
V Plzni, 27. října 2020 
 
 
POZASTAVENÍ PRODEJE PŘEDPLATNÉHO DJKT NA ROK 2021 
 
Vážení a milí abonenti, 
 
obracím se na Vás v této nelehké době, abych Vám přiblížil a vysvětlil následující kroky Divadla Josefa 
Kajetána Tyla, p.o. 
 
Velice neradi bychom se opět dostali do situace jako letos na jaře, kdy jsme nebyli schopni vzhledem 
k nařízením vlády dostát svým závazkům - tehdy jsme přesouvali termíny, měnili tituly či úplně rušili 
abonentní představení. Bohužel v jakémkoliv dalším plánování nám svazuje ruce přítomná nejistota. 
To nás přivedlo k ROZHODNUTÍ POZASTAVIT PRODEJ PŘEDPLATNÉHO NA ROK 2021. Můžu Vás ale 
ujistit, že své výhody abonenta Divadla Josefa Kajetána Tyla rozhodně neztratíte. Stejně tak Vám 
garantuji, že nepřijdete ani o své peníze za neodehraná představení v roce 2020. Tato situace je i pro 
nás zcela nová a já Vás tímto prosím o strpení. Sledujte, prosím, naše webové stránky, www.djkt.eu, 
na kterých Vás budeme průběžně informovat o situaci v divadle a možnostech vracení vstupenek  
i plateb za neodehraná abonentní představení, a to v návaznosti na aktuální vládní nařízení. 
Pro další měsíce, v případě uvolnění vládních omezení, připravujeme program z našeho repertoáru  
s kratší dobou předprodeje vstupenek, a speciálně pro Vás, naše abonenty, chystáme celou řadu 
výhod. 
 
Máte zájem o aktuální zprávy zasílané e-mailem? Sdělte nám prosím, svou e-mailovou adresu, pokud 
jste tak již neučinili. Rozesílání dopisů je pro nás v tuto chvíli ekonomicky obtížné. 
 
Jak víte, na jaře tohoto roku jsme zažili první úplné uzavření divadel trvající dva měsíce, po kterých 
následovalo v souladu s vládními nařízeními velmi pozvolné uvolňování. Tato situace se dotkla nejen 
naplánovaných představení, ale také omezila vnitřní provoz divadla, neumožnila nám plnohodnotně 
zkoušet. Ocitli jsme se v situaci, kdy jsme nemohli dostát svým závazkům v podobě 200 
neodehraných, zrušených či přesunutých, představení. Ač to vypadalo zpočátku nereálně, pro většinu 
abonentních představení se nám podařilo najít náhradní termíny na podzim. Veškerou naši snahu 
jsme vyvinuli především kvůli Vám - našim věrným abonentům, které jsme za žádnou cenu nechtěli 
zklamat. 
Byli jsme plni optimismu a doufali, že se s podobnými okolnostmi již nesetkáme. Bohužel. Jak se říká, 
člověk míní, život mění. Nyní na podzim se situace opakuje, a i kdybychom mohli během listopadu 
začít opět hrát, kvůli přesouvání desítek a desítek představení z jara nemáme v hracím plánu volnou 
kapacitu pro další náhradní termíny. 
 
Děkuji Vám za pochopení a doufám, že se brzy budeme opět setkávat na našich třech scénách plných 
emocí. Pevně věřím, že nám zachováte přízeň. Věřte, že nám i všem našim umělcům zoufale chybí 
ten nádherný pocit, kdy opona, za kterou sedíte Vy, jde nahoru, a když se opět vrací dolů, celým 
prostorem se rozléhá Váš vše léčící potlesk. 
 
S úctou 
 
 
doc. MgA. Martin Otava, Ph.D. 
ředitel DJKT 
 
 

http://www.djkt.eu/

