
ČERVENÝ KOSTELEC 2019

PŘEDPLATNÉ
DIVADLO HUDBA POHÁDKY



Prodej abonentek na rok 2019
Ačkoli abonentní cyklus v  letošním roce ještě zcela neskončil, 
přicházíme s  programovou nabídkou na předplatné v  roce 2019 
v  Divadle J. K. Tyla v  Červeném Kostelci. Divadelní předplatné je 
sestaveno převážně z  profesionálních souborů. Mezi divadelní 
lahůdky budou rozhodně patřit všechna představení, která 
přivezou pražská divadla. Divadlo Ungelt přiveze inscenaci Pardál, 
Divadlo v  Řeznické příjemné představení plné hudby s  názvem 
Zavřete oči, swing přichází… a  Divadlo Bez zábradlí skvělou 
komedii s  perfektním obsazením Blbec k  večeři. Zcela určitě si 
nenechte ujít ani inscenaci Škola žen, která se může pyšnit titulem 
Komedie roku 2015. Ochotnickou část zastupuje Divadélko na Dlani 
z Mladé Boleslavi s inscenací BYLO NÁS PĚT aneb Kluci nestárnou 
a  Dobřichovická divadelní společnost s  výbornou komedií Peklo 
v hotelu Westminster. Pevně věříme, že si celé divadelní předplatné 
užijete.

Do čtvrtého roku vstupuje hudební předplatné. V  roce 2019 na 
červenokosteleckých prknech vystoupí famózní Jaroslav Uhlíř, 
legendární Vladimír Mišík, Karel Plíhal a Malina Brothers.

Tradičně myslíme i na nejmenší z nás. Opět jsme připravili i dětské 
divadelní předplatné, které se skládá ze 4 krásných divadelních 
pohádek, a které uvedeme již tradičně v neděli od 15 hodin.

MKS opět nabízí systém prodeje, který se v  předešlých letech 
osvědčil a je pro držitele současných abonentek velice pohodlný. 
Stávající předplatitelé mohou potvrdit rezervaci svých současných 
míst do soboty 17.  listopadu  2018 v  Cestovním a  informačním 
centru v  Červeném Kostelci (tel.: 498 100 657). V  tomto období 

Divadelní předplatné

Hudební předplatné

Dětské divadelní předplatné

Připravujeme

je možné zakoupit i  neobsazená místa v  roce 2018. Po tomto 
termínu uvolníme do prodeje neobnovené rezervace všem 
novým zájemcům. Od pondělí 3. prosince spouštíme předprodej 
vstupenek na jednotlivé divadelní hry a koncerty.

Celý tým MKS Červený Kostelec Vám přeje krásné kulturní zážitky 
v roce 2019.



Divadelní
předplatné
„Divadlo spojuje všechna umění
- a my, herci, jsme misionáři.“

Anton Pavlovič Čechov

Dobřichovická
divadelní společnost

Peklo v hotelu Westminster
Pátek 25. 1. 2019

120 Kč / 110 Kč / 100 Kč

Divadlo Ungelt Praha
Pardál

Pátek 22. 3. 2019
450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

Divadýlko na dlani 
Mladá Boleslav

BYLO NÁS PĚT 
aneb Kluci nestárnou

Sobota 13. 4. 2019
120 Kč / 110 Kč / 100 Kč

Divadlo F.X.Šaldy Liberec
[Šaldovo divadlo]

Škola žen
Sobota 14. 9. 2019

390 Kč / 370 Kč / 350 Kč

Divadlo v Řeznické
Zavřete oči, swing přichází…

Říjen 2019
390 Kč / 370 Kč / 350 Kč

Divadlo Bez zábradlí Praha
Blbec k večeři
Listopad 2019

450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

Abonentka: 1 190 Kč / 1 140 Kč / 1090 KčVáš spolehlivý partner

Partner divadelního předplatného:



Drobná chybička v ubytovacím pořádku rozpoutá v hotelu Westminster 
doslova „peklo“ a zkomplikuje plánované víkendové zálety. Ve dvou 
sousedních manželských apartmá hotelu Westminster „bydlí“ celkem 
jedenáct lidí. Ve spletitých situacích zapříčiněných hned několika nevěrami, 
z nichž některé zasahují až do nejvyšších politických kruhů, bojují o svůj krk 
„ctihodný“ poslanec a jeho osobní sekretář, svou pověst hájí dámy, renomé 
hotelu se pokouší zachránit ředitel a do toho nic nechápající čínský číšník 
servíruje kávu pro tucet osob.

