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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, www.jiraskuvhronov.info 

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. 2021 7 osob (z toho 1 osoba zástup za MD) 

 

Dohoda o provedení práce  1. 1. - 31. 12. 2021 (76 včetně pracovníků při JH) 

Mateřská dovolená   2 osoby (1 osoba 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021,                               

     1 osoba 31. 9. - 31. 12. 2021) 

 

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 výpůjčce 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 a produkční zajištění celostátní mezidruhové přehlídky amatérského 

divadla ČR se zahraniční účastí JIRÁSKŮV HRONOV  

 

3. 2. Doplňková činnost 

 

 pronájem nebytových prostor v budově č. p. 500, stojící na pozemku p. č. 1 a v části 

rozestavěné 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 
 

Kulturní dění bylo v roce 2021 omezeno vládními nařízeními. Úplné znemožnění pořádání 

kulturních akcí trvalo od 1. 10. 2020 a průběžně pokračovalo až do června 2021. Představení 

plánovaná na jaro a podzim roku 2020 byla přesunuta na jaro roku 2021 a následně na podzim roku 

2021. Od listopadu 2021 byla znovu aktivována proticovidová opatření a kulturní a společenské 

akce opět hromadně odkládány.  

 

 

 

 

 

 



4. 1. Divadelní předplatné, besedy, talkshow 

 abonentní předplatné bylo plánováno pouze na podzimní část sezony 2021 (Předplatné 

podzim 2021). 

 v rámci abonentního cyklu Podzim 2021 byla plánována 4 divadelní představení. 

Uskutečněna byla 2 a další 2 byla přeložena na rok 2022. 

 Počet abonentních míst 110 + 5 míst zdarma (4 místa MÚ Hronov a 1 místo vozíčkář) 

 

Soubor, spolek, divadlo Představení Datum představení Návštěvnost  

Činoherní studio Bouře Jenom život 14.9.2021  

Agentura Harlekýn Víš, že vím, že víš... 14.10.2021  

Městské divadlo Mladá 

Boleslav 

Šumař na střeše Přeloženo na 24. 10. 

2022 

Přeloženo z důvodu 

karantény souboru 

Divadlo Kalich Silnice – La Strada Přeloženo na 24. 5. 

2022  

Přeloženo z důvodu 

vládních omezení 

 

Divadelní představení v rámci předplatného 2020 (přeložené a uskutečněné v roce 2021)  
 

Soubor, spolek, divadlo Představení Datum představení Návštěvnost 

Činoherní studio Bouře Teď ne aneb na tohle 

teď není ta správná 

chvíle... 

30. 10. 2021 (přeloženo 

2x) 

 

DS Kolár Police nad 

Metují 

Světáci Přeloženo na 18. 1. 

2022 (přeloženo 2x) 

 

Divadlo Ungelt Miss Ditrich lituje Přeloženo na 6. 3. 2022 

(přeloženo 2x) 

 

Divadlo Bolka Polívky Šašek a syn Přeloženo na 3. 5. 2022 

(přeloženo 2x) 

 

 

Další kulturní akce, divadelní představení a besedy 

 

Soubor, spolek, divadlo Představení Termín představení Návštěvnost 

Zdeněk Izer Na plný coole 5.10.2021 400 

Produkce KIS Hronov 

beseda europoslance 

Martina Hlaváčka s 

hosty 

Dovoz potravin - dvojí 

kvalita, cestovní ruch a 

voda - tekuté zlato 

Hosté: prof. Jana 

Hajšlová, europoslanec 

Martin Hlaváček, 

starosta Města Hronova 

Petr Koleta, Jiří 

Krampol, moderátorka 

Zuzana Bubílková 

15.10.2021 200 

Talkshow s Ondřejem 

Vetchým 

Na kus řeči 

s...Ondřejem Vetchým 

24.11.2021 150 



4. 3. Dětská představení 

 

Pro mateřské školy a 1. st. Základních škol, veřejnost 

Představení Soubor, divadlo Datum představení Návštěvnost 

Velká pošťácká 

pohádka 

Liduščino divadlo 20. 10. 2021 350 (2 představení) 

Dášenka Liduščino divadlo Přeloženo na duben 

2022 

 

 

