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Vážení přátelé,

za celou dobu, kdy každoročně vydáváme tento katalog, jsem se pod úvodní 
slovo nepodepsal, nyní učiním výjimku. Je 12.  října a kultura je opět zcela 
vypnuta. Přiznám se, že je to obrovsky deprimující pocit. Živá kultura zažívá 
svoji klinickou smrt. Představení opět překládáme, tentokrát na jaro 2021…

A  proč to vše píšu? Protože nechci docílit toho, že se nám na jaře sejde 
mnoho představení do malého časového úseku. Záleží mi na tom, abychom 
se chovali ekonomicky a zodpovědně vůči Vám i MKS a v neposlední řadě 
chci, abyste si představení či koncerty užili bez obav o své zdraví.

Důsledek celé mé úvahy je to, že jsme zkrátili divadelní a hudební abonentní 
cyklus na polovinu. Tento zkrácený abonentní cyklus bude začínat až na 
podzim 2021. Tedy v době, kdy snad budeme žít bez obav z toho, „malého“ 
viru. Do starých dobrých kolejí se vrátíme abonentním cyklem v roce 2022.

A teď již konečně pojďme na kulturu. Zkrácený abonentní cyklus na podzim 
2021 bude v  Divadle J. K. Tyla hostit celkem tři divadelní lahůdky. První 
z  nich přiveze pražské divadlo Na Zábradlí cenami ověnčenou inscenaci 
Korespondence V + W. Hra je silnou výpovědí o životě dvou mimořádných 
lidí – Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Kladenské divadlo přiveze bláznivou 
komedii Hra, která se zvrtla. Tato inscenace obdržela např. cenu Lawrence 
Oliviera za nejlepší komediální text roku 2015 a zvítězila na GRAND festivalu 
smíchu v  roce 2020. Závěr celého zkráceného abonentního cyklu obstará 
domácí DS NA TAHU se svoji zatím utajenou inscenací, těšte se.

Do pátého roku vstupuje ve zkráceném režimu také hudební předplatné. 
V  roce 2021 jsme pro Vás pozvali famózní Chantal Poullain & Štěpána 
Markoviče Trio a Michala Prokopa & Luboše Andršta & Jana Hrubého Trio.

Jediný abonentní cyklus, který nezkracujeme, je ten pro nejmenší z nás. Opět 
jsme připravili 4 krásné divadelní pohádky, které uvedeme tradičně v neděli 
od 15 hodin.

S úctou, Tomáš Šimek

MKS opět nabízí systém prodeje, který se v předešlých letech osvědčil 
a který je pro držitele současných abonentek velice pohodlný. Stávající 
předplatitelé mohou potvrdit rezervaci svých současných míst do pátku 
20.  listopadu  2020 v  Cestovním a  informačním centru v  Červeném 
Kostelci (tel.: 498 100 657). V  tomto období je možné zakoupit 
i  neobsazená místa v  roce 2020. Od 23.  listopadu do 11.  prosince 
uvolníme do prodeje neobnovené rezervace všem novým zájemcům. 
Od pondělí 14. prosince spouštíme předprodej vstupenek na jednotlivé 
divadelní hry a koncerty, na které jsou známy termíny.

Divadelní předplatné

Hudební předplatné

Dětské divadelní předplatné

Připravujeme



Divadelní
předplatné
„Kultura a společné dobro 
jsou stejně základní jako voda:  
divadla, knihovny, muzea, kina  
jsou tolik co akvadukty.“

Claudio Abbado 

Divadlo Na zábradlí Praha 
KORESPONDENCE V+W

září / říjen 2021
450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

Městské divadlo Kladno 
Hra, která se zvrtla

říjen 2021
430 Kč / 390 Kč / 370 Kč

DS NA TAHU Červený Kostelec 
,,utajená inscenace“

listopad / prosinec 2021
120 Kč / 110 Kč / 100 Kč

Abonentka: 650 Kč / 620 Kč / 590 KčVáš spolehlivý partner

Partner divadelního předplatného:



Působivý příběh dvou hereckých legend

Inscenace vycházející z korespondence legendárních tvůrců Osvobozeného 
divadla Jiřího Voskovce a Jana Wericha, jejichž cesty se po únoru 
1948 rozešly. Jejich korespondence je silnou výpovědí o životě dvou 
mimořádných lidí v nelehké době, podává strhující svědectví jejich 
originality i umělecké zralosti, ale současně odhaluje i osudy dvou 
významných osobností v bipolárním světě, plném železných opon 
a studených válek. 
Ceny Českého divadla – 1. místo za nejpozoruhodnější umělecký počin 
přehlídky a za divácky nejúspěšnější inscenaci 
Ceny Divadelních novin 2011 – Cena za sezonu 2010/2011 za tvůrčí počin 
v oboru Činohra Janu Mikuláškovi za režii inscenace 
Ceny Alfréda Radoka 2010 – Inscenace roku 2010: 2. místo

Dramaturgie: Dora Viceníková
Scéna: Svatopluk Sládeček
Hrají: Václav Vašák, Jiří Vyorálek, Anežka Kubátová / Jana Plodková

Délka představení: 150 minut s přestávkou | září / říjen 2021

Divadlo Na zábradlí Praha

KORESPONDENCE V+W



Komedie

Fraška o inscenování detektivky, která objevuje nebývale vtipné 
možnosti divadla na divadle. Akademická divadelní společnost uvádí 
další inscenaci a libuje si, že tentokrát obsazení vyhovuje počtu členů 
souboru. V předchozích letech museli hry přizpůsobovat ansámblu, 
nyní jim ale nic nestojí v cestě. Žádné problémy s obsazením, natož 
nějaké technické zádrhele. Jakmile se však inscenace rozběhne, jedna 
vtipná nehoda střídá druhou a herci začínají pod tlakem ztrácet nervy. 
Podaří se jim vrátit představení do těch správných kolejí dříve, než 
spadne poslední opona...? 
GRAND festival smíchu 2020 – Komedie roku a Cena odborné poroty

Autoři: Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields 
Překlad: Alexander Jerie 
Režie: Jaroslav Slánský 
Dramaturgie: Kristýna Čepková 
Hrají: Kristina Sitková, Vladimíra Benoni, Matěj Vejdělek, Ondřej 
Volejník, Tomáš V. Hron, Miroslav Večerka, Michal Maléř, Jiří Š. Hájek

Délka představení: 125 minut s přestávkou | říjen 2021

Městské divadlo Kladno

Hra, která se zvrtla



Poslední představení divadelního abonmá je utajené…

Prosím, omluvte nás a považujte to třeba za krásné překvapení na 
závěr abonmá. Vzhledem ke složitému období koronavirové pandemie, 
všemožným restrikcím a složitému plánování Vám titul sdělíme v průběhu 
divadelní sezóny v dostatečném časovém předstihu před termínem konání 
této ,,utajené“ inscenace.

listopad / prosinec 2021

DS NA TAHU Červený Kostelec

,,utajená inscenace“

?



Hudební
předplatné
„V hudbě život Čechů.“

Bedřich Smetana 

Partner hudebního předplatného:

Chantal Poullain & Štěpán Markovič Trio 
pátek 15. 10. 2021

290 Kč

Michal Prokop & Luboš Andršt & Jan Hrubý Trio 
sobota 13. 11. 2021

290 Kč

Abonentka 450 Kč



Chantal Poullain se kromě herecké dráhy věnuje francouzským 
šansonům. Hluboko posazený sexy hlas, lahodná francouzština, 
šansonově-jazzově laděná kapela a atmosféra sladké Francie  
– to jsou atributy charakterizující Chantal hudební svět. Chantal zpívá 
jednak svoje vlastní písně, ale zejména tradiční francouzské šansony 
v doprovodu tria Štěpána Markoviče, a to šarmem jí vlastním.  
Každý tón nabíjí posluchače pozitivní energií, které má Chantal  
na rozdávání.

