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PŘIHLÁŠKA DO KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ 
PRO STUDENTY  

 
 

 

Srdečně Vás vítáme v nové divadelní sezóně 2021-2022 
V průběhu školního roku Vám umožníme navštívit 

3 divadelní představení za členský poplatek ve výši 350 Kč. 
 

Cílem KMD je seznámit žáky a studenty s různými pražskými divadly napříč divadelními druhy 
a žánry. Členství v KMD je nejen finančně výhodné, ale umožňuje také návštěvu méně 
dostupných představení, včetně zajištění vstupenek do vlastních rukou. Informace o titulech a 
anotace k jednotlivým představením posíláme zodpovědnému pedagogovi, který vede ve 
škole KMD. Jeho prostřednictvím rovněž obdržíte vstupenky. Na něj se také obracejte 
v případě jakýchkoliv dotazů. Veškeré informace týkající se pravidel a fungování KMD 
naleznete na www.klubmladychdivaku.cz 
 
Těšíme se na Vás v hledištích pražských divadel.  
 
Váš Klub mladých diváků 
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Zde odstřihněte - ponechá si škola   Zde odstřihněte - ponechá si škola 
    

Přihlašuji svou dceru/svého syna do KMD v sezóně 2021-2022. 
Poplatek v hodnotě 350,- Kč za 3 představení uhradím v požadovaném termínu. 
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 Jméno a příjmení studentky/studenta + e-mail: 
 

Třída:     Jméno a příjmení studentky/studenta + e-mail: Třída:  
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   Dne ............................ 2021                                      podpis studenta/zákonného zástupce    Dne ......................... ..2021 podpis studenta/zákonného zástupce 
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