Pro 2. stupeň základních škol 

Představení Soubor, divadlo Datum představení Návštěvnost 

Nicholas Winton – Síla 

lidskosti 

AZT – umělecká 

agentura 

12. 10. 2021 pronájem 

 

Odpolední pohádka pro veřejnost  

Představení Soubor, Agentura, 

divadlo 

Datum představení Návštěvnost 

Čert&Káča Divadlo Evy Hruškové 

a Jana Přeučila 

21. 11. 2021 (odpolední 

pohádka při Vánočních 

trzích) 

12 

 

4. 4. Koncerty 

Koncert Místo Datum představení Návštěvnost 

Poutníci Jiráskovo divadlo Plánovaný termín  

10. 11. 2021 

Zrušeno (vstupné 

vráceno) 

Slavnostní koncert 

tanečního orchestru 

Relax band s hostem 

Felixe Slováčkem – 

koncert uspořádán k 

výročí orchestru 

Jiráskovo divadlo 15. 11. 2021 

(přeložený termín z 

původního 8. 10. 2021) 

Pronájem s pomocí při 

organizaci a propagaci 

260 diváků 

Adventní koncert ZUŠ 

Hronov 

Jiráskovo divadlo 28. 11. 2021 130 diváků 

(podmínky vstupu O-N, 

očkování, prodělaná 

nemoc Covid 19) 

Koncert byl zkrácen, 

nezúčastnily se 

původně plánované 

sborečky z Mateřských 

školek) 

4 Tenoři Jiráskovo divadlo Odloženo na 13.4.2022  

(z původních dvou 

termínů) 

Pronájem – prodej a 

propagace KIS Hronov 

Koncerty a hudební pořady ZUŠ byly uskutečněny dle možností situace a vládních nařízení o 

pořádání kulturních a společenských akcí a omezeních týkajících se škol a volnočasových zařízení. 



4. 5. Minifestivaly 

 

Tradiční dětské minifestivaly nebyly uskutečněny (stejně jako v roce 2020) vzhledem k vládním 

nařízením a pandemickým opatřením COVID 19. Jedná se o minifestivaly - Hronovské hádě, 

Hronovské jablíčko a Hronovský skřivan. 

 

4. 7. Výstavy 

 

Výstava SPŠOW Hronov – přesunuta na duben 2022 (vládní nařízení pro zmírnění pandemie 

Covid 19 omezila i praktickou přípravu žáků a dva termíny výstavy tak byly postupně přeloženy)  

 

Uskutečněné výstavy: 

 

Foyer Sálu Josefa Čapka 

Výstava Termín Vernisáž a akce s ní spojené 

Výstava Fotoklubu KIS 12. 5. - 28. 5. Vernisáž nebylo možné 

uskutečnit z důvodů 

pandemické situace Covid 19 

Podmanivá příroda – výstava 

fotografií Jiřího Víta 

1. 6. - 30. 6. Vernisáž nebylo možné 

uskutečnit z důvodů 

pandemické situace Covid 19 

Ratibořický mapový okruh – 

výstava fotografií a vyhlášení 

výsledků mezinárodní 

fotografické soutěže 50. 

ročníku Ratibořického 

mapového okruhu 

4. 9. - 27. 9. Vernisáž 4. 9. 2021 a následoval 

seminář vedený významným 

českým fotografem a 

víceprezidentem Asociace 

profesionálních fotografů Ing. 

Milošem Ficem na téma 

„Divadlo, dostihy a historické 

fotografické techniky“. Součástí 

semináře byla malá výstava na 

seminární téma. 

 

Tavení skla dřevem – 

fotografická reportáž Miroslava 

Holči o tavení skla dřevem v 

Deštném v Orlických horách 

1. 11. - 30. 11. Vernisáž 1. 11. 2021zahájena 

PhDr. Bohumírem Dragounem a 

doplněna o videozáznam 

tradiční výroby tavení skla 

dřevem. 

Prodejní výstava betlémů  7. 12. - 20. 12.  

 

Jiráskovo divadlo – výstavní prostory 

 

18. 6. - 5. 9. 2021 ŠABLONY příběh obrazu vrstva za vrstvou 

Výstava uskutečněná společně s Muzeem Náchodska. Obrazy vytvářené spreji na téma díla Aloise 

Jiráska. 

