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1. Základní údaje o organizaci

Název: Kulturní a informační středisko Hronov
Adresa: Náměstí Čs. Armády 500, 549 31 Hronov
Právní forma: Příspěvková organizace 
IČO: 711 96 994
DIČ: CZ71196994
Statutární zástupce: Šárka Čmelíková od 1. 9.2019
Telefon: 491 483 314, +420 737 608 373
E-mail: reditel@kulturahronov.cz
Webové stránky: www.kulturahronov.cz, www.informacnicentrumhronov.cz

www.jiraskuvhronov.eu
Zřizovatel: Město Hronov

nám. Čs. Armády 5, 549 31 Hronov
web: www.mestohronov.cz
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz

Informační centrum: Tel.: 491 483 646, +420 733 539 960
e-mail: info@kulturahronov.cz
www.informacnicentrumhronov.cz

Redakce Hronovských listů U NÁS e-mail: unas@kulturahronov.cz

Počet zaměstnanců
Hlavní pracovní poměr 1. 1. - 31. 12. 2020 8 osob (z toho 1 osoba zástup za MD)

Dohoda o provedení práce 1. 1. - 31. 12. 2020 (76 včetně pracovníků při JH)
Mateřská dovolená 1 osoba

Kulturní a informační středisko zřídilo město Hronov (viz Zřizovací listina, vydaná dne 10. 12. 
2003 na základě usnesení zastupitelstva č. 7/2003, s nabytím účinnosti k 1. 1. 2004, dále Změna 
zřizovací listiny, vydaná usnesením Zastupitelstva města Hronova č. 7/2008 ze dne 22. 10. 2008, 
nabytí účinnosti k 1. 11. 2008, jako příspěvková organizace.

Ve zprávě dále Kulturní a informační středisko psáno zkráceným názvem KIS Hronov.

2. Prostory ve správě KIS Hronov

Na základě Smlouvy o vypůjčce mezi městem Hronov a KIS Hronov přenechává město Hronov 
příspěvkové organizaci KIS Hronov od 1. 1. 2004 k bezplatnému užívání tyto nemovitosti:
pozemek p. č. 1 o výměře 1 902 m2
budovu č. p. 500 na pozemku p. č. 1 (Jiráskovo divadlo)
pozemek p. č. 2 o výměře 134
budovu přístavby na pozemku p. č. 1, 2
pozemek p. č. 5/1 o výměře 47 m2
pozemek p. č. 5/2 o výměře 437 m2
pozemek p. č. 5/3 o výměře 807 m2
pozemek p. č. 5/4 o výměře 673 m2
pozemek p. č. 5/5 o výměře 343 m2
pozemek p. č. 5/6 o výměře 513 m2
budovu Sálu Josefa Čapka na pozemcích č. 5/1 až č. 5/6
pozemek p. č. 85 o výměře 4 364 m2
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3. Činnost organizace dle Zřizovací listiny
3. 1. Hlavní činnost

• pořádání kulturních a společenských akcí ve městě a s tím spojené činnosti
objednávání kulturních akcí pro dospělé a mládež
výběr dětských představení
pořádání a realizace společenských akcí a zábavných pořadů
propagace jednotlivých akcí
výroba plakátů a letáků

• zajištění plynulého chodu Informačního centra, které poskytuje
přístupnou databázi místních firem s kontakty
přístupné kontakty na státní instituce z regionu
informace z internetových stránek
informace o autobusových a vlakových spojeních
kontakty na partnerská města
předprodej permanentek a vstupenek na kulturní a společenské pořady
služby cestovního ruchu návštěvníkům města – nabídka ubytování, stravování, tipy 
na výlety, památky, cyklotrasy, cyklobusy atd.
nákup zboží zaměřeného na cestovní ruch za účelem dalšího prodeje
zprostředkování služeb – předprodej vstupenek, permanentek
kopírování
výlepová služba

• další služby KIS
půjčování divadelních kostýmů
provoz bufetu

• celoplošné zpravodajství a propagace města
výroba a distribuce městského zpravodaje Hronovské listy U NÁS
reklamní a inzertní služby občanům

• organizační zajištění celostátní mezidruhové přehlídky amatérského divadla ČR se 
zahraniční účastí JIRÁSKŮV HRONOV včetně zajišťování ubytování pro soubory a 
ostatní zainteresované osoby

3. 2. Doplňková činnost

• pronájem nebytových prostor v budově č. p. 500, stojící na pozemku p. č. 1 a v části 
rozestěvěné budovy – Sálu Josefa Čapka, stojící na pozemku p. č. 5/1 vše v k. ú. Hronov, a 
to krátkodobý a dlouhodobý

4. Uspořádané kulturní a společenské akce

Vzhledem k situaci zaviněné pandemií COVID 19 a s tím spojených vládních opatření, nemohla být 
řada kulturních akcí uspořádána a větší část divadelních představení byla postupně odkládána. KIS 
Hronov nebo spolupořádal KIS Hronov celkem 85  kulturních a společenských akcí. Ty se 
uskutečnily v Jiráskově divadle, sále Josefa Čapka, malém sále Jiráskova divadla, v parku 
A. Jiráska, kostele Všech Svatých, na náměstí Čs. armády. Jednalo se o divadelní představení, 
koncerty, dětská představení, přednášky, taneční kurzy, vernisáže výstav, letní kino a další. 
Do uvedených počtů nejsou zahrnuty akce v rámci divadelní přehlídky Jiráskův Hronov (uvedeno v 
samostatné kapitole)



4. 1. Divadelní předplatné
• v rámci abonentního předplatné bylo prodáno  78 + 5ks zdarma (1x vozíčkář, 4x město 

Hronov).
• v rámci abonentního cyklu bylo plánováno 7 představení, nově bylo přidáno 1 představení 

(v minulosti bylo 8 divadel profesionálních + 1 ochotnické), tzn. 5 profesionálních + 2 
ochotnická představení.

Soubor, spolek, divadlo Představení Datum představení Návštěvnost
MaléHry Brno Biostory 120
UFO Týniště n. Met. Koule 164
Div. Studio Bouře Teď ne! Teď není... odloženo
Divadlo UNGELT Miss Ditrich lituje odloženo
Div. Studio Bouře Intimní příběhy z ráje 126
DS Kollár Police n. 
Met.

