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S M I G U V A O U M E L E C K E M V Y S T O U P E W I 
číslo: 10552014 

kterou mezi sebou uzavŕely smluvní strany: 

ALL STARS AGENCY s.r.o. 
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 
IČ: 27235751 | DIČ: CZ27235751 
zastoupená: Lucií Janíkovou, ekonomická ŕeditelka 
bank.spoj.: Č.Spoŕitelna, a.sv č.ú.: 24426399/0800 
tel.: +420 211 15 16 16 j fax: +420 211 15 16 17 
email: agentura@allstars.cz | web: www.allstars.cz 
dále jen jako agentúra 

Mestský úrad Senec 
Mésto Senec 
Mierové nám. 8, 903 01 SenéľTStoveTTsko 
IČ: 00305065 | DIČ: 20206622§^estský úrad S e n e c 
zastoupen: Primátor ing. Ka -of-Kvál — 

, , . Dôtum: 
kontaktní osoba: Jana Zilinco' 
kontakt: +421 903 726 727 
dále jen jako poradatel 
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Evidenčné č slo. nmm ČIsio spisu. 

v Praze dne 26.5.2014, takto: Prílohy/listy: 

I. Úvodní ustanovení 
34' 4 

Agentúra prohlašuje, že je umélcem Vladimírem Hronem zmocnená k zastupování pri jednání o podmínkách této smlouvy 
v celém rozsahu, k podpisu této smlouvy a k pŕijetí ceny sjednané touto smlouvou. 

II. Predmet smlouvy, místo konání a doba vystoupení 
Smluvní strany se dohodly na uskutečnéní vystoupení umélce: Vláďa Hron zastoupeného agenturou, které si u agentúry 
objednal poradatel na základe pŕedchozí ústni dohody. Jedná se o vystoupení typu: Abeceda hvézd - OneManShow, 
v délce trvání: 40 minút, na akci s názvem verejná akce, místo konání: Slnečná jazera JUH - presná adresa bude dodána 
panu Milanovi Kamírovi na mail milan.kamir@allstars.cz v dostatečném predstihu, dátum konání: 27.6.2014, čas konání: 
20:20 hodin, čas zvukové zkoušky: umelec na místé vždy hodinu pred samotným vystoupením. Kontaktní osobou pro 
ŕešení vystoupení za agenturu je: Milan Kamír +420 602 484 864 / Lenka Červená +420 774 375 552. 

III. Cena za vystoupení a platební podmínky 
1) Celková cena sjednaná za vystoupení: =35.000,-Kč. V cené je zahrnuta doprava umélce na místo konání. 
2) Platební podmínky: na místé v hotovosti pred začátkem sjednaného vystoupení na základé vystavené faktúry. 

IV. Technické podmínky 
Poradatel se zavazuje zajistit následující technické podmínky, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: 
1) Kvalitní ozvučení a nasvícení scény, dva odposlechové monitory (zapojené PRE, tzv. nasucho - bez efektu), kvalitní UHF 

mikrofon na lomeném stojanu. Zvukaŕe prosíme o zapojení kvalitního zpévového efektu (halí) + pripojení našeho 
iPodu (kábel "2 ks mono Jack 6,3 mm x stereo Jack 3,5 mm" vozíme vlastní). Dále prosíme o možnost upravit zvlášť 
kmitočtovou charakteristiku do sálu a do monitoru. Durazné žádáme o nepoužívání eliminátoru zpétné väzby (jak hw, 
tak sw - součást procesoru) a delay efektu (zhoršují výkon zpévu). S Vladimírem jezdí osobní zvukár, který celé 
predstavení samostatné odbavuje. 

2) Prostor pro pohyb umélce na vyvýšeném pódiu o rozmérech ideálne 4x3 m. 
3) Parkovací místo pro 1 osobní automobil. 
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V. Ostatní podmínky 
Poradatel se zavazuje zajistit místo pro prevlečení (ideálne samostatnou uzamykatelnou nekuŕáckou šatnu, 
vytopenou na pokojovou teplotu, vybavenou zrcadlem, umyvadlem s tekoucí vodou a WC). Do šatny prosíme dodat 6 
lahví neperlivé vody (je-li to možné, pak i lehké občerstvení). 
Poradatel ubytování nezajišťuje. 

VI. Závérečné ujednání 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné podmínky uvedené na zadní strané této smlouvy. Poradatel podpisem 
této smlouvy stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami agentúry. 
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na dobu ode dne podpisu této smlouvy do doby konání vystoupení. 
Smluvní strany se zavazují o obsahu této smlouvy, jakož i o souvisejících ujednáních zachovávat mlčenlivost vuči 
tretím stranám. 
Smlouva je ve dvou vyhotoveních, obe mají platnost originálu a každá ze smluvních strán obdrží po jednom z nich. 
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v tencí.okúš--,^^ 
v obchodním rejstfíku u Méstského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106594. 
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