Vernisáž 17. 6. 2021 

 

 

 

 



4. 8. Taneční kurzy 

 

Taneční kurzy pro mládež 

 termín: sobota  

 celkem 14 lekcí (2x Prodloužená, 1x Věneček) 

 kurzovné: 1.600,00 Kč  

 taneční mistři: Jaroslava a Igor Štěpovi 

 hudební doprovod: REFLEX Hronov 

 celkem přihlášeno v roce 2021 50 kurzistů (kurzisté 2020 - 52 kurzistů) 

 

Do doby úplného uzavření kulturních akcí v říjnu 2020 proběhly 4 taneční lekce a prodloužená.  

Účastníci tanečních kurzů byli informováni o převodu zaplacených lekcí do dalšího ročníku. Na 

podzim 2021 byly spojeny oba ročníky tanečních kurzů a společně odtančili 12 lekcí do úplného 

uzavření v listopadu 2021. Věneček byl již naplánován a bude se zbývající lekcí uskutečněn na jaře 

2022, pokud vládní nařízení rozvolní a situace se dostane do normálu. 

 

Taneční kurzy pro dospělé 

 termín: sobota (B, C), čtvrtek (A) 

 3 skupiny (A – začátečníci, B – mírně pokročilí, C – pokročilí) 

 kurzovné: 1.600,00 Kč/pár 

 kurzy zakončeny Věnečkem 

 celkem přihlášeno 73 párů (2020 - 79 párů) 

 

Kurzovné z roku 2020 bylo všem párům převedeno do roku 2021. 6 párů ukončilo účast v kurzech a 

kurzovné jim bylo vráceno v poměrné částce. Ostatní páry pokračovaly v roce 2021 a odtančili 

všechny běžné lekce. Vládními nařízeními byly společenské akce omezeny od listopadu 2021 a 

Věneček Tanečních kurzů pro dospělé byl přesunut na jaro 2022, kdy je předpoklad rozvolnění 

vládních nařízení pro zmírnění šíření nemoci Covid 19. 

 

4. 9. TRHY 

 

Velikonoční a vánoční trhy se v Hronově staly tradicí a jsou vyhledávány návštěvníky i prodejci. 

Velikonoční trhy byly po organizační stránce i v letošním roce připraveny, ale musely být zrušeny 

vzhledem k vládním omezením ohledně šířící se pandemie COVID 19. 

Vánoční trhy byly uskutečněny 21. 11. 2021 

 

4. 10. Ostatní kulturní a společenské akce – plesy, letní kino v parku A. Jiráska 

 

Akce Kdy Kde Návštěvnost 

22. Ples města Hronova zrušen Sál Josefa Čapka KIS 

Ples EA zrušen Sál Josefa Čapka nájem 

Myslivecký ples zrušen Sál Josefa Čapka nájem 

Ples ZŠ a MŠ Hronov zrušen Sál Josefa Čapka nájem 

Ples Policie ČR zrušen Sál Josefa Čapka nájem 

Dětský maškarní bál zrušen Sál Josefa Čapka KIS 

Ples Sportu zrušen Sál Josefa Čapka nájem 



Letní kino v parku A. Jiráska 

Princezna zakletá v 

čase 

24. 6. 2021 Park Aloise Jiráska 

Kino Na kolečkách 

105 

 

Bábovky 22. 7. 2021 Park Aloise Jiráska 

Kino Na kolečkách 

123 

Matky 19. 8. 2021 Park Aloise Jiráska 

Kino Na kolečkách 

136 

Tradiční akce, pietní akty 

Hronovská pouť 16. - 18. 7. 2021 náměstí Čs. armády 1000 

Běh Hronov - Náchod 23. 10. 2021 náměstí Čs. armády 1000 

Vzpomínkové setkání 

ke dni Vzniku ČSR 

27. 10. 2021 náměstí Čs. armády 30 

Vzpomínkové setkání k 

30. výročí 17. listopadu 

– Dne boje za svobodu 

a demokracii 

17. 11. 2021 náměstí Čs. armády 200 

Rozsvícení vánočního 

stromu 

28. 11. 2021 náměstí Čs. armády 200 

Červený kříž – 

předávání ocenění 

dárcům krve 

25. 11. 2021 Sál Josefa Čapka Akce město Hronov 

 

