iveta.=a'|dosikova©lukus.sk
od:

ivetagajdosikova©|ukussk
utorok, 7.júla 2020 9:56
'petrh|avaty©divadelnisluzby.cz'
RE: informácia

Odoslané:
Komu:

Predmet:
Dobrý deň,

pekne ďakujeme za rýchle spracovanie objednávky aj za poskytnutú zľavu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,
keďže v múzeu márne okien na zatemnenie ešte dosť.
S prianím pekneho dňa ostávame s pozdravom.
veľmi

lveta Gajdošíková
Mestské múzeum Lučenec
Rozpočtová organizácia LUKUS
Dr.Herza 240/1
984 01 Lučenec
Tel:

047/4334590

Mob: 0911 733 980
From: petrhlavaty©dívadelnisluzbycz
Sent: Tuesday, July 7, 2020 8:27 AM
To: iveta.gajdosikova©Iukus.sk
Subject: Re: informácia

<petrhlavaty©divadelnisluzby.cz>

Dobrý den,
Na zakázce pracujeme a pokuslme se odeslat závěsy co nejdříve, aby u Vás do toho 15. byly.
Slevu Vám můžeme poskytnout max. 5%.

S pozdravem
Petr Hlavatý
Bc.

Petr Hlavatý

Divadelní služby Plzeň, s.r.o.
www.divadelnisluzbycz

www.'evistnitechnika.cz

Tel.: +420608330072

getrhlavaMQdivadelnisluzbycz

On Tue, Jun 30, 2020

at 2:10 PM +0200, <iveta.ga'dosikoanlukus.sk> wrote:

Dobrý deň,
ďakujeme za Vašu cenovú ponuku, akceptujeme ponuku bez inštalácie, no nedá mi vrámci možnej budúcej
spolupráce požiadať Vás o nejakú zľavu. Poprosim Vás o určenie termínu dodania vzhľadom ktomu, že to
potrebujeme mat' zrealizované už pred 20.07.2020. Bolo by možné to mat' v Lučenci 15.07.2020 ?
Ďakujeme
Pekný deň
Tentoraz za pani Gajdošíkovú

Mgr. Andrea Moravčíková, vedúca Mestského múzea Lučenec
Iveta Gajdošíková

Mestské múzeum Lučenec
Rozpočtová organizácia
Dr.Herza 240/1
984 01 Lučenec
Tel:

LUKUS

047/4334590

Mob: 0911 733 980
From: Petr Hlavatý - Divadelnl služby Plzeň <getrhlavathdivadelnisluzby.cz>
Sent: Tuesday, June 30, 2020 7:08 AM
To: iveta.ga'dosikovaelukussk
Subject: RE: informácia
Dobrý den,
zasílám Vám cenové kalkulace na nové závěsy. Nabídky jsou vyhotoveny dle domluvy, tedy ve variantě pouze ušitl a
ve druhé variantě i s montáží.
S

pozdravem

Bc.

Petr Hlavatý

Divadelnl služby Plzeň, s.r.o.
www.divadelnisluzby.cz

www.'evístnitechnika.cz

Tel.: +420608330072

getrh/avatdeívade/níslusz.

cz

From: iveta.ga]'doslkova©lukus.sk mail
Sent: Monday, June 22, 2020 10:43 AM
To: 'Petr Hlavatý - Divadelnl služby Plzeň'

Subject:

RE:

ša.

a'dosikova

luku

.

k]

informácia

Dobrý deň,
tešíme sa na Vašu návštevu a ďalšiu spoluprácu.
S prianím pekného zvyšku dňa ostávam s pozdravom.
Iveta Gajdošlková
Mestské múzeum Lučenec
Rozpočtová organizácia LUKUS
Dr.Herzá 240/1
984 01 Lučenec
Tel:

047/4334590

Mob: 0911 733 980
From: Petr Hlavatý - Divadelnl služby Plzeň
Sent: Thursday, June 18, 2020 3:55 PM
To: iveta.ga'dosikoanlukus.sk
Subject: RE: informácia

<

etrhlavat

divadelnisluzb .cz>

Dobrý den,
probrali jsem s kolegou návštevu u Vás a dorazili bychom tedy na prohlídku a přeměřenl příští středu, tj. 24. 6. 2020
cca 11:00. Přivezeme s sebou vzorky všech látek, které máme skladem a nebo přicházejív úvahu pro včasnou
montáž.

v

S

pozdravem

Bc.

