Kultura občanům regionu

Společný projekt Plzeňského kraje, Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni
a samospráv měst a obcí regionu.
Návštěva divadelního představení ve Velkém či Novém divadle v Plzni
s možností navštívit také další kulturní cíle (muzea, galerie, pivovar).
Je možné také navrhnout individuální program (návštěva obchodních
center apod.)
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Zajištěnou autobusovou dopravou – DJKT ve spolupráci s Plzeňským
krajem a jednotlivými obcemi nabízí kompletní zajištění autobusové
dopravy.
Obohacení kulturního a společenského života, získání nových zážitků.
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Velmi rádi Vás přivítáme na našich výjimečných představeních
OPERY
BALETU
MUZIKÁLU
ČINOHRY
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Nabídka představení
06.11.2021
od 16:00
sobota

Nové divadlo
430 – 590,-

13.2.2022
od 16:00
neděle

Nové divadlo
290 – 350,-

22.5.2022
od 16:00
neděle

Velké divadlo
230 – 340,5

Shrnutí projektu
• Obohacení kulturního života občanů, prioritně seniorů a prodloužení jejich
aktivního života
• Možnost zapojení místních spolků a sdružení
• Cesta za kulturou s přáteli (senioři, svazy, spolky)
• Možnost doplnění programu návštěvy divadelního představení o další
kulturní zážitek (návštěvu muzea, galerie, pivovaru,...) nebo nabídka
volného využití (nákupy, individuální program,...)
• Široká nabídka divadelních žánrů – činohra, muzikál, opera, balet
• Špičkové umělecké výkony a zážitky
• Kompletní zajištění organizace zájezdu a dopravy autobusem
(zprostředkování nákupu vstupenek i dopravy)
• Občan si zakoupí vstupenku a nemusí se starat o dopravu
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Shrnutí projektu pro starosty měst a obcí
• Pilotní projekt Plzeňského kraje, DJKT a jednotlivých měst a obcí, vyžadující
počáteční podporu
• Nabídka kulturního vyžití občanů, prioritně seniorů obcí/měst a prodloužení
jejich společenského života
• Možnost doplnění návštěvy divadelního představení o další kulturní zážitek
- návštěva galerie, muzea, pivovaru nebo individuální program (vlastní cíl,
návštěva nákupního centra apod.)
• Prioritní zaměření na seniory (i s doprovodem) bez nutnosti zajistit si vlastní
dopravu, doplnění kapacity o další zájemce, např. z řad členů zájmových
svazů a spolků (včelaři, hasiči, zahrádkáři…)
• Zajištění autobusové dopravy zprostředkuje DJKT (odpadá nutnost
poptávek atd.)
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Shrnutí projektu pro starosty měst a obcí
• Minimálně 50% příspěvek na dopravu z rozpočtu Plzeňského kraje (doplatek
za dopravu zajistí obec či jednotliví účastníci akce – rozhodnutí je na obci)
• Obec nemusí naplnit kapacitu celého autobusu, jedná se o svozovou dopravu
• Po vyhodnocení cca ročního projektu (pilotní projekt zahrnuje celkem
4 představení) možnost pokračování formou předplatného pro další období
(jednodušší administrativa)
• Obec určuje konečnou cenu vstupného, které svým občanům uhradí
(vstupenky si buď platí občané sami, nebo jim obec přispívá – výše příspěvku
obce je individuální)
• Možnost dlouhodobé spolupráce samosprávy měst a obcí s Plzeňským
krajem a jediným profesionálním čtyř souborovým divadlem v regionu
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