Komentované prohlídky Jiráskova divadla 

 pravidelně v pátek v 10.00 a 14.00 hodin  

 možnost individuálního objednání v Informačním centru nebo na emailu 

info@kulturahronov.cz 

 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 opět nízká, ale několik turistů využilo možnosti navštívit 

Jiráskovo divadlo (cca 10 lidí) 

 

Festival zážitků – pravidelné neděle červenec a srpen 

 zapojili jsme se do projektu Kladského pomezí, který měl už svoji 3 sezónu. Naše aktivita 

byla komentovaná procházka po Stopách ochotnického divadla v Hronově. Zážitek probíhal 

každou neděli, od července do srpna. Součástí byla nejprve komentovaná procházka, kterou 

byli návštěvníci provedeni po místech s nádechem ochotnického divadla (Knáhlův domek, 

rodný domek A. Jiráska, Meditační zahrada) a na závěr navštívili Jiráskovo divadlo. 

Divadlem byli provedeni, ale jen neposlouchali i sami předvedli co v nich je a vyzkoušeli si 

na vlastní kůži divadelní prkna.  

 Počet návštěvníků akce: 120 

 

Noční prohlídky Jiráskova divadla a rodného domku A. Jiráska – 9. 7., 23. 7., 20. 8. 2021 

 

 ve spolupráci s Muzeem Náchodska s paní Drahomírou Večeřovou proběhly v červenci a 

srpnu noční prohlídky. Sraz byl vždy před rodným domkem A. Jiráska a po jeho prohlídce 



včetně sklepení pokračovala akce komentovanou prohlídkou Jiráskova divadla.  

 Návštěvníci byli většinou z okolních obcí a měst, ale velkým potěšením byla návštěva 

hronovských občanů. Celkem akci navštívilo 58 návštěvníků 

 

Strojení vánočních stromečků a stavba Betléma před Jiráskovým divadlem – 19. 12. a 26. 12. 

2021 

 

 Ve spolupráci se ZUŠ Hronov a Domovem odpočinku ve stáří Justynka byl postaven před 

Jiráskovým divadlem Betlém. 

 Strojení stromečků proběhlo před Sálem Josefa Čapka. Zdobení stromečků se účastnili žáci 

mateřských a základních škol z Hronova a Žďárek, zaměstnanci a obyvatelé Domu 

odpočinku ve stáří Justynka, spolek POHODA, ZUŠ Hronov, Zuzana Majerová a další. Ze 

stromečků byla vytvořena výstava před Sálem Josefa Čapka a návštěvníci mohli                    

v Informačním centru hlasovat pro svůj nejkrásnější stromeček. 

 Po týdnu výstavy byly stromečky ve spolupráci s Technickými službami Města Hronov 

rozvezeny na určená místa, kde tvořily vánoční výzdobu. 

 

Svatby 

 Po dobu přestavby budovy Radnice slouží Malý sál Jiráskova divadla jako obřadní místnost 

Městského úřadu Hronov. Jsou zde pořádány především svatební obřady a dále všechny 

oficiální akce běžně probíhající v obřadní síni. 

 

Vítání občánků 

 V době přestavby budovy Radnice bylo uskutečněno Vítání občánků města Hronova v Sále 

Josefa Čapka. V době, kdy nemohlo být setkání uspořádáno z důvodů nepříznivé 

pandemické situace, měli rodiče zájem vyfotit svá miminka v tradiční hronovské kolébce a 

tak bylo připraveno malé zátiší s kolébkou v Malém sále Jiráskova divadla. Několik rodin 

této možnosti využilo. 

 

4. 11. Akce v době uzavření kultury leden – květen 2021 

V lednu 2021 dále pokračovalo uzavření kultury, které započalo v listopadu 2020 a trvalo až         

do konce června. Na vzniklou situaci jsme aktivně reagovali a to především v oblasti nových 

technologií, které se kultuře přiblížily právě díky pandemii a byly hojně využívány pro zachování 

živé kultury. 