Petr Hlavatý

Dlvadelní služby Plzeň, s.r.o.
www.divadelnisluzby.cz www.'evistnitechnika.cz
Tel.: +420608330072

getrhíovotde/vodeínísíuzby. cz

Sent: Friday, June

12, 2020 3:26 PM
Divadelní
'Petr
To:
Hlavatý
služby Plzeň'
RE:
informácia
Subject:

.

Dobrý deň,
Pán Hlavatýv prílohe Vám posielam fotografie našej veľkej výstavnej sályjedná sa o tri veľké okná s polooblúkom
na vrchu a jedno veľké okno slúžiace aj ako balkón s dverami, ktoré by sme potrebovali zatieniť hlavne pre účely
použitia premietacej techniky. Včera som sa telefonicky dohodla s konateľom vašej spoločnosti pánom Klérom, že
by bolo z Vašej strany možné aj osobné stretnutie s meraním ale posielam približné rozmery: okien šírka okna cca3m, výška cca 3,60m a rozmery oblúkov : výška cca »1,40m, šírka cca 3m v najširšom bode postupne ubúda.
Samozrejme máme záujem aj o alternatívu látok z variant dímoutových a blackoutových , najlepšie v odtieňoch
zelená, béžová, zlatá. Mali by sme záujem aj o královský zamat 330g 7289. Čo sa týka upevnenia závesov to by
sme upresnili v ďalšej komunikácii zatiaľ sme riešili len výber látok a šitie aj stými cvokmi na navlečenie.
Ďakujem Vám vopred za odpoveď.
S prianím pekneho zvyšku dňa a nastávajúceho víkendu ostávam s pozdravom.
—

Iveta Gajdošíková
Mestské múzeum Lučenec
Rozpočtová organizácia LUKUS
Dr.Herza 240/1
984 01 Lučenec
\

Tel:

047/4334590

Mob: 0911 733 980

.

From: Petr Hlavatý - Divadelníslužby Plzeň <petrhIavatyQdivadelnisluzbyc»
Sent: Friday, June 12, 2020 12:58 PM
To: iveta.ga'dosikoanlukussk
Subject: RE: informácia
Dobrý den,

děkujeme Vám za poptávku sametů. Královské samety jsou od zahraničního výrobce, který měl nyní
odstávku ve výrobě a nedodáva] ani vzorníky látek, které nám během pandemie došly. Můžeme Vám tedy zaslat
alespoň vzorek zelené 7289, případně další vzorky barev, které máme skladem.
Do jakých prostorů by měly závesy přijít? Pokud by se jednalo o závěsy na okna, byla by ještě varianta
závěsů z dímoutových či blackoutových Ia'tek, které lépe, některé až 100%, zastiňují prostor.

Mohl bych Vás případně poprosit o fotografie míst, které mají být zakrytý za'věsem a o alespoň přibližně
rozměry zakryté plochy?lednalo by se pouze o závěsy, nebo by k tomu měli být kolejnice, po kterých budou
závěsyjezdit? Rovnou bych Vám udělal přibližnou cenovou kalkulaci na ušiti závěsů v různých variantách
v závislosti na druhu použití látky.
í

S

pozdravem

Bcr

Petr Hlavatý

Divadelní služby Plzeň, s.r.o.
www.divadelnísluzby.cz

www.'evistnitechnika.cz

Tel.: +420608330072

getrhlovotdeívade/nísluzby. cz
Fromŕ h/ebolcíaidusíkovarólŕuýkusískýlŕmäíveta.oaidosikova©lukusrsrk'l
Sent: Tuesday, June 9, 2020 1:12 PM
To: gtrhlavatyggivadelnisluzbycz

subject:

Informácia

Dobrý deň,
Pán Hlavatý, chceli by sme sa informovať ohladne Vašich služieb čo sa týka šitia závesov. Sme Mestské múzeum
v Lučenci a máme záujem o závesy v Našej výstavnej sieni, potrebovali by sme vedieť či by bolo možné z Vašej
strany zaslanie vzoriek ktoré sme našli na Vašej internetovej stránke.
Jednalo by sa o tieto vzorky : 7289 zelená 330g
- 6355 Královský samet NORA CLASIC 340g
- 6366
- 6395
- 6353 Královský samet NORA 385g
—

Vopred ďakujeme za odpoveď.
prianím pekného dňa ostávame s pozdravom.

S

Iveta Gajdošíková
Mestské múzeum Lučenec
Rozpočtová organizácia LUKUS
Dr.Herza 240/1
984 01 Lučenec
Tel:

047/4334590

Mob: 0911 733 980