Inscenace sklidila velký úspěch na divadelním festivalu Jiráskův Hronov

Autor: Ray Cooney 
Režie: Petr Říha 
Hrají: Jiří Šafránek, Hedvika Hájková, Jan Seidel, Petr Říha, Alena Říhová, 
Petr Bendl, Jana Kroupová, Jiří Geissler, Jitka Vosková nebo Kateřina 
Filla Věnečková, Stáňa Čížková, živá hudba ROYAL DUO Hana a Jaroslav 
Kulhavých

Délka představení: cca 120 min. | pátek 25. 1. 2019

Dobřichovická divadelní společnostKomedie

Peklo v hotelu Westminster



Stará žena autem srazí zapomnětlivého muže, který je tolik podobný 
jejímu zesnulému manželovi. Je už opravdu nesvéprávná, jak říká její 
synovec? Anebo je všechno úplně jinak? Napínavá tragikomedie, v níž 
se skutečnost skládá do nečekaných a dojemných obrazců nesmrtelné 
lásky.

Autor: Felix Mitterer
Překlad: Magdalena Štulcová
Režie: Ladislav Smoček
Hrají: Jana Štěpánková, František Němec, Ondřej Novák

Délka představení: 110 min. | pátek 22. 3. 2019

Divadlo Ungelt PrahaTragikomedie

Pardál



Kdo by je neznal – Petr Bajza, Eda Kemlink, Tonda Bejval, Čeněk Jirsák 
a Zilvar z chudobince. Celý národ viděl seriál, většina zná kouzelné 
rozhlasové čtení pana Filipovského a někteří přečetli knihu. Vraťte se s námi 
do doby, kdy děti dávaly počestnost, hokynáři si vážili svých zákazníků, 
děvčata voněla vanilkovým cukrem a kluci válčili své malé velké války. 
Vraťte se s námi do dětství.

Inscenace sklidila velký úspěch na krajské přehlídce Wintrův Rakovník 
a Divadelní Piknik Volyně 2016

Autor: Karel Poláček 
Režie a dramatizace: Petr Matoušek 
Hrají: Luboš Dvořák / Jeník Hejdrych Jan Jíše Radek Kotlaba Libor Ševců / 
Miloš Kubík Petr Matoušek Martin Weiss Blanka Kučerová / Libuše Mikulecká 
Květa Horáková / Kristýna Licinbergová David Bohata Klára Pabištová 
Marcela Paterová Roman Dušek

Délka představení: 70 min. | sobota 13. 4. 2019

Divadýlko na dlani Mladá BoleslavKomedie

BYLO NÁS PĚT 
aneb Kluci nestárnou



Klasická veršovaná komedie o tom, že s ženou se oženit je přece 
hrozný risk. Stárnoucí pan Arnulf dlouho odmítá stát se podváděným 
manželem, nakonec však přece zatouží po sňatku. Manželku si chce 
ovšem nejprve sám vychovat. Své schovance chystá budoucnost po 
svém boku a osobně se jí stará o důsledně ctnostnou výchovu. Život se 
ovšem řídit nedá (tím méně ženy) a tak všechno dopadne docela jinak…

KOMEDIE ROKU 2015 - hlavní cena z Grandfestivalu smíchu

Autor: Molière
Úprava a režie: Ivan Rajmont
Dramaturgie: Martin Urban
Scéna: Martin Černý
Kostýmy: Marta Roszkopfová.
Hudební spolupráce: Vratislav Šrámek
Hrají: Martin Polách, Karolína Baranová, Tomáš Váhala, Michal Maléř 
/ Tomáš Impseil, Markéta Coufalová, Přemysl Houška, Václav Helšus, 
Ladislav Dušek, Jakub Kabeš…