 

Projekt #stream šňůra 

20. 2.  Čtení s herci z Cirk la Putyka v rámci projektu #kulturunezastavis 

26. 2.  Koncert Heebie Jeebies 

11. 4.  Koncert Malina Brothers a Radůza 

21. 4.  Koncert Hoblues 

6. 5.  Koncert Duo David Fiedler a Standa Vít 

21. 5.  Koncert Warování 

27. 5.  Koncert 6 NaChodníku 

5. 6.  Koncert Tortharry 

15. 6.  Koncet Bohadlo Company a Pavlína Jíšová 

27. 6.  Koncert Honza Vančura a Plavci 

Všechny streamované koncerty, čtení a videa jsou k vidění na nově zřízeném You Tube kanále KIS 

Hronov. Přínosem streamového vysílání a on-line pořadů je velký příliv sledujících, a tím i 

potencionálních návštěvníků, na sociálních sítích. 

Ani o Masopust naši příznivci nepřišli. Tým KIS Hronov natočil k této příležitosti video pro dětské 



diváky. 

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), 91. Jiráskův Hronov 

(moderace zahájení JH, úvodní scénka JH, taxi, redakce) 

 

Fotoklub Hronov 

 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 (od června sníženo na 1700 kusů, navýšeno 

      pouze srpnové vydání s programem Jiráskova Hronova) 

Distribuce čtenářům     zdarma 

Uzávěrka vydání    15. v měsící (lednové vydání výjimečně již do 9. 12.) 

Členové redakce    Šárka Čmelíková, Mgr. Věra Pellyová,,  

      Bc. Romana  Švorčíková, Helena Martincová  

       (do 30. 1. 2021) 

 

Na základě ukončení činnosti GZH byl tisk HL U Nás poptán ve výběrovém řízení. Své nabídky 

zaslali 4 zájemci. Vybrána byla tiskárna s nejnižší cenovou nabídkou B.N.B s r. o. Velké Poříčí.  

 

Redakce zajišťuje 

 

 přepis tištěných a ručně psaných článků do elektronické podoby 

 zpracování příspěvků a informací o činnosti příspěvkových organizací města a dalších 

organizací a institucí 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 

 

mailto:unas@kulturahronov.cz


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 13.00 – 16.30  

v sezonně (červen – září)  

pondělí – pátek 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00  

 

Odpovědný vedoucí Bc. Klára Voborníková (do 30. 9. 2021) 

Radek Podola (od 1. 10. 2021) 

 

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,  

 prodej regionálních suvenýrů (turistické známky č. 1135, výroční tur. známky, štítky             

na hole, turistické vizitky, pohledy, mapy, cyklomapy, 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, 

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 

 TicketArt – prodejní systém ukončil svoji činnost 

 výlepová služba 

 distribuce a odběrné místo HL 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 2020 Počet 2021 

leden 461 125 

únor 294 92 

březen 178 158 

duben 0 256 



květen 267 312 

červen 518 452 

červenec 1261 926 

srpen 1866 + cca 3000 festivalové IS 1635 + cca 2000 festivalové IS 

září 507 324 

říjen 123 98 

listopad 0 115 

prosinec 273 254 

Celkem 8748 6747 

 

Složení návštěvníků: 

98% český návštěvníci 

2%  zahraniční návštěvníci 

 

Snížení počtu návštěvníků IC bylo zaviněno průběžnými vládními nařízeními způsobenými 

pandemií COVID 19. 

 

Novinky v sezóně 2021 

 



 



 

 

 



8. 91. Jiráskův Hronov 
 

30.  7. -  7.  8.  2021 

 

Letošní ročník Jiráskova Hronova byl opět 

poznamenán coronavirovou pandemií a vládními 

nařízeními s ní spojenými. V ne příliš jisté době pro 

pořádání kulturních akcí jsme stáli před rozhodnutím, 

zda-li Jiráskův Hronov proběhne tradičně,  a nebo se 

částečně přesune do on-line prostředí. Možnost 

přerušení kontinuity festivalu byla jednohlasně 

festivalovým výborem zamítnuta.  

Veškeré kulturní dění bylo uzavřeno prakticky až do 

přelomu června a července 2021. S prvním 

rozvolněním vládních nařízení se uskutečnily 

odložené postupové celostátní přehlídky, které svými 

nominovanými představeními naplnily hlavní 

program Jiráskova Hronova. V nominovaných 

představeních pro letošní rok převládala divadla 

menších forem a bylo třeba znovu otevřít Myšárnu (v 

loňském roce nebyly využity hrací prostory Myšárny a Sokolovny).  

