
Máte-li o členství zájem, napište nám nebo rovnou 
využijte náš přihláškový formulář na adrese: 
www.prazskykomornibalet.cz/podporte-nas/klub-
pratel-pkb/

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

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 telefonní číslo. Rozsah a účel zpracování 
osobních údajů najdete na výše uvedené webové 
stránce Klub přátel PKB.

Členství je platné po dobu jednoho roku. Ideální je 
stát se členem Klubu PKB na kalendářní rok nebo 
sezonu, ale přidat se k  nám samozřejmě můžete 
kdykoli – čerpání výhod vám bude upraveno 
individuálně.

Nenašli jste odměnu,  
kterou byste si přáli?

Nevyhovuje vám kombinace?

Chcete podpořit vznik konkrétní 
inscenace či věnovat účelový dar?

Napište nám a sestavíme vám  
balíček přímo na míru. www.prazskykomornibalet.cz

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 prostor 
pro inzerát v programu.
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Chcete se stát součástí příběhu 
legendární značky? Umožnit tanečníkům 
a choreografům, aby mohli jít dál ve šlépějích 
Pavla Šmoka a  dalších velikánů naší 
taneční scény? Chcete se podílet na vzniku 
nových českých baletů, podpořit začínající 
i zkušené choreografy, kteří roztančí každý 
kout republiky?

Přidejte se do našeho Klubu, nahlédněte 
do zákulisí tanečního souboru a  poznejte 
své oblíbené umělce. Čekají vás vstupenky 
na  premiéry, setkání s  umělci, taneční 
lekce, návštěvy zkoušek včetně generálních 
a mnoho dalšího.

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

• 1 VIP vstupenka na vybranou premiéru.
• Premiérový přípitek po představení.
• Program k premiérovému představení.
• 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, díky 

které nahlédnete do zákulisí tvorby PKB.

Patron
~ 5 000 Kč ~
Základní balíček +

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

zveřejnit 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 lekce baletu nebo 

contemporary dance se členem souboru 
(i pro netanečníky – hodina základů vybrané 
techniky).

• 3 návštěvy zkoušky PKB.
• Pozvánka na neveřejné generální zkoušky.
• Možnost umístit logo firmy na webu 

a 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 a 

bez omezení).
• Pozvánka na neveřejné generální zkoušky.
• Logo firmy na webu a v propagačních 

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

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