Délka představení: cca 140 min. s přestávkou | sobota 14. 9. 2019

Divadlo F.X.Šaldy Liberec [Šaldovo divadlo]

Škola žen

Komedie



V prostorách Divadla v Řeznické sídlila na začátku 20. století 
věhlasná vinárna „V chaloupce“, kam čas od času zavítal 
i charismatický Oldřich Nový. Touto inscenací, kombinující fakta 
s fikcí, se k nám vrací, aby zavzpomínal na dobu největší slávy 
filmových ateliérů na Barrandově.
Je láska jen Fata morgána? Sex, drogy a swing. Módní salon 
Rosenbaum a reklamy Baťa. Lesk a bída filmových legend a hvězd 
Barrandova. Adina - Lída - Miloš Havel - R. A. Dvorský.
To vše za doprovodu swingových písní, které podtrhují atmosféru 
tehdejší rozporuplné doby.

Autor: Vlasta Žehrová
Režie: Vlasta Žehrová
Klavírní doprovod: Jiří Toufar
Choreografie: Kateřina Steinerová
Hrají: Kateřina Steinerová, Vlasta Žehrová, Ondřej Kavan, Zbyněk Fric

Délka představení: 90 min. | říjen 2019

Divadlo v Řeznické

Zavřete oči, swing přichází…

Komedie plná hudby



V této bláznivé francouzské komedii platí, že „kdo jinému jámu kopá, 
sám do ní padá“ a „kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.“ Proto 
si dejte pozor, než někoho prohlásíte za blbce a budete se chtít bavit 
na jeho účet. Může se vám stát, že blbcem zůstanete na posměch vy 
sám.
Svižná Menzelova režie, plná zajímavých nápadů, jemných gagů 
a brilantní herecké výkony.

Režie: Jiří Menzel
Překlad: Antonie Miklíková Görök
Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Rudolf Hrušínský, Zdeněk Žák/ 
Petr Pospíchal, Jana Boušková/ Hana Heřmánková, Jana Švandová/ 
Vlasta Žehrová

Délka představení: cca 125 min. s přestávkou | listopad 2019

Divadlo Bez zábradlí Praha

Blbec k večeři

Komedie



Hudební
předplatné
„Hudba je léčivá síla vesmíru.“

Albert Ayler

Partner hudebního předplatného:

Malina Brothers
Sobota 19. 1. 2019

190 Kč

Karel Plíhal
Pátek 29. 3. 2019

250 Kč

Vladimír Mišík & ETC
Říjen 2019

390 Kč / 370 Kč / 350 Kč

Jaroslav Uhlíř
Sobota 30. 11. 2019

420 Kč / 390 Kč / 370 Kč

Abonentka 890 Kč



Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva), kytarista Pavel 
a houslista Josef (Jimmy Bozeman & the Lazy Pigs), se společně 
sešli na pódiu v unikátním projektu nazvaném Malina Brothers, 
ke kterému přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku (Spirituál 
kvintet). Za několik posledních dekád se objevili jako hudebníci či 
producenti snad na všech důležitých albech tohoto žánru u nás. 
Mj. spolupracovali s Robertem Křesťanem, Pavlem Bobkem, Věrou 
Martinovou, Charliem McCoyem (Bob Dylan, Elvis Presley) aj. Mají 
za sebou řadu koncertů v USA, natočili dvě řadová CD a právě 
představují nové album, na které přijala pozvání zpěvačka Kateřina 
García.

sobota 19. 1. 2019
Cena mimo předplatné: 190 Kč

Malina Brothers



Ojedinělý hudebník, textař a poeta, se po koncertní pauze způsobené 
zdravotními potížemi s rukou vrací na koncertní podia. Karel Plíhal 
v jedné chvíli dokáže publikum rozesmát veselou básničkou, aby 
vzápětí posluchače rozněžnil a roztesknil emotivním textem písně. 
Jednočlennou kapelu Karla Plíhala posílil skvělý kytarista Petr Fiala, 
kterého Karel potkal na hudební škole v Hradci Králové.