Světáci odloženo

Divadlo Bolka Polívky Šašek a syn odloženo

4. 2. Ostatní divadelní představení pro dospělé

Soubor, spolek, divadlo Představení Datum představení Návštěvnost
MDagentura Čarodějky v kuchyni odloženo
MaléHry Brno Čtení ke kafi odloženo

Zdeněk Izer – Na plný 
coole

odloženo

Studio Ypsilon Pánská šatna 12.2.2020 252
Art Presto – Iveta 
Nývltová

Talk show Ivo Šmoldas 
& Radim Uzel, hudební 
doprovod Andrea 
Andrei

29.1.2020 Pronájem - 293

4. 3. Dětská představení

Pro mateřské školy a 1. st. Základních škol, veřejnost
Představení Soubor, Agentura, 

divadlo
Datum představení Návštěvnost

Zvířátka a loupežníci Divadlo Kapsa 
Andělská Hora

14.1.2020 238

Šípková Růženka odloženo 0
Pověsti české aneb 
Pohádky pod Řípem

odloženo 0

Velká pošťácká 
pohádka

Liduščino divadlo odloženo 0

Dášenka odloženo 0



Pro 2. stupeň základních škol
Představení Soubor, Agentura, 

divadlo
Datum představení Návštěvnost

Planeta Země Planeta Země o.p.s. odloženo pronájem
Svět kolem nás Svět kolem nás odloženo pronájem

Odpolední pohádka pro veřejnost – nově plánované nedělní pohádky pro děti - neuskutečněno
Představení Soubor, Agentura, 

divadlo
Datum představení Návštěvnost

Noty na buben odloženo

4. 4. Koncerty

Koncert Místo Datum představení Návštěvnost
Radúza Jiráskovo divadlo 28.1.2020 384
Ondřej Havelka a 
Melody Makers

Jiráskovo divadlo 18.2.2020 347

Hana Zagorová a Petr 
Rezek

Sál Josefa Čapka 3.3.2020 pronájem

David Koller Sál Josefa Čapka odloženo pronájem
50 let Kantoři Jiráskovo divadlo odloženo Spolupořadelství ZUŠ, 

Kantoři a KIS
Dan 
Bárta&Ilustratosphera

Jiráskovo divadlo zrušeno

4 Tenoři Jiráskovo divadlo odloženo pronájem
Adventní koncert – 
David Novotný

Jiráskovo divadlo zrušeno pronájem

Vánoční koncert 
orchestru Slávky 
Vorlové

Jiráskovo divadlo zrušeno pronájem

Koncerty a hudební pořady ZUŠ byly nebyly uskutečněny z důvodů vládních nařízení 
neumožňujících přípravu žáků a pořádání kulturních a společenských akcí.

Společně se ZUŠ Hronov jsme uspořádali 10. 5. 2020 - Koncert Maminkám, který byl netradiční. 
Žáci ZUŠ hráli a zpívali z oken Malého sálu Jiráskova divadla. Akce byla uskutečněna s ohledem 
na dodržení platných opatření a bezpečnosti. Posluchači byli rozmístěni na náměstí s dostatečnými 
rozestupy a s rouškami zakrývajícími dýchací cesty.

4. 5. Minifestivaly

Tradiční dětské minifestivaly nebyly uskutečněny vzhledem k vládním nařízením a panedemickým 
opatřením COVID 19. Jedná se o minifestivaly - Hronovské Hádě, Hronovské Jablíčko a 
Hronovský Skřivan.



4. 6. Přednášky
Přednáška Kdy Kde Návštěvnost
Proč už ptáci nemají 
rádi přírodu a stěhují se 
do měst

17.1.2020 Malý sál Jiráskova 
divadla

78

Tajemná místa 
Hronovska

6.2.2020 Malý sál Jiráskova 
divadla

72

GR 20 mýma očima – 
Hana Jampílková

odloženo Malý sál Jiráskova 
divadla

Ze života ptactva III odloženo Malý sál Jiráskova 
divadla

Setkání s Ondřjem 
Kepkou

odloženo Malý sál Jiráskova 
divadla

nájem

Bejvávalo II – křest 
knihy o Hronově

odloženo Malý sál Jiráskova 
divadla

4. 7. Výstavy

Uskutečněné výstavy:

Foyer Sálu Josefa Čapka
5. 3. - 13. 3. 2020 (následoval lockdown 1. vlna COVID 19) - (NE)známý soused Alois Jirásek
vernisáž 4. 3. 2020
7. 9. - 25. 9. 2020 – Výstava Fotoklubu Hronov
vernisáž 7. 9. 2020

Jiráskovo divadlo – výstavní prostory
červen – červenec 2020 – Káva jako intuitivní médium Mogedyby Woa
vernisáž 26. 5. 2020
září – prosinec 2020 (přerušena lockdownem od října 2020) - Grafiky Karla Demela
vernisáž 4. 9. 2020

Připravené a neuskutečněné 
výstavy:
Výstava SPŠOW Hronov
Interaktivní výstava pro děti
Adopce na dálku
Betlémy pana Ambrože



4. 8. Taneční kurzy

Taneční kurzy pro mládež
• termín: sobota 
• celkem 14 lekcí (2x prodloužená, 1x Věneček)
• kurzovné: 1500 Kč 
• taneční mistři: Jaroslava a Igor Štěpovi
• hudební doprovod: REFLEX Hronov
• celkem přihlášeno 52 kurzistů

Do doby úplného uzavření kulturních akcí v říjnu 2020 proběhly 4 taneční lekce a prodloužená. 
Další pokračování je závislé na vývoji pandemické situace COVID 19. Dle všeho budou taneční 
kurzy dokončeny společně s novými kurzisty na podzim roku 2021

Taneční kurzy pro dospělé
• termín: sobota (B, C), čtvrtek (A)
• 3 skupiny (A – začátečníci, B – mírně pokročilí, C – pokročilí)
• kurzovné: 1500 Kč/ pár
• kurzy zakončeny Věnečkem
• celkem přihlášeno 79 párů

Taneční kurzy pro dospělé proběhly v rozsahu 2 lekcí a dále pak následovalo uzavření všech 
kulturních a společenských akcí (říjen 2020). Dle vývoje situace bylo kurzovné převedeno do 
nového podzimního cyklu 2021

4. 9. TRHY
 Velikonoční a vánoční trhy se v Hronově staly tradicí a jsou vyhledávány návštěvníky i prodejci. 
Po organizační stránce byly trhy i v letošním roce připraveny, ale musely být zrušeny vzhledem k 
vládním omezením ohledně šířící se pandemie COVID 19.