15. 10.  2021
Cena mimo předplatné: 290 Kč

Chantal Poullain  
& Štěpán Markovič Trio



Trio Michala Prokopa vzniklo v roce 1987, přičemž k jeho zvuku 
a stylu přispěli všichni členové stejným dílem. Jejich vystoupení mají 
komornější ráz než koncerty s kapelou Framus Five a nabízí zase 
trochu jiné aranžmá. Snoubí se v něm Prokopův písničkový rockový 
základ s blues dobarvené Andrštovými jazzovými zkušenostmi 
a jiskřivými elektrickými houslemi Jana Hrubého.

13. 11. 2021
Cena mimo předplatné: 290 Kč

Michal Prokop & Luboš Andršt 
& Jan Hrubý Trio



Dětské
divadelní 
předplatné
„I pohádka se může proměnit ve skutečnost.“ 

Veronika Bláhová 

Divadlo Pohádka Praha
Šípková Růženka

Neděle 17. 1. 2021 od 15:00
50 Kč / 80 Kč

Divadlo „M“ Praha
O Aničce ze mlejna

Neděle 21. 3. 2021 od 15:00
50 Kč / 80 Kč

Naivní divadlo Liberec
Pohádka do dlaně

Říjen 2021
70 Kč / 100 Kč

DAP Praha
O chytrém Honzovi a krásné Madlence

Neděle 21. 11. 2021 od 15:00
50 Kč / 80 Kč

Abonentka 150 Kč / 250 Kč

Partner dětského divadelního předplatného:



Pohádkový příběh princezny, která – dle sudby – se v den svých 
osmnáctých narozenin píchla o trn růže a usnula společně s celým 
Růžovým královstvím. Základní motiv této pohádky je doplněný 
o příběh prince, který se vydává hledat do světa nevěstu, jejíž 
obraz spatřil v královské obrazárně. Celá inscenace je ozvláštněna 
scénickým využitím prvků černého a luminiscenčního divadla.

Určeno divákům od 3 let
Délka představení 60 min.

neděle 17. 1. 2021 od 15:00

Divadlo Pohádka Praha

Šípková Růženka



Hudební pohádka o hamižné mlynářce, která chce s pomocí pekla 
získat co ji nepatří. Naštěstí žije v náhonu vodník, který se do Aničky 
zakoukal, má ji rád a ten přece nedopustí, aby se na Aničce děla 
křivda. Ten už něco vymyslí, aby Aničce pomohl a mlýn opět klapal 
jako dříve.

Určeno divákům od 3 let
Délka představení 60 min.

neděle 21. 3. 2021 od 15:00

Divadlo „M“ Praha

O Aničce ze mlejna



Už je to tak. I letos Jaro Zimu rozplakalo. A poté Léto dohřálo zas Jaro! 
A jen co Podzim Zimu roztesknil, tak opět Zima praští ze všech sil…
Veršovaná pohádka o koloběhu ročních dob v přírodě je vlastně 
živým snem jednoho užaslého člověka, před kterým náhle začnou 
defilovat personifikované roční doby. A jak všichni dobře vědí, každé 
období je úplně jiné. Paní Zima je třeskutá a pěkně od rány, deštivé 
Jaro je osobnost o poznání citlivější, horké Léto se umí pěkně rozpálit, 
zatímco malíř Podzim pořád lítá s hlavou někde v oblacích… Roční 
doby spolu postupně svádějí souboj o nadvládu nad světem, ale ať 
dělají, co dělají, ten boj má stejně vždycky dopředu známý výsledek.
Zato příběh dvou sněhových vloček, který se odehrává v průběhu 
celého roku, svůj konec ještě nezná. Vločky (obě se jmenují Anežky), 
které v zimě přistály na zemi, na jaře totiž roztály a v létě se pak 
vypařily kamsi do vzduchu. Že by smutný konec pohádky? Ale kdeže… 
Vždyť zima už je zase na spadnutí a s ní padají na zem opět i dvě staré 
známé sněhové vločky.

