náš mixpult do vašeho PA+zadní monitory+ přední monitory.  

 Dále 2xMinidisc s A pauzou. V představení se používá 7 mikroportů.  

 Kontakt XXXXXXXXXX mob.:XXXXXXXXX  

 během představení se používají pyrotechnické efekty – svíčky, kouřostroj 
 

V případě, že předem smluvené technické podmínky nebudou odpovídat požadavkům, vyhrazuje si Klicperovo 
divadlo Hradec Králové právo představení neodehrát nebo odehrát s tím, že vzniklé náklady související 
s úpravami bude hradit pořadatel. 
 
3) závěrečná ustanovení  :  
 
a)     pořadatel se zavazuje dle ust. § 1888 a násl. občanského zákoníku č.89/2012 Sb., že přejímá dle ust. 

§ 1889 obč.zák. povinnosti Klicperova divadla o. p. s. uhradit  zástupcům nositelů autorských 
práv:  agentuře DILIA poplatky vyplývající z autorských práv, tj. XXXX,  z hrubých tržeb 

b)   v případě onemocnění v souboru si Klicperovo divadlo Hradec Králové vyhrazuje po dohodě s pořadatelem         
změnit titul nebo termín konání představení. 

c) Klicperovo divadlo zajistí potřebný počet programů a propagačních materiálů, tržba z prodeje náleží 
Klicperovu divadlu. . Organizace prodeje programů- pověřený pracovník převezme programy od inspicienta 
představení a po představení předá inspicientu neprodané programy + hotovost za prodané programy. 

d) Pořadatel zajistí  4 ks volných vstupenek pro Klicperovo divadlo 
e) v zimním období je pořadatel povinen zajistit minimální teplotu + 19°C v prostoru jeviště a šaten 
f) pořadatel bere na vědomí skutečnost, že malý počet diváků není důvodem ke zrušení této smlouvy 
g) v případě jednostranného zrušení této smlouvy ze strany pořadatele, či vzhledem k nedodržení podmínek 

daných touto smlouvou si bude Klicperovo divadlo Hradec Králové účtovat stornopoplatek až do výše 
dohodnuté ceny zájezdu 

h) jakákoli další ujednání, či případné změny, budou řešeny pouze písemným dodatkem k této smlouvě, 
potvrzeným oběma stranami 

i) tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a 
její nedílnou součástí je příloha o technických a provozních podmínkách 

j) kontaktní osoba za Klicperovo divadlo: XXXXXXXXXX, tajemnice um.souboru. – m.:XXXXXXXXXX 
 
     Jednu podepsanou kopii vraťte laskavě obratem na výše uvedenou adresu Klicperova divadla.  
 
 

 
Za pořadatele:                                                                                 Za Klicperovo divadlo o. p. s. :  
 
 
datum :                                                               datum: 6.10.2016 