4. 10. Ostatní akce

Akce Kdy Kde Návštěvnost
22. Ples města Hronova 25.1.2020 Sál Josefa Čapka 158
Ples EA 17.1.2020 Sál Josefa Čapka Nájem
Myslivecký ples 1.2.2020 Sál Josefa Čapka Nájem
Ples ZŠ a MŠ Hronov 28.2.2020 Sál Josefa Čapka Nájem
Ples Policie ČR 14.2.2020 Sál Josefa Čapka Nájem
Dětský maškarní bál 23.2.2020 Sál Josefa Čapka 182
Ples Sportu zrušen Sál Josefa Čapka Nájem
Případ mrtvého 
nebožtíka

17.6.2020 Park A. Jiráska
Kino Na kolečkách

214

Chlap na střídačku 22.7.2020 Park Aloise Jiráska
Kino Na kolečkách

150



Hronovská pouť zrušena Park A. Jiráska
Běh Hronov - Náchod zrušen
Vzpomínkové setkání k 
30. výročí 17. listopadu 
– Dne boje za svobodu 
a demokracii

zrušeno Náměstí Čs. armády Připomenuto 
rozsvícením trikolóry 
na Jiráskově divadle

Toulání městem – noc 
divadel

zrušeno

Rozsvícení vánočního 
stromu

29.11.2020 Náměstí Čs. armády On-line přenos

Ples SPŠOW Hronov zrušen Sál Josefa Čapka nájem
Vánoční večírek 
Ametek

zrušen Sál Josefa Čapka nájem

Vánoční večírek Wikov zrušen Sál Josefa Čapka nájem

Masopust – 22. 2. 2020
• divadelní masopust – divadelní scéna na schodech, průvod, pohřbívání basy
• navázána spolupráce s řeznictvím U Čepelků

Komentované prohlídky Jiráskova divadla
• pravidelně v pátek v 10.00 a 14.00 hodin
• možnost individuálního objednání v Informačním centru
• osloveny byly školy a mateřské školky v regionu s možností výletu do Hronova a spojení 

aktivit prohlídky JD, rodného domku A. Jiráska, muzea A. Jiráska a Muzea Pod čepicí 
• Návštěvnost byla v letošním roce nízká vzhledem k oandemické situaci a uzavření škol a 

utlumení cestovního ruchu (cca 100 nvštěvníků)

Majáky české kultury – 12. 10. 2020
• připojili jsme se k akci, která byla pořádána napříč ČR. 
• v pondělí 12. října 2020 v 19.30 se po celé České republice rozsvítily MAJÁKY ČESKÉ 

KULTURY– světelné sloupy v místech, kde by v tu chvíli, nebýt koronavirové pandemie, 
normálně probíhaly koncerty, divadelní představení, projekce filmů i vernisáže výstav. 



Uskutečněné akce v době uzavření říjen – prosinec 2020
• on-line rozsvícení vánočního stromu (natočeno a vysíláno na kanále You tube a facebooku, 

odkaz na webu www.kulturahronov.cz)
• příprava besedy s europoslancem Martinem Hlaváčkem, ministrem životního prostředí 

Richardem Brabcem a s on-line vstupem prof. Jany Hajšlové (česká vysokoškolská učitelka 
a chemička, působící na Ústavu analýzy potravin a výživy Vysoké škole chemicko-
technologické v Praze, která v roce 2016 převzala jako historicky vůbec první Češka v 
americkém Dallasu cenu Harveye W. Wileye za svůj příspěvek v oblasti vývoje analytických 
metod.). Moderátorka Zuzana Bubílková provede diváky tématy „Dvojí kvalita potravin 
dovážených z EU“ a  „Voda – základ života“.
Besedu bude možno navštívit v Jiráskově divadle, ale zároveň bude vysílána on-line přímým 
přenosem přes běžně dostupné kanály. Pro diváky bude vstup zdarma i stream besedy bude 
volně přístupný. Cílem akce je umožnit divákům a občanům Hronova besedovat na 
zajímavá a aktuální témata a zároveň podpořit finančně Jiráskovo divadlo (beseda je celá 

financovaná z fondů EU). Původní termín byl stanoven na prosinec, ale bohužel onemocnění 
účinkujících znemožnilo uskutečnit akci. Další předběžný termín je domluven na únor 2021, kde se 
již předpokládá možnost účasti alespoň malého množství diváků v sále. Vzhledem k velkému 
rozsahu, časové vytíženosti účinkujících, zvažování možností technologie on-line vysílání 
(interakce diváka), trvala příprava a koordinace celé akce zhruba celý měsíc listopad

• spolupráce na adventních akcích Strojení vánočních stromečků pro Hronov (ustrojení 
stromečků a rozvoz po Hronově) a instalace betlému u Jiráskova divadla

• Majáky české kultury – připojili jsme se k celostátní akci a rozsvítili Jiráskovo divadlo
• 17. listopad a Den boje za svobodu – Jiráskovo divadlo „oblečeno“ do státní trikolory

Uzavření Informačního centra
• využití rezervačního systému pro rezervaci knihy Bejvávalo II
• rozvoz knih po Hronově a prodej přes „okénko“
• koordinace objednávek dovozu obědů seniorům
• pomoc při prodeji kytiček při „Květinovém dni“ Ligy proti rakovině