  

Tradicí Jiráskova Hronova je tzv. ochotnické zahájení - rozsvícení Lucerny přátelství hronovským 

ochotnickým souborem, v páteční podvečer. Představením Generálka jejího Veličenstva zahajovali 

náchodští ochotníci a pak společně s hronovskými ochotníky vztyčili festivalovou vlajku a rozsvítili 

Lucernu přátelství. Po té jsme se společně odebrali na hronovský hřbitov uctít památku dvou 

významných hronovských osobností, pana Miroslava Houšťka a Aloise Jiráska. 

 

Zahájení 91. Jiráskova Hronova proběhlo 31. 7. za účasti významných hostí. Hosté nejprve 

společně otevřeli nově 

připravenou Cestu psa 

Voříška a odtud přešli na 

náměstí Čs. armády, kde 

promluvili při slavnostním 

zahájení 91. Jiráskova 

Hronova. 

 

Program slavnostního 

zahájení 

Moderace: Ondřej 

Lechnýř   

Koncert: Týnišťský Big 

Band Mladých 

Vystoupení: akrobatické 

divadlo Chůdadlo 

Udělení cen: Cena Pavla 

Dostála byla udělena DS Jirásek z České Lípy 

 

Hlavní a inspirativní program 

Hrací prostory: Jiráskovo divadlo, Sál Josefa Čapka, Myšárna 



V letošním roce se opět hrálo v Myšárně. Myšárna musela být jako hrací místo zařazena vzhledem 

k nominaci představení, která vyžadovala malý komorní prostor. Sokolovna nebyla, ani letos, 

využita. 

 

Doprovodný program 

Hrací prostory: park A. Jiráska velké pódium a malé pódium, Husův sbor (koncert Cimbálové 

kapely a suchá varianta dětských představení), Meditační zahrada u kostela Všech Svatých. 

Součástí doprovodného programu byl 2. ročník tematického projektu Dne lidových tradic a 

tradičních lidových řemesel (tradiční jarmark Nositelů tradic a regionálních výrobků z celé ČR i 

Kladského pomezí, koncert Cimbálovky a vinotéka, koncert skupiny tradičního světového folklóru) 

Program v parku začínal vždy v 15.00 hodin pohádkou pro děti a postupně se v pravidelných 

blocích střídala vystoupení na velkém a malém pódiu. 

 

Výstavy 

Jan Císař – vzpomínková výstava na pana profesora Císaře 

Cena Pavla Dostála – DK Jirásek Česká Lípa prezentace činnosti 

Šablona: Příběh obrazu – výstava mladého umělce „sprejera“ 

To byl 90. Jiráskův Hronov – výstava fotografií Ivo Mičkala 

Divadlo vätších možností – výstava příběhů slovenského ochotnického divadla 

Za naše úspěchy vděčíme Vám – výstava v rámci projektu Adopce na dálku 

 

Další aktivity  

Besedy, dílničky, Stopování – Knihovna Egona Hostovského 

Workshop „sprejerská“ malba – Muzeum Náchodska u rodného domku A. Jiráska 

Komité Čapek z.s. - otevření Cesty psa Voříška 

 

91. Jiráskův Hronov v číslech 
Soubory (divadelní program se vstupným):    

Počet souborů v HP   17  

Počet souborů v DP   1  

Počet souborů inspirativní   4  

Vstupenky, divácké řady:     

Počet vstupenek prodaných za 100% ceny    4341  

Počet vstupenek prodaných seminaristům za 50% ceny   235  

Vstupenky zdarma (sponzoři, soubory, hosté)   273  

Celkem vytisknuto vstupenek - Ticketware   4849  

Počet vydaných permanentek (diváckých řad) - placených   114  

Počet vydaných permanentek (diváckých řad) - zdarma  50  

Počet akreditací (volný vstup na libovolná představení) 30  

Program: Divadelní představení Počet inscenací Počet představení 

  Jiráskovo divadlo 7 17 

Program Sál Josefa Čapka  11 28 

se 

vstupným 
Myšárna 4 33 

  Celkem 22 78 



        