Určeno divákům od 4 let
Délka představení 60 min.

říjen 2021 od 15:00

Naivní divadlo Liberec

Pohádka do dlaně



Honza-snad nejtypičtější postava českých lidových i klasických 
pohádek. Líný Honza, hloupý Honza, Honza silák, Honza statečný 
hrdina, zkrátka co Honza, to jiná postava. A jaký je Honza v naší 
pohádce? Na začátku příběhu se jeví jako mile uličnický, trochu 
lenivý nenasyta, postupně se však projevují i jiné jeho vlastnosti.  
Jako v každé pohádce o Honzovi i ten náš odchází do světa 
s typickým rancem máminých buchet. Tentokrát utíká před verbíři, 
kteří ho chtějí odvést do války. Nebyla by to pohádka, aby v ní 
nesehrál roli kouzelný předmět, který pohádkovému hrdinovi obvykle 
pomáhá v nesnázích.
Celý příběh zpestřují písničky a pro pobavení jej provází a vtipně 
glosuje postava staré vrány.

Určeno divákům od 4 let
Délka představení 60 min.

neděle 21. 11. 2021 od 15:00

DAP Praha

O chytrém Honzovi  
a krásné Madlence



Připravujeme 
mimo předplatné

„Silné hodnoty 
vytvářejí 
silnou kulturu.“ 

Neznámý autor

Divadlo Ungelt Praha 
Housle

Termín: pátek 22. 1. 2021
450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

Zdeněk Izer 
„Na plný coole“

Termín: podzim 2021 
250 Kč

DIVADELNÍ FESTIVAL 2021
18. - 21. 2. 2021

Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec

Mezinárodní folklorní festival
18. – 22. 8. 2021

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



Tragikomedie

Zlodějíčkovské komediální drama o dvou bratřích a jejich rodinném 
příteli, kde naděje na lepší život odhalí pohnutou rodinnou minulost 
i sílu charakterů. Doposud se oba bratři protloukali newyorskými 
ulicemi jen těžko. Všechno se ale může změnit...

Režie: Ladislav Smoček
Překlad: Dana Hábová 
Dramaturgie: Pavel Ondruch 
Scéna: Karel Glogr
Hrají: Jiří Langmajer, Pavel Liška, Milan Hein

Divadlo Ungelt Praha

Housle

Délka představení: 120 minut s přestávkou | pátek 22. 1. 2021



Kapela slaví 10 let a představují DVD

Malina Brothers

Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva), kytarista Pavel 
a houslista Josef se společně sešli na pódiu v unikátním projektu 
nazvaném Malina Brothers, ke kterému přizvali ještě kontrabasistu 
Pavla Peroutku. 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, Wabim Daňkem, Charliem McCoyem (Bob Dylan, Elvis 
Presley) aj. Mají za sebou řadu koncertů v USA i na domácích pódiích. 
Vydali tři řadová CD a na jaře 2019 natočili DVD s hosty Charliem Mc 
Coyem a Kateřinou García. V roce 2020 slaví 10 let existence a v rámci 
koncertů představují zmiňované DVD, které vzniklo ve spolupráci s Českou 
televizí.

Délka představení: 90 min. | pátek 26. 2. 2021



Zdeněk Izer „Na plný coole“

Pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným 
a nezaměnitelným humorem Z. Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené 
zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady 
populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je 
opět obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy, 
převleky a světelnými efekty.

Délka představení: 90 min. | podzim 2021



18. – 21. února 2021

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 od 1. 2. 2021  
v IC Červený Kostelec, Náchod, Hronov, Česká Skalice, Úpice, Police nad Metují, 
Nové Město nad Metují a online na www.mksck.cz.

Divadelní festival 2021

18. – 22. 8. 2021

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



• 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, CA TOMA 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:


