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Závazná objednávka 

 
Provozovatel restaura�ního za�ízení „U Boud�“: 

Martina Hickelová 
s místem podnikání Byst�ice 659, 739 95 Byst�ice nad Olší 
I�O: 73308064 
DI�:CZ7259274990 
 
jednající Martinou Hickelovou , podnikatelkou 
 
dále jen „provozovatel“ 

 
Organizátor spole�enského plesu:  

MAESTRO CLUB Kolovraty 
 se sídlem Mírová 260/3, 103 00 Praha 10-Kolovraty 
 I�: 26525721 
 DI�: CZ26525721 
 jako ob�anské sdružení registrované MV �R 
 
 jménem kterého jedná Ing. Petr Sou�ek, prezident klubu 
 
 dále jen jako „MCK“ 
 
 
podepisují závaznou objednávku na zajišt�ní ob�erstvení p�i p�íležitosti konání spole�enského 
plesu v Kolovratech, kulturním sále „U Boud�“ dne 3.2.2006 od 20:00 do 4.2.2006 cca 
02:00 hod.  
 

1. MCK závazn� objednává a hradí ob�erstvení pro kapelu, tedy 3 osoby, a to: 
• 3x ve�e�e (smažený vep�ový �ízek s bramborem, obloha), p�ipraveno v 23:45 hod. 
• nápoje dle výb�ru kapely, pr�b�žn� 

 
2. MCK se zavazuje uhradit cenu a p�evzít od provozovatele chlebí�ky, které 

provozovatel neprodá ú�astník�m plesu po dobu jeho konání. Provozovatel se 
zavazuje zajistit: 
• chlebí�ek šunkový s vejcem – 100ks 
• chlebí�ek sýrový – 100ks 
Pro tento ú�el se cena 1 chlebí�ku stanovuje na x,- K�. 

 
3. Provozovatel po celou dobu konání plesu zajistí: 

• pivo to�ené 
• víno �ervené 
• víno bílé  
• nealko – 2 druhy 
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• lihoviny – cca 6 druh� (vodka, rum, fernet, jablko zelené, griotka, vaje�ný ko�ak) 
• nápojový lístek dodá provozovatel v�etn� cen MCK nejpozd�ji do 20.1.2006 
 

4. Provozovatel v dob� od za�átku plesu do 24:00 hod. zajistí: 
• jídelní lístek – alespo� dva druhy jídel (ve�e�í), množství dle odhadu a zkušeností 

provozovatele (p�edpokládaná návšt�vnost plesu cca 70 osob) 
• jídelní lístek dodá provozovatel MCK nejpozd�ji do 20.1.2006 

 
5. Provozovatel se zavazuje zajistit obsluhu p�ímo v sále, tedy roznos veškerých nápoj�, 

chlebí�k� a jídel, a to po celou dobu konání plesu, u jídel dle jídelního lístku do 24:00 
hod., poslední objednávky ve 23:30 hod. 

 
6. MCK zajistí v rámci organiza�ní �innosti kontrolu donášených nápoj� a seznámí 

ú�astníky plesu se zákazem konzumace vlastních donesených nápoj�. Tento zákaz 
bude platný od za�átku plesu minimáln� do 24:00 hod.  

 
 
V Kolovratech dne: 3.1.2006 
 
 
   

Ing. Petr Sou�ek, prezident MCK  Martina Hickelová, provozovatel 
 