Na Plíhalově koncertě posluchače čeká jemná a hravá poetika, 
komorní atmosféra, a to vše ve formě inteligentně humorných, často 
vyzrále sebeironických textů, nebo krátkých veršovánek uvozujících 
či doplňujících jednotlivé písničky. A zároveň famózní kytarové 
umění.

pátek 29. 3. 2019
Cena mimo předplatné: 250 Kč

Karel Plíhal



Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární 
hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu 
umělců, ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. 
Muzikanti pod značkou ETC však začali vystupovat v roce 1974. 
Vladimír Mišík s kapelou ETC přes mnohé personální změny 
a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes. Do roku 
2007 vydal Vladimír Mišík & ETC… 10 řadových alb a několik dalších 
kompilací.

říjen 2019
Cena mimo předplatné: 390 Kč / 370 Kč / 350 Kč

Vladimír Mišík & ETC



Koncertní program největších hitů, ve kterém vystupuje Jaroslav 
Uhlíř společně se skvělou doprovodnou kapelou v klasickém 
rockovém složení. Diváci se mohou těšit na nezapomenutelné 
písničky, které za posledních 40 let vytvořil J. Uhlíř převážně ve 
spolupráci se Z. Svěrákem, jako jsou „Holubí dům“, „Severní vítr“, 
„Ani k stáru“, „Není nutno“ atd.

sobota 30. 11. 2019
Cena mimo předplatné: 420 Kč / 390 Kč / 370 Kč

Jaroslav Uhlíř



Dětské
divadelní 
předplatné
„Říše pohádek není ničím jiným,
než slunným krajem zdravého rozumu.“

Gilbert Keith Chesterton

DAP Praha
Čert a Káča

Neděle 13. 1. 2019 od 15:00
50 Kč / 80 Kč

Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod
Vodnická pohádka

Neděle 24. 3. 2019 od 15:00
50 Kč / 80 Kč

Divadlo Pohádka Praha
Zlatovláska

Neděle 6. 10. 2019 od 15:00
50 Kč / 80 Kč

Agentura KK Olomouc
O pejskovi a kočičce

Neděle 10. 11. 2019 od 15:00
50 Kč / 80 Kč

Abonentka 150 Kč / 250 Kč

Partner dětského divadelního předplatného:



Káča v naší pohádce je mladé, energické děvče, které slouží 
u panovačné a sobecké kněžny. S ovčákem Jirkou se mají rádi a chtějí 
se vzít, ale k tomu potřebují povolení od kněžny. Ta jim ho již čtvrtý 
rok slibuje, ale stále to odkládá a odkládá… Závidí Káče její mládí 
a lásku a vymýšlí nejrůznější záminky, aby ji mohla trápit a sekýrovat. 
Ví, že Káča moc ráda tancuje a celý rok se těší na posvícenskou 
tancovačku. Schválně ji v ten den zavalí prací, aby jí pokazila radost 
a znemožnila jít k muzice. To je poslední kapka a temperamentní 
Káča v spravedlivém hněvu poví kněžně od plic, co si o ní myslí… 
A jak to nakonec všechno dopadlo? Přijďte to zjistit…

Určeno divákům od 3 let
Délka představení 60 min.

neděle 13. 1. 2019 od 15:00

DAP Praha

Čert a Káča



Veselá, výpravná pohádka, plná kouzel a čarování, protkaná známými 
i neznámými písničkami o vodě, rybách a rybnících. O vodníkovi 
Šplouchovi, který utekl před trestem vodnického krále a zabydlel se 
i se svojí vdavek chtivou dcerou Běličkou v klidné tůňce v Čechách. 
Naneštěstí u mlýna, který právě koupila lakomá mlynářka proto, aby 
v něm našla, podle pověstí, zakopaný poklad…
Představení získalo na soutěžní přehlídce profesionálních souborů 
v Havířově Cenu odborné poroty, Cenu dětského diváka, Cenu za 
výpravu a Cenu za herecký výkon.