Činnost (úklid, údržba) v době uzavření
• generální úklid archivu KIS Hronov a Jiráskova Hronova (vyklizení archivu, vymalování, 

demolice starých regálů a instalace nových pro lepší přehlednost, třídění materiálů KIS 
i Jiráskova Hronova), stěhování knih a scénářů 

• praní koberců (vždy dělala před JH firma, stejně jako mytí oken, v době uzavření jsme 
udělali vlastními silami)

• potřebná údržba techniky
• pomoc se stěhováním radnice, vymalování KB 
• vytvoření dotazníku pro občany Hronova i okolí týkajícího se Jiráskova Hronova a zároveň 

i s otázkou na vyhledání nových ubytovacích možností v soukromí (zájem o vyplnění je 
velký a přináší nám užitečnou zpětnou vazbu k JH)

• zlepšení výlepních ploch – děti můžou psát svá přání Ježíškovi
• sjednocení vizuálu plakátů KIS a využití nové grafické aplikace pro výrobu doplňujících 

plakátů a informačních cedulí
• změna abonentního cyklu na rok 2021 (přesun na podzim 2021 a zbytek představení z 2020 

bude odehrán v rámci možností na jaře 2021)
• dárkový poukaz – možnost vrácení peněz za vstupné právě formou dárkového poukazu 

a následně si vybrat později. Platnost poukazu byla stanovena na 2 roky
• plná informovanost na webu www.kulturahronov.cz – doplnění fotogalerie JH



Aktivita na sociálních sítích
• Facebook – přibylo fanoušků v době uzavření KIS, zásah cílových skupin je v průměru 900 

lidí na každém příspěvku)
• Hlavní příspěvky FB – Majáky české kultury, 11. listopad Den válečných veteránů, 17. 

listopad, Vyhlášení Ceny Thálie, nabídka nového kanálu DRAMOX (divadla on-line), 
vánoční dárky z Informačního centra Hronov, přehled náhradních termínů neodehraných 
představení a další https://www.facebook.com/KISHronov 

• Instagram – nově aktivován v na jaře 2020 a kopíruje příspěvky FB, ale administrátorka 
přidává i udržovací příspěvky tipu „sněží“, „krásné ráno“...atd.

Další akce
• 15. mezioborové dny – lékařská konference vysílána v přímém přenosu on-line 

ze Sálu Josefa Čapka – nájem
Uzavřením kultury a zákazem pořádání akcí všeobecně jsme přišli i o dost nájmů, které jsou jedním 
z příjmů Kulturního a informačního střediska. Lékařská konference byla akcí zajímavou 
po pracovní stránce a zároveň i finančně přínosnou.

• Společně s Police symphony orchestra připravujeme jejich tradiční Novoroční koncert. Tady 
doufám, že vše dopadne a vznikne tak trochu další nový styl akce.- proběhlo vysílání z 
reprobeden ozvučených z Jiráskova divadla. Přenášeli jsme akci PSO #naslyšenou

Letošní rok byl specifický od března až do konce roku. Doufám, že v dalším roce 2021 se situace 
zlepší a budu psát jen o akcích uskutečněných a připravovaných a ne neuskutečněných, zrušených 
nebo čekajících na příležitost. Divadlo je bez diváků velmi smutné a neosobní, dívat se na divadelní 
představení v televizi myslím nikdo nechceme, a tak je to celkově s kulturou a společenským 
životem – je hlavně o setkávání.

5. Spolky působící pod KIS Hronov

Divadelní soubor Jiráskova divadla
• Počet členů: 35 členů

Další činnost:
• divadelní bar – kompletní provoz
• pomoc při akcích KIS – Toulání městem (Hororové divadlo), 90. Jiráskův Hronov 

(moderace zahájení JH, úvodní scénka JH, taxi, redakce)
• moderace při dětském karnevalu a pomoc s organizací

Fotoklub
• počet členů: 10
• schůzky nepravidelně 1x za měsíc (v roce 2019 10 schůzek)
• předseda klubu: Zdeněk Šulc
• Činnost pro KIS: výstava prací členů Fotoklubu ve foyeru Sálu J. Čapka, fotodokumentace 

jednotlivých akcí a dalších míst, budov atd. Pro potřeby propagace města a hronovské 
kultury



6. Zpravodaj Hronovské listy U Nás

Redakce Hronovských listů U Nás  Kulturní a informační středisko Hronov
Adresa redakce:                                 Náměstí Čs. Armády 500, 549 31 Hronov
Kontakt na redakci  unas@kulturahronov.cz, 491 483 314
Registrační číslo  MK ČR E 11962
Počet vydání  pravidelný měsíčník (12 vydání)
Náklad  2200 kusů
Distribuce čtenářům  zdarma
Uzávěrka vydání  15. v měsící (lednové vydání výjimečně již do 10. 12.)
Členové redakce   Šárka Čmelíková, Mgr. Věra Pellyová,, 

  Bc. Romana Švorčíková, Helena Martincová

Redakce zajišťuje

• přepis tištěných a ručně psaných článků do elektronické podoby
• zpracování příspěvků a informací o činnosti příspěvkových organizacích města a dalších 

organizacích a institucích působících ve městě
• příjem objednávek inzerátů, vedení přehledu o měsíčním zveřejňování inzerátů a jejich 

vyúčtování, sestavení a úpravy ve spolupráci s grafikem
• zpracování všech dodaných příspěvků, zajištění vytištění
• distribuce ve spolupráci s městskou policií Hronov

7. Informační centrum

Sídlo  Náměstí Čs. Armády 500, 549 31 Hronov – foyer Sálu Josefa Čapka

Otevírací doba mimo sezonní 
pondělí – pátek  8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 

v sezonně (červen – září) 
pondělí – pátek  8.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 

Odpovědný vedoucí Bc. Klára Voborníková 

IC zajišťuje následující služby pro obyvatele Hronova 
a návštěvníky:

• nabídka informačních a propagačních materiálů o 
Hronově, Kladském pomezí, Broumovsku a 
dalších místech

• informace o památkách, zajímavých místech 
Hronova a okolí
informace o jízdních řádech , místopise, 

