
D i v a d e l n í  s p o l e k  B u k o v a n y  

 
 

Bukovany 57, 779 00, IČ:  04714563  

e-mai l :  divadlobukovany@seznam.cz  

tel .  608 978 042 

www.divadlobukovany.cz  

 

 

  

 

Plán Divadelního spolku Bukovany na období 2017 – 2019 
 
 

Členská schůze Divadelního spolku Bukovany (dále také jen „DSB“) v souladu s 
čl. VI. odst. 1., písm. d) stanov spolku schvaluje tento tříletý Plán spolku na období 

2017 – 2019. 

V období následujících let 2017 – 2019 bude DSB pokračovat ve své dosavadní 
činnosti za účelem naplnění účelu spolku, tj. v organizování, přípravě a uvádění 

divadelních představení a jiných společenských a kulturních akcí a touto činností bude 
napomáhat k povznesení společenského života v obci Bukovany a Mikroregionu 

Bystřička. 

Každý rok se předpokládá uvedení premiéry nové divadelní hry, která by měla 
v maximální možné míře využít možnosti hereckého souboru.  

Během roku pak budou realizovány reprízy divadelních představení a to v na 
obvyklých místech v regionu. V rozumné míře budou reprízy uváděny i mimo náš 

region, pokud bude o představení spolku zájem. Předseda spolku bude vytvářet 
přiměřenou aktivitu k tomu, aby zajistil možnost účasti DSB na divadelních setkáních 

a přehlídkách.  

K propagaci činnosti DSB budou nadále využívány webové stránky 
www.divadlobukovany.cz a případně i další informační kanály.  

DSB se bude nadále snažit o finanční soběstačnost, když příjmy DSB plynou 
zejména z honorářů za uvádění divadelních her, dobrovolného vstupného a z tržeb za 

prodej propagačních materiálů. Nově se uvažuje i o možnosti zapůjčovat za úplatu 
technické vybavení v majetku DSB (ozvučovací a osvětlovací techniku). Bude-li to 
vhodné, požádá DSB zdvořile o finanční dar obec Bukovany, přičemž tato žádost bude 

řádně zdůvodněna.  

DSB bude nadále úzce spolupracovat s představiteli obce Bukovany a svou 

činnosti bude šířit pozitivní povědomí o obci v blízkém i širokém okolí. DSB bude také 
nadále úzce spolupracovat s Rodinným centrem Bukovany, jehož prostory využívá ke 
své činnosti. 

 

 

Pokud nastanou okolnosti, které budou vyžadovat změnu tohoto Plánu, bude o 
jeho změně rozhodnuto na nejbližší členské schůzi DSB. 

 

 

V Bukovanech dne 15.12.2016 

 

 

Ing. Jan Machalka 

předseda Divadelního spolku Bukovany 
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