Určeno divákům od 3 let
Délka představení 50 min.

neděle 24. 3. 2019 od 15:00

Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod

Vodnická pohádka



Krásná výpravná pohádka, která vychází z předlohy české lidové 
pohádky K. J. Erbena. V pohádce se setkáváme se známými 
postavami – zlým králem, kterému se dostává možnosti porozumět 
řeči zvířat, jeho sloužícím Jiříkem, jenž přes přísný zákaz ochutná 
kouzelného jídla, a proto je vyhnán do světa, aby vyhledal princeznu 
Zlatovlásku. Jiřík na své cestě za Zlatovláskou, díky získané 
schopnosti porozumění všem hlasům, a svému dobrému srdci získává 
řadu přátel jak mezi lidmi, tak mezi zvířátky. Aniž by předem tušil, 
kterak jejich přátelství a pomoc bude potřebovat.

Určeno divákům od 3 let
Délka představení 60 min.

neděle 6. 10. 2019 od 15:00

Divadlo Pohádka Praha

Zlatovláska



Divadelní pohádka podle předlohy Josefa Čapka. Známé příběhy 
dvou nerozlučných kamarádů o pečení dortu, mytí podlahy, žížale, 
kterou se nedají zašít kalhoty a panence, co tence plakala. Pohádka 
je provázená veselými písničkami a baví malé i velké diváky.

Určeno divákům od 3 let
Délka představení 45 min.

neděle 10. 11. 2019 od 15:00

Agentura KK Olomouc

O pejskovi a kočičce



Připravujeme 
mimo předplatné

„Silné hodnoty vytvářejí silnou kulturu.“

Neznámý autor

Divadlo Studio DVA Praha
Otevřené manželství

Termín: úterý 26. 2. 2019
450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

Divadlo Ungelt Praha
Skleněný strop

podzim 2019
450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

DIVADELNÍ FESTIVAL 2019
21. – 24. 2. 2019

Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec

Mezinárodní folklorní festival
14. – 18. 8. 2019

Přírodní areál u divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Cestovatelský klub v kině Luník
od listopadu do dubna

Kino Luník Červený Kostelec



Brilantní tragikomedie o jednom svérázném manželském páru z pera 
italského dramatika Daria Fo (nositele Nobelovy ceny za literaturu) 
a jeho ženy Franky Rame je hereckou příležitostí pro dva vynikající 
herce – Janu Krausovou a Karla Rodena.
Komedie je věčným střetem mužského a ženského principu 
a groteskním bojištěm vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se při komicky 
neohrabaném hledání lásky a souznění v partnerském životě ubíjí 
navzájem. Především však diváci mohou prostřednictvím smíchu, při 
úzkostlivém střetávání v konfliktních situacích, proniknout do nitra 
těchto postav a oblíbit si je i s jejich slabostmi a nedokonalostmi.

Režie: Patrik Hartl
Překlad: Věra Vrbová
Scéna a kostýmy: Lenka Rašková
Hudba: Luděk Fiala
Produkce: Michal Hrubý
Hrají: Karel Roden, Jana Krausová a Petr Pěknic

Divadlo Studio DVA Praha

Otevřené manželství

Délka představení: 100 min. | úterý 26. 2. 2019

Tragikomedie



Divadlo Ungelt Praha

Skleněný strop

Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy k životu a jeden společný 
pocit viny, kterého se nejde zbavit. Fascinující střet dvou silných osobností, 
které se nedokáží přestat milovat, ačkoli je všechno proti. Hrají Tatiana 
Vilhelmová a Jiří Langmajer. Režie Vít Vencl. Česká premiéra v květnu 
2018.