• propagační a informační materiály Kladského 
pomezí

• prodej regionálních suvenýrů (turistické známky 
č. 1135, výroční tur. známky, štítky na hole, 
turistické vizitky, pohledy, mapy, cyklomapy, 

mailto:unas@kulturahronov.cz


turistické průvodce, upomínkové předměty z Hronova a další).
• informace o ubytování a stravování v Hronově a blízkém okolí
• informace o odjezdech autobusů a vlaků z města Hronova (v turistické sezóně také jízdní řád 

Cyklobusu - doprava cyklistů do atraktivních míst Kladského pomezí)
• informace o turistických, kulturních a sportovních akcích
• prodej permanentních vstupenek do Jiráskova divadla
• prodej vstupenek přes online TICKETSTREAM, TICKETPORTAL, TICKETMASTER, 

TICKETART, KUP VSTUPENKU, COLOSSEUM a vstupenky do Beránku Náchod 
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě) a divadla J. K. Tyla Červený Kostelec a kina 
Luník v Červeném Kostelci

• výlepová služba
• distribuce a odběrné místo hronovského zpravodaje - U NÁS, Náchodského SWINGu, 

týdeníku 5+2
• pořádání výstav ve foyeru Sálu Josefa Čapka
• organizace a realizace komentovaných prohlídek
• bezbariérový přístup

Informační centrum je certifikováno A. T.I.C Asociací informačních center od roku 2018. Splňuje 
tak standart služeb dle jednotné klasifikace Informačních center ČR dle České centrály cestovního 
ruchu Czech tourism a Asociace informačních center (A.T.I.C.).
Návštěvnost Informačního centra
Období Počet 2019 Počet 2020
leden 452 461
únor 428 294
březen 645 178
duben 826 0
květen 723 267
červen 948 518
červenec 2120 1261
srpen 3015 + cca 5000 ve FIS 1866 + cca 3000 festivalové IS
září 592 507
říjen 910 123
listopad 498 0
prosinec 512 273
Celkem 11669 8748

Složení návštěvníků:
98% český návštěvníci
2%   zahraniční návštěvníci

Snížení počtu návštěvníků IC bylo zaviněno průběžnými vládními nařízeními způsobenými 
pandemií COVID 19.



Novinky v sezóně 2020
• nové propagační předměty s akvarely Adély Jenkové (sirkové hlavolamy, plecháčky, 

mýdlová přáníčka, dřevěnné pohledy)
• propagační předměty více zaměřeny na regionální prodejce – Regionální produkt Kladské 

pomezí
• prodej knihy Bejvávalo II (zároveň 

dotisk Bejvávalo I)
• uzavřena smlouva s Policí nad Metují 

o vzájemném předprodeji vstupenek 
na divadelní a společenské akce



8. 90. Jiráskův Hronov

31. 7. – 8. 8. 2020

V letošním roce oslavil Jiráskův 
Hronov 90. Let své nikdy 
nepřerušené tradice. Právě 
kontinuálnost a hluboká historie 
udělala Jiráskův Hronov 
nejstarším festivalem svého druhu 
na světě. V roce 2020 byl skoro 
celý svět zasažen Coronavirovou 
pandemií a ne jinak tomu bylo i v 
Česku. Veškeré kulturní dění bylo 
uzavřeno prakticky až do června 
2020. Naštěstí za podpory všech a 
velkého štěstí bylo možné Jiráskův 
Hronov, s jistými omezeními, 
uskutečnit.
Neodmyslitelnou tradicí Jiráskova 
Hronova je Ochotnické zahájení  - 
Rozsvícení Lucerny přátelství 
místním ochotnickým souborem, v 
páteční podvečer. Kdo jiný v roce 
hronovských „Devadesátek“  (90 
let JH, 90. Let od otevření 
Jiráskova divadla a 90. Let od 1. 
Uvedení Jiráskovi Lucerny v nově postaveném Jiráskově divadle) měl rozsvítit lucernu, než dva 
slavní vodníci z Jiráskovi Lucerny. K tradici patří i vztyčení festivalové vlajky, doprovázené tóny 
fanfár Jiráskova Hronova.Večer patřila divadelní prkna DS Kolár z Police nad Metují a jejich 
Světákům.
Zahájení 90. Jiráskova Hronova proběhlo 31. 7. za účasti významných hostí v čele s panem 
ministrem kultury ČR Lubomírem Zaorálkem.  Hosté zavítali nejprve na vernisáž výstavy 
„Politické kresby Josefa Čapka“ v Papírně a odtud přešli na náměstí Čs. Armády, kde probíhal 
zahajovací ceremoniál.
Program zahajovacího ceremoniálu
Moderace: Lucie Peterková a Ondřej Lechnýř

• Koncert:  Hornická Koletova hudba ze Rtyně v Podkrkonoší
• Vystoupení: pouliční divadlo KVELB
• Udělení cen :

Cena Pavla Dostála byla udělena DS Bratří Mrštíků z Boleradic
Cena Ministra kultury byla udělena režisérce DS Krupka paní Janě Urbanové

Hlavní a inspirativní program
Hrací místa: Jirákovo divadlo, Sál Josefa Čapka
Během jara neproběhly některé krajské a celostátní přehlídky a z toho důvodu byl omezen počet 
inscenací doporučených do programu Jiráskova Hronova. Byly omezeny hlavní hrací prostory. 90. 



Ročník tak neprobíhal v Sokolovně ani v tradičním prostoru Myšárna a hlavní program byl umístěn 
pouze do Jiráskova divadla a Sálu Josefa Čapka. Během představení museli mít všichni diváci 
nasazenu ochranu dýchacích cest, což bylo pravidelně kontrolováno. Do programu byly zařazeny 
nominace a doporučení z celostátních přehlídek: Popelka Rakovník, Krakonošův divadelní podzim, 
Loutkářská Chrudim, Otevřeno Kolín a Šrámkův Písek. Divadelní piknik Volyně neproběhl a 
činoherní část programu byla tvořena inscenacemi nominovanými a doporučenými z krajských 
přehlídek do programu Divadelního pikniku Volyně. Ostatní celostátní přehlídky, které by mohly 
nominovat nebo doporučit soubory do hlavního programu Jiráskova Hronova neproběhly.
V hlavním programu se objevilo 23 inscenací / choreografií v 46 představeních.
Doprovodný a volný program
Hrací místa: park A. Jiráska – hlavní a mobilní stage, Husův sbor
Počet koncertů: 20
Počet představení: 15 inscenací v 18 představeních
Divadelní volný program pak obohatilo dalších 54 představení v parku nebo na náměstí Čs. armády. 
Kulturní nabídku festivalu rozšířily koncerty, výstavy, přednášky a dílny pro děti. Programové 
složení festivalu bylo odbornou i laickou veřejností vnímáno a hodnoceno pozitivně zejména v 
kontextu přijatých opatření a absencí inscenací z celostátních přehlídek, které neproběhly. 
Odpolední pohádky byly po zájmu z minulých let umístěny do venkovního prostoru velké scény v 
parku A. Jiráska a doplněny dalšími pohádkami na malé scéně. Při deštivém dni byla pohádka 
přemístěna do Husova sboru, který nám paní Olga Líbalová propůjčila ptro koncert Cimbálovky a 
následně i pro suchou variantu dětských představení.

Den lidových tradic a tradičních lidových řemesel – park A. Jiráska a Husův sbor
Nově zařazený tematický den, jehož cílem bylo připomenout návštěvníkům festivalu propojení 
tradic divadelních a lidových tradic.
Program
Jarmark  s předvedením  řemesel (košíkářství, loutkářství, výšívka, drátování, předení atd…) 
Nositeli tradic a regionálními výrobci (např. seskupení Vyrobeno v Hronově, Cech Panen 
rukodělných z Police nad Metují) – park AJ
Koncert Cimbálovky Aleše Smutného s venkovní vinotékou – Husův sbor
Vystoupení folklorního souboru Kohoutek – park AJ -  hlavní stage
Tradiční lidové loutkové divadlo – KVELB – park AJ – volný prostor

Výstavy
89. JH byl již v loni– výstava fotografií Ivo Mičkala z předešlého ročníku JH – foyer Sálu Josefa 
Čapka
(NE)známý soused A. Jirásek – výstava připravené k oslavě hronovských „Devadesátek“ – výstavní 
chodba balkon JD
9x10 Hronovů – venkovní výstava zachycující 90 let JH po jednotlivých desetiletích – panely po 
Hronově
Výstava Nositelé Zlatého odznaku J. K. Tyla - foyer Jiráskova divadla
Výstava Cena pavla Dostála - prezentace oceněného divadelního souboru - foyer Jiráskova divadla
Výstava Politické kresby Josefa Čapka 1933 – 1938 – Mlýn – papírna (Jungmanova ulice)

Pouliční divadla
Nově zapojena ve větší intenzitě. Nejvíce bylo zapojeno pouliční divadlo KVELB, které zaplňovalo 
volné chvilky mezi programy, jak v parku AJ, tak i na náměstí ČS. Armády a svým ohňovým 
uměním zaplnilo i program závěrečného průvodu z parku AJ na náměstí a závěrečnéhoceremoniálu.



Další pouliční divadla:
Slam Poetry – náměstí Čs. Armády 
Geisslers Hofcomoedianten – náměstí Čs. Armády a park AJ
Doprovodný program spolupracujících spolků a partnerů festivalu
Prima tvoření - dětská dílnička (Primátor Náchod - partner JH)
Zábavný den s Auto Branka (Auto Branka partner JH)
Dílničky v knihovně E. Hostovského - 5. Hronovské stopování
Čapkovi na návštěvě u pana Jiráska - literárně - hudební pásmo - Rodný domek A. Jiráska
Pan Jirásek na návštěvě u Čapků - literárně-hudební pásmo - Mlýn (Papírna, Jungmanova ulice) 
          
 Program závěrečného ceremoniálu
90. Jiráskův Hronov nebyl zakončen tradičním ohňostrojem a to z důvodu vládních omezení, které 
omezovaly shromažďování lidí na veřejných akcích. 
Scénář závěrečného ceremoniálu byl letos v novém provedení. Z parku vyšel divadelní průvod v 
čele s pouličním divadlem KVELB, hronovskými  ochotníky  a  Orchestrem mladých při ZUŠ 
Hronov. Účastníci průvodu si na cestu svítili lucerničkami a lampiony. Na náměstí pokračovalo 
zakončení 90. JH tradičně závěrečnou promluvou, spuštěním vlajek hrajícími soubory a 
hronovskými divadelníky, ohňovou show pálící „devadesátku“ a na závěr se objevili vodníci z 
Lucerny, aby shasli Lucernu přátelství a uschovali ji pro další ročníky.

Almanach k připomenutí 90. Jiráskova Hronova
Cílem projektu bylo zaznamenat 90. ročníků festivalu Jiráskův Hronov slovem i obrazem a dále i 
seznámit čtenáře se současnými tématy a problematikou amatérského divadla u nás i v zahraničí
Projekt je rozdělen do 3 částí:
1. Prof. PhDr. Jan Císař, CSc. napsal úvod shrnující 90 let historie Jiráskova Hronova s důrazem na 
posledních 10 let (od vydání posledního almanachu)
2. Mgr. Lenka Lázňovská se ve své části věnovala mezinárodní situaci v amatérském divadle a 
jejím dopadu na Jiráskův Hronov 
3. PhDr. Milan Strotzer se věnoval faktografii a zmapoval posledních 10 let z pohledu archivů, čísel 
a dat.
Počet výtisků: 300 ks
Počet stran: 50/ text a 
fotografie
Formát: A4, na šířku
Vazba: pevná
Způsob distribuce: prodej ve 
festivalovém informačním 
centru (v době průběhu 
festivalu), turistickém 
informačním centru a on-line 
prodejem s dodáním poštou 
(do vyčerpání zásob)

Závěr
Letošní 90. Jiráskův Hronov 
proběhl, doprovázen vládními 
opatřeními COVID 19. Na 
každém kroku návštěvníky provázely cedule připomínající situaci i pandemická opatření.



Dle aktuálně platných nařízení splňoval  festival Jiráskův Hronov 2020 všechna kritéria pro jeho 
konání - to znamená že:
vnitřní prostory nepřesahovaly  kapacitu 500 osob venkovní aktivity byly do 1000 osob,
na všech veřejných místech (hrací sály, festivalové středisko aj.) byla  zajištěna dezinfekce pro 
návštěvníky,
všechny vnitřní prostory byly  pravidelně čištěny a dezinfikovány
na místě bylo k zakoupení dostatečné množství roušek látkových i jednorázových 
Protipandemická opatření byla i velkou zátěží pro rozpočet festivalu a nepodařilo se ho udržet v 
plánovaném plnění. Rozpočet byl sestaven postupně ve dvou variantách a schválen FV (obě 
varianty), konečná 3. varianta je reálným čerpáním.  

Zajištění platných protipandemických opatření a bezpečnosti pracovníků i návštěvníků:
• ochranná plexiskla do Informačního střediska
• platební terminál v Informačním středisku 
• security služba – zajišťovala monitoring návštěvnosti parku
• zajištění roušek (2 dny před začátkem schválena povinnost nosit roušky ve vnitřních 

prostorách)
• zajištění potřebného množství desinfekčních prostředků pro úklid i desinfekci rukou 

ochranné pomůcky pro pracovníky festivalu (uklizečky, uvaděčky, pracovnice FIS i IC, 
technici a 
další)

Stáli jsme před 
rozhodnutím, jestli 
je nutné kvalitu a 
pestrost programu 
zásadně omezit.   
Nakonec byl 
program zachován v 
plánovaném rozsahu 
a to i proto, že právě 
hronovští rádi 
navštěvují venkovní 
program v parku AJ 
a nezasloužili si 
právě v téhle 
nelehké situaci přijít 
o pestrý 
doprovodný 
program. Je i 
důležité jim ještě 
jednou poděkovat 
za  trpělivost a 
vstřícnost i díky té 
mohl být 90. 
Jiráskův Hronov 
uspořádán a jeho 
hluboká tradice 
zůstala nepřerušená.



9. Hospodaření KIS a Jiráskův Hronov

9. 1. Kulturní a informační středisko

Hospodářský výsledek 2020
Náklady
Materiálové náklady 74.353,00 Kč
Energie 607.022,00 Kč
Nákup zboží na prodej v IC 266.336,00 Kč
Služby 1.315.931,00 Kč
Osobní náklady a zákonné odvody 4.063.812,00 Kč
Ostatní náklady 93.305,00 Kč
Celkem 6.420.759,00 Kč

Výnosy
Tržby z prodaného zboží 370.498,00 Kč
Zúčtování RF 22.349,00 Kč
Příspěvek na činnost od zřizovatele 4.690.000,00 Kč
Výnosy z činnosti 976.233,00 Kč
Ostatní výnosy z činnosti 44.635,00 Kč
Celkem 6.103.715,00 Kč

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2020  -428.434,00 Kč

Vlastní vklad KIS do rozpočtu 90. JH 126.390,00 Kč
Výdeje na zajištění bezpečnosti návštěvníků a pracovníků KIS a JH 134.510,00 Kč 

Hospodářský výsledek byl v letošním roce ovlivněn situací okolo panedemie COVID 19. Vládními 
opatřeními byla kultura i služby Informačního centra uzavřeny, tím se nám významně snížily 
položky na straně výnosů. (prodej v IC, pronájmy, výlepy atd...)

Plexiskla IC
Desinfekce, roušky, rukavice
Stojany 
Security

13 673,00 Kč
27 217,85 Kč
6 993,80 Kč

86 625,00 Kč
134 509,65 Kč



90. JH – rozpočet plán a čerpání
Č. účtu Název účtu 2020 2020 – COVID Čerpání

501 301,306 Režijní materiál
501 302 Kancelářský materiál
501 303 Čistící prostředky

501+558 307,3 Vybavení – majetek vedený v evidenci
501 304 Propagační předměty 
501 305 Květiny pro umělce
501 308 PHM pro festivalové taxi

Součet účtu 501
502 302 Elektrická energie
502 303 Voda
502 301 Plyn 722,00 Kč

Součet účtu 502
504 001 Nákup propagačního materiálu (propagace)
512 301 Cestovné ostatní   
512 401 Cestovné – zahraniční účastníci 0,00 Kč 0,00 Kč
512 402 Cestovné – lektoři, organizační pracovníci
512 403 Cestovné – redakce
512 404 Cestovné – hrající soubory 0,00 Kč

Součet účtu 512
513 001 Občerstvení OŠ      (jiné)
518 002 Ubytování – zprostředkování 
518 301 Produkce představení
518 303 Dopravné hrající soubory
518 304 Tiskařské služby (almanach) 0,00 Kč 0,00 Kč
518 306 Školení BOZP a PO
518 307 Telekomunikační služby
518 309 Poštovné
518 310 Softwarové služby
518 320 Úklidové práce 0,00 Kč 0,00 Kč
518 311 Praní prádla

518313,400,401,500,520,521,550Ostatní služby (ozvučení,laděníklavíru,hasíc.př.)

0,00 Kč
518 + 501 308,31 Propagace

518 407 Stravování – semináře
518 407 Stravování – zahraniční účastníci 0,00 Kč 0,00 Kč
518 407 Stravování – účinkující v hlavním programu
518 409 Ubytování – hrající soubory
518 403 Ubytování – lektoři
518 408 Ubytování – hosté
518 408 Ubytování – zahraniční účastníci 0,00 Kč
518 406 Ubytování – organizační štáb
518 404 Ubytování – redakce
518 315 Kopírka – služby, materiál
518 318,32 Pronájem prostor, zařízení (EkoWC, Sokolovna, ZŠ, sprchy)

Součet účtu 518
521 301 Hrubé mzdy – hl.prac.poměr – vklad KIS 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
521 302 Hrubé mzdy OON
521 402 Lektoři + organizační asistentky
521 402 Organizační asistentky 0,00 Kč 0,00 Kč
521 405 Redakce – DPP
524 302 Zdravotní pojištění vklad KIS 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
524 301 Sociální pojištění vklad KIS 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet účtu 521 a  524
538 001 Poplatky OSA a DILIA, ostatní poplatky

Celkem

90. JH – příjmy
Č. účtu Název účtu 2020 2020 – COVID Čerpání

602 008 Ubytování JH
602 401 Vstupné
602 400 Semináře JH
602 500 Ostatní příjmy (TAXI) 0,00 Kč
604 001 Tržby z prodeje propag.předmětů JH
672 001 Ministerstvo kultury ČR

Státní fond kultury ČR 0,00 Kč
672 001 Královéhradecký kraj
672 001 Město Hronov
672 001 NIPOS Praha - podpora zahraničí 0,00 Kč
672 001 Sponzoři

Prodej Almanachu 0,00 Kč
Vklad KIS 0 0,00 Kč
Celkem

                             0,00 Kč

58 500,00 Kč 42 000,00 Kč 51 777,00 Kč
20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 640,00 Kč
44 500,00 Kč 44 500,00 Kč 36 815,00 Kč
10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 26 887,00 Kč
60 000,00 Kč 30 000,00 Kč 68 630,00 Kč

9 000,00 Kč 4 000,00 Kč 8 924,00 Kč
7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 10 139,00 Kč

209 000,00 Kč 147 500,00 Kč 208 812,00 Kč
52 400,00 Kč 45 000,00 Kč 47 920,00 Kč
32 000,00 Kč 25 000,00 Kč 15 628,00 Kč

2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
86 400,00 Kč 72 000,00 Kč 64 270,00 Kč
70 000,00 Kč 30 000,00 Kč 43 627,00 Kč

4 000,00 Kč 2 000,00 Kč 7 279,00 Kč
8 000,00 Kč

39 000,00 Kč 20 000,00 Kč 21 345,00 Kč
6 000,00 Kč 4 800,00 Kč 3 248,00 Kč

112 000,00 Kč 78 000,00 Kč
169 000,00 Kč 104 800,00 Kč 31 872,00 Kč

5 500,00 Kč 4 000,00 Kč 2 609,00 Kč
76 000,00 Kč 60 000,00 Kč 123 424,00 Kč

712 000,00 Kč 645 580,00 Kč 769 583,00 Kč
85 000,00 Kč 65 000,00 Kč 83 869,00 Kč

57 699,00 Kč
4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 7 480,00 Kč
9 400,00 Kč 9 400,00 Kč 4 079,00 Kč
2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 513,00 Kč

38 000,00 Kč 18 000,00 Kč 24 820,00 Kč
12 000,00 Kč
18 900,00 Kč 15 000,00 Kč 4 504,00 Kč

115 500,00 Kč 36 761,00 Kč 228 808,00 Kč

267 250,00 Kč 250 000,00 Kč 293 441,00 Kč
210 000,00 Kč 75 000,00 Kč 95 728,00 Kč

4 000,00 Kč
35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 46 151,00 Kč
45 000,00 Kč 78 000,00 Kč 101 370,00 Kč

140 000,00 Kč 60 000,00 Kč 119 151,00 Kč
8 800,00 Kč 5 000,00 Kč 10 684,00 Kč

16 000,00 Kč 12 664,00 Kč
30 425,00 Kč 30 425,00 Kč 23 712,00 Kč
54 625,00 Kč 26 000,00 Kč 59 376,00 Kč
14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 2 666,00 Kč

320 000,00 Kč 172 968,00 Kč 293 186,00 Kč
2 223 900,00 Kč 1 606 634,00 Kč 2 366 517,00 Kč

600 000,00 Kč 459 566,00 Kč 373 375,00 Kč
300 000,00 Kč 150 000,00 Kč 172 000,00 Kč

17 000,00 Kč
116 700,00 Kč 82 000,00 Kč 88 000,00 Kč

1 016 700,00 Kč 691 566,00 Kč 650 375,00 Kč
25 000,00 Kč 15 000,00 Kč 60 236,00 Kč

3 800 000,00 Kč 2 667 500,00 Kč 3 425 709,00 Kč

140 000,00 Kč 65 000,00 Kč 162 158,00 Kč
654 000,00 Kč 278 000,00 Kč 531 680,00 Kč
430 000,00 Kč 156 000,00 Kč 229 468,00 Kč

1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
65 000,00 Kč 25 000,00 Kč 78 976,00 Kč

1 100 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč
20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 400 000,00 Kč
450 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč

60 000,00 Kč 2 600,00 Kč
650 000,00 Kč 300 000,00 Kč 322 000,00 Kč

22 500,00 Kč 2 437,00 Kč
126 390,00 Kč

3 800 000,00 Kč 2 667 500,00 Kč 3 425 709,00 Kč



Rozpočet 90. Jiráskova Hronova vznikl ve dvou variantách a s měnící se situací vznikla i varianta 
třetí, reálné čerpání. 

Náklady byly navýšeny prokazatelným navýšením neplánovaných nákladů souvisejících s vládními 
nařízeními a nutnou bezpečností pracovníků a návštěvníků 90. JH.

Letošní rok byl specifický od března až do konce roku. Doufám, že v dalším roce 2021 se situace 
zlepší a budu psát jen o akcích uskutečněných a připravovaných a ne neuskutečněných, zrušených 
nebo čekajících na příležitost. „Všechno zlé je pro něco dobré“ praví staré pořekadlo a je to i 
pravda. Naučili jsme se dalším možnostem, jak kulturu dostat k lidem a jak s potencionálními 
diváky a návštěvníky komunikovat i bez toho, že se potkáme tváří v tvář. Nic to nemění na faktu, že 
divadlo je bez diváků velmi smutné a neosobní, dívat se na divadelní představení v televizi myslím 
nikdo nechceme, a tak je to celkově s kulturou a společenským životem – je hlavně o setkávání.

A BUDEME HRÁT DÁL!!!...
Šárka Čmelíková, ředitelka KIS Hronov

Plexiskla IC
Desinfekce, roušky, rukavice
Stojany 
Security

13 673,00 Kč
27 217,85 Kč
6 993,80 Kč

86 625,00 Kč
134 509,65 Kč