Program  Vzpomínkový večer - SJČ 1 1 

bez 

vstupného 
Problémový klub - MSJD 7 7 

  Festivalové minuty - schody JD 7 7 

  Koncerty - PAJ hl. stage, Husův sbor 25 25 

  Pohádky pro děti - PAJ 7 7 

  Slam poetry - nám. Čs. armády 2 4 

  Improvizační představení - PAJ 2 2 

  Divadelní představení - PAJ, meditační zahrada 22 22 

  Zahajovací a ukončovací akce 2 7 

  Celkem 75 82 

        

Ostatní 

akce  
Výstavy - Wikov aréna, SJČ, JD, plot ZŠ 6 6 

bez 

vstupného 
Dílničky, naučné, ostatní - knihovna, PAJ, pod zvonicí 16 16 

  Řemeslný trhy - PAJ 1 1 

  Celkem 23 23 

  Celkem všechny akce 91. JH 120 181 
 

Jedu na Hronov  #jedunahronov 

 

Kampaň, která nepodpoří pouze Jiráskův Hronov, ale Hronov jako celek. Image kampaně bylo 

možné vidět na plackách a samolepkách, které byly odeslány hrajícím souborům ještě před 

příjezdem na Jiráskův Hronov, dále pak na nádražích na trase Praha Náchod.  



 

 

 

 



Zpráva k vyúčtování 91. Jiráskova Hronova 
 

91. Jiráskův Hronov musel splňovat všechna aktuální nařízení vládních opatření proti šíření COVID 

19 

 75% naplnění kapacity vnitřních prostor 

 kontrola dokumentů o bezinfekčnosti při vstupech do vnitřních prostor 

 kontrola zakrytí dýchacích cest ve vnitřních prostorách 

 pravidelná desinfekce všech prostor 

 možnost testování pro návštěvníky 

 informovanost návštěvníků (informační bannery) o podmínkách vstupu do hracích prostor a 

dalších opatřeních proti šíření nemoci Covid 19 

Náhodná kontrola KHS Hradec Králové proběhla bez zjištění nedostatků. 

 

Příčiny nárůstu nákladů 

 

 Program byl o 1/3 rozsáhlejší než v loni vzhledem k očekávání větší návštěvnosti po 

dlouhém uzavření kultury. 

 Z důvodů nejistoty naplnění hlavního programu byla zařazena představení profesionálních 

souborů v rámci inspirativního programu. Jedinečnou šancí byla 2 představení, divadlo Na 

Zábradlí a divadlo Drak, která by v běžné situaci nebylo možné pro Jiráskův Hronov získat 

(divadlo Na Zábradlí má běžně letní prázdniny a divadlo Drak v létě pravidelně vystupuje   

v zahraničí) – předpoklad vysokého prodeje se nenaplnil. 

 V loni při podobné situaci byl zájem diváků podstatně vyšší v porovnání s letošním rokem, 

kdy zájem diváků nebyl tak velký. To se ukázalo i jako celorepublikový problém pořadatelů 

kulturních akcí 

 Malá naplněnost sálů a možnost naplnit pouze 75% kapacity sálu vzhledem ke 

coronavirovým opatřením. 

 Předem nebyl plánovaný program vzpomínkové akce na pana profesora Císaře a s tím 

spojená výstava – náklady na vytvoření a instalaci výstavy, náklady na program 

vzpomínkového večera, akce bez vstupného. 

 Přidáním hracího prostoru Myšárny nad rámec plánu narostly náklady na pronájem techniky 

a pracovníky zajišťující provoz hracího místa 

 Velké množství komorních představení muselo být odehráno i ve velkých prostorách Sálu 

Josefa Čapka a Jiráskova divadla - kapacita je znatelně snížena úpravou prostoru pro diváka 

(např. divák sedí v jevišťním prostoru – náklad na provoz hracího prostoru je vyšší – příjem 

ze vstupného nižší. 

 Nákup propagačních předmětů – malý prodej ve Festivalovém informačním středisku. 

 Navýšení orientačních bannerů – označení nového prostoru pro Festivalové informační 

středisko, nové informační bannery pro covid nařízení. 

 Nutnost zavedení internetu do Festivalového informačního střediska. 

 Příprava týmu KIS na možnost on-line pořádání Jiráskova Hronova (vznik projektu Stream 

šňůra, který sloužil prostřednictvím kanálů YOU Tube a Facebook občanům Hronova i 

širokého okolí, sledováno celostátně)  

 Nad rámec byly doobjednány mobilní WC pro park (nutné oddělení pracovníků občerstvení, 

techniků na obou hracích místech a posílení stávajících WC v parku) 

 Náhlé onemocnění lektora nejvíce obsazeného a náročného semináře způsobilo nutnost 

přijmout 2 nové lektory. Jinak by nejvíce obsazený seminář musel být zrušen. 

 Nárůst cen za ubytování. 

 



 

Na druhé straně se významnou měrou podílí na finančním propadu pokles příjmů, který lze pouze 

předpokládat na základě výsledků minulých ročníků. Letošní předpoklad se řídil především 

loňskými výsledky, vzhledem k podobné situaci v obou ročnících, i tak byly příjmy ještě nižší než v 

minulém, situací podobném roce. 

 nízký příjem za vstupné – 75% naplnění kapacity z důvodu covidových opatření, celkově 

menší prodeje vstupenek 

 prodej propagačních předmětů 

 semináře – předpokládaný byl nárust zájmu o semináře, vzhledem k minulým ročníkům 

 

 

Přehled hospodaření a Jiráskova Hronova 

 

91. Jiráskův Hronov 
 

Náklady Čerpání 

Režijní náklady   178.800,00 Kč 

 

Energie      70.000,00 Kč 

Cestovné (lektoři, redaktoři, hrající soubory...)      40.140,00 Kč 

Produkce (program, ubytování, doprava, nájmy, 

pronájmy techniky, propagace a další služby) 

2.416.402,00 Kč     

Ostatní osobní náklady    996.000,00 Kč 

Poplatky OSA, Dillia a ostatní autorské poplatky      47.000,00 Kč 

 3.748.342,00 Kč 

 

Příjmy Čerpání 

Ubytování   163.668,00 Kč 

Vstupné   505.490,00 Kč 

Semináře   194.300,00 Kč 

Město Hronov   350.000,00 Kč 

Ministerstvo kultury ČR 1.100.000,00 Kč 

Královéhradecký kraj    250.000,00 Kč 

NIPOS Artama - zahraničí      48.000,00 Kč 

Prodej propagačních předmětů      35.110,00 Kč 

Sponzoři    428.000,00 Kč  

Vklad KIS Hronov    673.774,00 Kč 

 3.748.342,00 Kč 

 

 



9. Hospodářský výsledek KIS  
 

Náklady Čerpání 

Nákup materiálu    58.818,00 Kč 

Energie  787.318,00 Kč 

Nákup zboží do IC    85.557,00 Kč 

Opravy a údržba      9.247,00 Kč 

Ostatní služby  1.283.239,00 Kč 

Mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění 3.409.653,00 Kč 

Ostatní náklady a poplatky 160.972,00 Kč 

Vklad JH 673.774,00 Kč 

 6.468.578,00 Kč 

 

Výnosy Čerpání 

Tržby z prodeje služeb  984.684,00 Kč 

Pronájmy  124.212,00 Kč  

Tržby z prodaného zboží v IC  128.469,00 Kč 

Zúčtování rezervního fondu 0,00 Kč 

Příspěvek zřizovatele 5.102.950,00 Kč 

 6.340.315,00 Kč 

 

Hospodářský výsledek KIS Hronov -128.263,00 Kč 

 

Ztráta vznikla z důvodů období uzavření kultury a společenského života, kdy náklady byly v 

některých položkách stále stejné, jako v plném provozu Kulturního a informačního střediska a 

příjmy výrazně klesly ve všech položkách, které jsou tvořeny příjmy z prodeje vstupného, kurzů, 

nájmů prostor a prodeje v IC. Vzniklá ztráta bude postupně vyrovnána zisky v dalších letech.  

 

 

Všem děkuji za podporu kultury a společenského života ve městě a věřím, 
že další rok už bude rokem plným divadel, koncertů a kulturních akcí bez 

omezení. 

 
       Šárka Čmelíková, ředitelka KIS Hronov 

 
 


