Veškerou korespondenci zasílejte prosím na adresu: Divadlo Bez zábradlí s.r.o.,
Jungmannova 31, 110 00 Praha 1, tel.: 224 494 601, fax: 224 947 035, e-mail:
produkce@bezzabradli.cz, internet: www.divadlobezzabradli.cz
Divadlo Bez zábradlí s.r.o.
Spojovací 293
281 66 Jevany
(dále jen „DBZ“)

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic,
a.s.
č. účtu: IBAN CZ72 2700 0000 0012 6128 1060
IČ: 25102699
DIČ pro DPH: SK 4020118366

Smlouva o zprostředkování pořadu
Smlouva č.:
Pořadatel:
IČ:
Datum:
Místo:
Pořad:

č. 80/2011

03/05/2011
Bratislavské kulturní a informační středisko, Židovská 1,
815 15 Bratislava
30 794 544
SK 2021795358 platca DPH
DIČ:
3.5.2011 19.00
Městské divadlo P.O.Hviezdoslava, Laurinská ul.
Milan Kundera: JAKUB A JEHO PÁN

Honorář za jedno představení: 3 500.- Euro + 20% DPH
Fakturou hradí pořadatel
ks plakátů po 30,- Kč
Dopravu hradí pořadatel přímo dopravci v hotovosti v den uskutečnění představení v dohodnuté
sumě 33.010,-Kč včetně DPH
Dopravu zajišťuje firma Jozef Varšo- Česká stěhovací, tel.: 244 400 161, tel./fax: 244 402 101,
mobil: 603 530 210, e-mail: cesteh@volny.cz
1 auto kulisy + technici, 2 auta herci

Pořadatel uhradí DBZ 3 .900,- Euro + 20% DPH + částku za objednané plakáty do 14 dnů od data
vystavení faktury převodem na běžný účet u společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,
IBAN72 2700 0000 0012 6128 1060.
Pořadatel se zavazuje k povinnosti nahlásit DILIA, Krátkého 1, 190 00, Praha 9, hrubé tržby
s uvedením data, místa konání představení a adresu pořadatele a na základě faktury vystavené DILIA
uhradit autorskou odměnu (dále jen „tantiémy“) na účet DILIA, Krátkého 1, 190 00 Praha 9.
Tantiémy jsou ve výši 12 % z celkových hrubých tržeb včetně předplatného za každé představení.
Zruší-li pořadatel představení v průběhu 15 pracovních dnů před plánovaným datem konání
představení, uhradí pořadatel DBZ 75 % honoráře + DPH.
Smluvní strany přijímají a potvrzují obecné podmínky smlouvy. Nedílnou součástí smlouvy jsou
technické požadavky uvedené v příloze této smlouvy.
Pořadatel si ponechá jedno provedení smlouvy a druhé potvrzené vrátí DBZ.
V Bratislave dne: 19. 4. 2011
„podpísané“
Pořadatel

V Praze dne: 30. 3. 2011
„podpísané“
Divadlo Bez zábradlí s.r.o.
Jana Smutná
tajemnice divadla

Příloha ke smlouvě č.: 03/05/2011
Při podpisu smlouvy vyznačte, které z uvedených variant technických podmínek se zavazujete
splnit, (pokud příloha ke smlouvě v jednotlivých bodech varianty nabízí) aby naši technici byli
na uvedenou variantu připraveni.
Pokud potřebujete konzultovat některé technické problémy s našimi techniky, volejte je prosím
přímo na jejich telefonní čísla.
Technické požadavky: “ JAKUB A JEHO PÁN “
1. Jeviště:
- rozměry: 8m (šířka) x 8m (hloubka) x 4,5 m výška – minimální rozměry + místo po stranách (cca
3m) pro ukotvení ocelového lanka do podlahy
- stůl + zrcadlo + lampička (na zadní rekvizitní stůl)
- zadní půlený zátah cca 7,5 m od portálu + místo na rekvizitní stoly a projití herců
- nástupy zezadu a z obou stran
- černá jevištní podlaha – dřevěná prkna natřená na černo nebo černý divadelní koberec
- 1x grilované kuře, 1 litr Coca –Coly, 2x jablko
- možnost vrtání do podlahy – připevnění kulis
- 2 jev. technici- k dispozici 3 hodiny před představením, během představení a 1 hod. po představení
+ pomoc při vykládání a nakládání techniky
- jevištní mistr: Zdeněk Jelínek, tel.: 605 161 694, 606 703 912
2. zvuk:
- v představení není žádný zvuk, přítomnost místního zvukaře pouze pro potřeby zájezdového místa –
pouštění gongů apod.
3. světla:
- kabina osvětlovače- výhled na jeviště, odposlech, místní osvětlovač k dispozici 3 hodiny před
představením
- 4 reflektory levý portál
- 4 reflektory pravý portál
- 4 reflektory most
- 7 reflektorů hlediště
- 2 reflektory nad jevištěm (tahy, baterie)
- 1 stmívací zásuvka na podlaze
- mistr světel: Robert Kühnl, tel.: 739 025 748
4.dopravce: firma Jozef Varšo- Česká stěhovací, tel.: 244 400 161, tel./fax: 244 402 101, mobil:
603 530 210, e-mail: cesteh@volny.cz

V Bratislave dne: 19. 4. 2011

„podpísané“
Pořadatel

V Praze dne: 30. 3. 2011

„podpísané“
Divadlo Bez zábradlí s.r.o.
Jana Smutná
tajemnice divadla