David Hare je fascinující autor a Skleněný strop fascinující hra. Dokáže 
vyvolat emoce, podnítit k zamyšlení. Táňa Vilhelmová a Jirka Langmajer 
jsou fascinující herci…
Milan Hein
zakladatel, ředitel a majitel Divadla Ungelt

Autor: David Hare
Překlad: Jan Šotkovský
Režie: Vít Vencl
Dramaturgie: Pavel Ondruch
Scéna: Michal Syrový
Kostýmy: Dana Hávová
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer, Vincent Navrátil / Vladimír 
Pokorný

Délka představení: 115 min. | podzim 2019



21. - 24. února 2019

Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec

Přijďte si užít moře divadel za symbolickou cenu a skvělou divadelní 
atmosféru.

Permanentka: 300 Kč, pro držitele divadelního, hudebního nebo 
dětského předplatného pouze 250 Kč.

Předprodej vstupenek na jednotlivá představení i permanentek 
od 4. 2. 2019 v IC Červený Kostelec, Náchod, Hronov, Česká Skalice, Úpice, 
Police nad Metují, Nové Město nad Metují a online na www.mksck.cz.

Divadelní festival 2019

14. – 18. 8. 2019

Přírodní areál u divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci je nejvýznamnější 
akcí tohoto druhu v našem kraji a jedním z nejstarších festivalů 
v České republice. Díky kvalitnímu obsazení zahraničními soubory, 
které ve svých zemích představují folklorní špičku, patří mezi 
nejvýznamnější festivaly v Evropě a byl oceněn zařazením mezi 
hlavní festivaly pořádané pod patronací mezinárodní organizace 
lidového umění I. O. V., patřící statutem B do UNESCA.

Zažijte skvělou festivalovou atmosféru a poznejte zajímavou 
kulturu z celého světa.

Mezinárodní folklorní festival

Věneček
Ples absolventů tanečního kurzu pro mládež
Sobota 15. 12. 2018

Ples města Červený Kostelec
Reprezentační ples města Červený Kostelec
sobota 26. 1. 2019

Plesová sezóna
v Červeném Kostelci



Od podzimu do jara pro Vás připravujeme celou řadu skvělých 
přednášek, kterými si můžete zpříjemnit dlouhé zimní večery. Těšit se 
můžete na známé i méně známe cestovatele z regionu i z celé ČR.

úterý 13. 11. 2018
Na Bramboře kolem světa – V sedle staré motorky Brambory  
se neohroženě vypravili na cestu kolem světa

úterý 12. 12. 2018 
HIMÁLAJSKÝ ÚSMĚV – 10 měsíců bláznivé cesty po NEPÁLU a INDI

úterý 22. 1. 2019
Lucie Jonová a Michal Jon – Specialisté na cykloturistické expedice

úterý 12. 2. 2019
Milan Bureš – Severní Korea

březen 2019 – Připravujeme

Cestovatelský klub 
v kině Luník

•  pravidelná „porce“ divadelní kultury

•  stálé místo v hledišti 

•  žádné starosti a úspora času při nákupu vstupenek

•  výrazná sleva z celkové ceny vstupenek

•  sleva na nákup permanentky na Divadelní festival  
v Červeném Kostelci

•  rozložení představení do celé sezóny

•  možnost darování nebo zapůjčení abonentky jiné osobě

•  SMS servis – připomenutí termínu Vašeho představení

Výhody předplatitele



Předprodej abonentek v IC Červený Kostelec.

Předprodej jednotlivých vstupenek v IC Červený Kostelec, IC 
Náchod, IC Hronov, IC Česká Skalice, IC Police nad Metují, IC Úpice, 

IC Nové Město nad Metují a také online na www.mksck.cz.

Změna programu vyhrazena.

Připravilo MKS Červený Kostelec.

Kostelec nás baví

www.mksck.cz

Partneři:

www.novinyecho.cz

NÁCHOD S K Ý

CZCZCZCZCZ

NÁCHOD S K Ý

.CZ.CZ.CZ.CZ.CZ

Mediální partneři:


