Máte rádi
hudbu, výtvarné
umění, literaturu,
divadlo...?
Nevíte,
kam vyrazit za
kulturou a poznat
při tom třeba
i nové přátele?

Jste občanem
s trvalým
bydlištěm
v Praze 2?

Pak se staňte členem

klubu Dvojka pro přátele kultury
Tento klub nabízí nejen řadu výhod u našich partnerů, ale také
pravidelné informování o zajímavých kulturních akcích v Praze 2
a možnost účastnit se jich. Členství v klubu je zdarma, jedinými
podmínkami jsou trvalý pobyt na území Prahy 2 a věk 18 a více
let. Proč jsme klub založili? Chceme přispět k rozvoji zajímavého
kulturního dění v Praze 2 ve spolupráci s našimi partnery (pořadatelé
koncertů, galerie, divadla, muzea a další), s aktivními umělci
z řad našich sousedů a samozřejmě i s Vámi, aktivními návštěvníky
kulturních akcí, jejichž názorů a postřehů si vážíme.

www.praha2.cz/dvojka-pro-pratele-kultury

Jak se stát členem klubu?
Stačí vyplnit přihlášku, která je součástí tohoto letáku, a odevzdat ji
na Úřadu městské části Praha 2, náměstí Míru 20, a to v INFORMACÍCH,
kde jsme Vám k dispozici v úředních hodinách radnice. Další možností
je vyplnění a odevzdání přihlášky v Informační kanceláři Úřadu městské části Praha 2 v Jaromírově ul. 23, zaslat přihlášku poštou na adresu
náměstí Míru 20, oddělení kultury nebo odevzdat přímo na některé
z kulturních akcí pořádaných městskou částí.
Jste již členem jiného klubu Prahy 2? Nevadí, přihlaste se. S ostatními
kluby spolupracujeme a nabídneme Vám další možnosti se zaměřením
na kulturu.
Na základě vyplněné a odevzdané přihlášky Vám bude poštou zaslána členská karta, díky které se můžete účastnit aktivit pořádaných klubem Dvojka pro
přátele kultury a využívat výhody u partnerů klubu. O konání kulturních akcí
v Praze 2 Vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím našeho zpravodaje a zároveň můžete sledovat aktuality klubu na webovém portálu Prahy 2:
www.praha2.cz/dvojka-pro-pratele-kultury
Vítejte mezi přátele kultury z Prahy 2. Těšíme se spolu s Vámi na spoustu zajímavých kulturních zážitků, které obohatí náš každodenní život.
Jaroslav Šolc, zakladatel klubu

