
O členství v Klubu nám můžete napsat nebo rovnou 
využijte přihláškový formulář na webu PKB:  

http://prazskykomornibalet.cz/registrace-do-klubu-pratel/

Částku vybrané kategorie je třeba uhradit na účet 
č. 2872372409/5500 u Raiffeisenbank, a. s. 

Při platbě uveďte do poznámky „Klub přátel PKB, jméno 
a příjmení“. Každému novému členovi bude vygenerováno 
osobní číslo, které do týdne obdrží na e-mail nebo telefon. 

Členství je platné po dobu jednoho roku.

JSME TU PRO SEBE VZÁJEMNĚ! 

Nenašli jste odměnu, kterou byste si přáli?

Nevyhovuje vám kombinace odměn?

Chcete podpořit vznik konkrétní inscenace  
či věnovat účelový dar?

Napište nám a balíček vám sestavíme na míru.

Pokud to aktuální situace dovolí, bude PKB během 
sezony pořádat pro členy Klubu setkání, besedy nebo 
tvůrčí dílny. Záleží jen na vás, tak se nám nebojte napsat 
svá přání. 

Kontakt: 
PhDr. Lucie Kocourková 

e-mail: kocourkova@balet-praha.cz 
telefon: +420 601 338 154 

Balet Praha, o. p. s. 
Národní dům na Vinohradech 
nám. Míru 9, 120 00 Praha 2

www.prazskykomornibalet.cz

Staňte se členy 
Klubu přátel PKB: 

PODPOŘTE LEGENDU 
ČESKÉHO TANCE!

Autor fotografií: Serghei Gherciu



S Klubem přátel PKB se stanete součástí 
příběhu legendární značky. Pomůžete 
tanečníkům a choreografům jít dál ve šlépějích 
Pavla Šmoka a velikánů českého tance. Budete 
se podílet na vzniku nových baletů, podpoříte 
začínající i zkušené choreografy, kteří pak 
roztančí každý kout republiky i díky vám!

V našem Klubu nahlédnete také do zákulisí 
souboru a poznáte, jak těžká i krásná je tvorba 
tanečního divadla. Čekají vás vstupenky na 
premiéry, setkání s umělci, taneční lekce, 
návštěvy zkoušek včetně generálních a mnoho 
dalšího.

ZACHRÁNCE – SPECIÁLNÍ KATEGORIE
~ libovolná částka od 50 Kč ~

• Každému přispěvateli bude náležet základní balíček 
odměn.

• Kategorie vznikla pro možnost snadnější podpory 
v době koronavirové pandemie.

• Podpoříte soubor, který po 55 let nezničil žádný 
režim ani ekonomická krize – a ani virus nás nezničí!

• Slouží i jako virtuální vstupenka na vybrané online 
záznamy a streamy představení PKB.

PŘÍZNIVEC ~ 1 500 Kč ~
Získává Základní balíček, který obsahují i další kategorie:

• 1 VIP vstupenka na vybranou premiéru + přípitek po 
představení + program.

• Přednostní rezervace vstupenek.
• Novinky a aktuality ze života souboru na váš e-mail.
• Plakát nebo fotografie na památku s autogramem.
• Poděkování na webových stránkách PKB.

PŘÍTEL ~ 3 000 Kč ~
Základní balíček +

• 2 VIP vstupenky na vybranou premiéru.
• Pozvánka na vybranou generální zkoušku: 

nahlédnete do zákulisí PKB!

PATRON ~ 5 000 Kč ~
Základní balíček +

• 2 VIP vstupenky na vybranou premiéru.
• 2 VIP vstupenky na vybranou reprízu.
• Alternativou poděkování na webu je možnost 

zveřejnit firemní logo.
• 1 vstup na taneční open class se souborem PKB 

(dle tanečních zkušeností – alternativou je ukázková 
hodina ve Studiu Contemporary) nebo 1 návštěva 
zkoušky PKB na baletním sále.

• Pozvánka na vybrané neveřejné generální zkoušky.

MECENÁŠ ~ 10 000 Kč ~
Základní balíček + výhody Patrona rozšířené:

• 2 VIP vstupenky na vybranou premiéru.
• 2 VIP vstupenky na vybranou reprízu.
• Možnost 5 vstupů na open class PKB / 5 lekcí ve 

Studiu Contemporary.
• 2 návštěvy zkoušky PKB na baletním sále při tvorbě 

nové inscenace.
• Pozvánka na neveřejné generální zkoušky.

STŘÍBRNÝ MECENÁŠ ~ 20 000 Kč ~
Základní balíček + výhody Mecenáše rozšířené:

• 2 VIP vstupenky na vybranou premiéru.
• 4 VIP vstupenky na vybrané reprízy.
• Možnost soukromé taneční lekce se členem 

souboru (včetně hodiny základů pro neprofesionály).
• 3 návštěvy zkoušky PKB.
• Pozvánka na neveřejné generální zkoušky.
• Možnost umístit logo firmy na webu 

i propagačních materiálech.

ZLATÝ MECENÁŠ ~ 50 000 Kč ~
Základní balíček + výhody Stříbrného mecenáše 
rozšířené:

• 2 VIP vstupenky na vybranou premiéru.
• 6 VIP vstupenek na vybrané reprízy.
• Open class pass PKB na celou sezonu (možno 

darovat) / Celoroční kurz ve Studiu Contemporary.
• Možnost až 5 lekcí se členem souboru PKB.
• Až 5 návštěv zkoušek PKB.
• Prostor pro vlastní inzerci v programu.

DIAMANTOVÝ MECENÁŠ
~ 100 000 Kč ~
Základní balíček + výhody Zlatého mecenáše rozšířené:

• 2 VIP vstupenky na premiéru.
• VIP vstupenky na reprízy repertoáru v Praze.
• Možnost pravidelných soukromých lekcí baletu nebo 

contemporary dance se členem PKB.
• Návštěvy zkoušek PKB (po předchozí dohodě).
• Pozvánka na neveřejné generální zkoušky.
• Logo firmy na webu a v propagačních materiálech, 

prostor pro inzerát v programu i prezentaci 
mecenáše na akcích PKB (letáky, roll-up, vlastní 
hosteska, …)

• Možnost vystoupení členů PKB na soukromé akci 
mecenáše (dle dohody).

SPECIÁL: PŘÍTEL Z REGIONU
~ 5 000 Kč ~

• 2 VIP vstupenky na mimopražskou premiéru/reprízu.
• 2 VIP vstupenky na pražské představení.
• Setkání s vedením a umělci po představení.
• Výhody Základního balíčku.

SPECIÁL: MECENÁŠ Z REGIONU
~ 10 000 Kč ~

• 4 VIP vstupenky na mimopražskou premiéru/reprízu.
• 4 VIP vstupenky na pražské představení.
• Setkání s vedením a umělci po představení.
• Návštěva zkoušky představení a zákulisí.
• Výhody Základního balíčku + logo firmy na webu 

a propagačních materiálech či inzerát v programu.


