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Vážení přátelé,

za poslední měsíce máme kolem sebe více negativních informací, než bývalo 
obvyklé. Možná proto bychom neměli zapomínat na kulturu, která dokáže 
zpříjemnit den, nabízí specifický umělecký zážitek, zábavu i odpočinek. A to 
je to, co v dnešní době potřebujeme více, než kdy jindy. Více, než kdy jindy 
potřebuje i kultura své věrné diváky. Jen když bude dostatek diváků, dokáže 
kultura zachovat svoji kvalitu a uměleckou úroveň. Není to krásná symbióza 
a zároveň výzva pro nás všechny?

Po covidových peripetiích opět přicházíme s programovou nabídkou na 
předplatné v roce 2023 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 Staří mistři s Františkem Němcem 
a Milanem Heinem, Divadlo v Řeznické filozofickou inscenaci Odvolání, ve 
které exceluje Miroslav Táborský s Filipem Cílem a Divadlo pod Palmovkou 
černo-černou groteskní komedii Bezruký Frantík. Zcela určitě si nenechte 
ujít ani novou dramatizaci bestselleru Hana, kterou přiveze královéhradecké 
Klicperovo divadlo. Ochotnickou část zastupuje domácí soubor DS NA TAHU 
s novou inscenací tvořenou jako poctu Jaroslavu Haškovi Tři se žralokem 
aneb Tajemství polární záře a Divadlo Stodola zahraje grandiózní minimuzikál 
Jedno jaro v Paříži aneb Krvavá Henrietta. Pevně věříme, že si celé divadelní 
předplatné užijete.

V roce 2023 se opět vrací i hudební předplatné, kdy na červenokosteleckých 
prknech vystoupí famózní Szidi Tobias & Band, Petr Rezek, Robert Křesťan 
s kapelou a Lenka Dusilová BAND.

Tradičně myslíme i na nejmenší z nás a do divadla tak vracíme i dětské 
divadelní předplatné, které se skládá ze 4 krásných divadelních pohádek, 
které uvedeme již tradičně v neděli od 16 hodin.

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 
18. listopadu 2022 v Cestovním a informačním centru v Červeném Kostelci 
(tel.: 498 100 657). V tomto období je možné zakoupit i neobsazená místa 
v roce 2021. Po tomto termínu uvolníme do prodeje neobnovené rezervace 
všem novým zájemcům. Od pondělí 5. prosince spouštíme předprodej 
vstupenek na jednotlivé divadelní hry a koncerty.

Celý tým MKS Červený Kostelec vám přeje krásné kulturní zážitky v roce 2023.

Divadelní předplatné

Hudební předplatné

Dětské divadelní předplatné

Připravujeme



Divadelní 
předplatné

„O problémech má divák přemýšlet, 
když přijde z divadla domů.  
Při představení musí být stržen.“

Claudio Abbado

Partner divadelního předplatného:

Váš spolehlivý partner 

Divadlo v Řeznické  
Praha 

Odvolání
Sobota 7. ledna  2023

430 Kč / 390 Kč / 370 Kč

Klicperovo divadlo 
 Hradec Králové

Hana
Pátek 10. března 2023

430 Kč / 390 Kč / 370 Kč

DS NA TAHU  
Červený Kostelec 

Tři se žralokem  
aneb Tajemství polární záře

Sobota 22. dubna 2023
140 Kč / 120 Kč / 100 Kč

Divadlo Stodola  
Sivice

Krvavá Henrietta  
aneb jedno jaro v Paříži

Sobota 23. září 2023
140 Kč / 120 Kč / 100 Kč

Divadlo pod Palmovkou  
Praha 

Bezruký Frantík
Pátek 20. října 2023

450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

Divadlo Ungelt  
Praha

Staří mistři
Listopad 2023

490 Kč / 460 Kč / 430 Kč

Abonentka: 1590 Kč / 1490 Kč / 1390 Kč



Divadlo v Řeznické Praha 

Délka představení: 90 minut bez přestávky | Sobota 7. ledna  2023

„Filozofická“ hra

Hra amerického dramatika s komickými situacemi o osobní odvaze každého 
z nás, zabývající se tématem nezávislosti v tradičně fungující instituci 
katolického semináře, v němž se mladý posluchač obrátí na populárního 
faráře o pomoc, ale začne narážet na církevní řád a za své neortodoxní 
přístupy je vyhoštěn z církve…

Výprava a režie: Miroslav Táborský
Dramaturgie: Yvetta Srbová
Scéna: Svatopluk Sládeček
Hrají: Miroslav Táborský, Filip Cíl

Odvolání



Klicperovo divadlo Hradec Králové

Délka představení: 130 minut s přestávkou | Pátek 10. března 2023

Nová dramatizace bestselleru

Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se přes zákaz rodičů vypraví sjíždět řeku 
na ledových krách. Spadne do vody a je za to potrestána tím, že na rodinné 
oslavě nedostane zákusek. Tato nevinná příhoda z dětství však pro Miru 
znamená zásadní životní zvrat. Následuje tragédie, která ji na dlouhá léta 
připoutá k nemluvné a depresivní tetě Haně a odhalí pohnutou rodinnou 
historii…

Autoři: Alena Mornštajnová, Diana Šoltýsová
Režie: Diana Šoltýsová
Dramaturgie Lenka Smrčková
Hrají: Lucie Andělová, Anna Kratochvílová, Kamila Sedlárová, Irena 
Kristeková, Martina Eliášová, Jaroslava Košková, Martina Nováková / Ivana 
Machalová, Barbora Kostkanová, Lenka Loubalová

Hana



DS NA TAHU Červený Kostelec

Délka představení: inscenace je v přípravě | Sobota 22. dubna 2023

Pocta Jaroslavu Haškovi

V roce 2023 uplyne 140 let od narození a 100 let od úmrtí Jaroslava Haška. 
A tato inscenace je věnovaná právě Jaroslavu Haškovi.
Inscenace je složená z povídek Tři muži se žralokem a z kabaretní hry 
Z Karlína do Bratislavy parníkem Lanna 8 za 365 dní, citátů ze Švejka a plná 
staropražských písní.

Námět, scénář a režie: Vlastimil Klepáček

Tři se žralokem  
aneb Tajemství polární záře



Divadlo Stodola Sivice 

Délka představení: 110 minut + přestávka | Sobota 23. září 2023

Grandiózní minimuzikál

Muzikál pro činoherce, nebo jak sám autor uvádí „grandiózní minimuzikál“, je 
příběhem lásky a vraždy z dob, kdy Evropa tančila valčík. Šansonové písně, 
nápadité choreografie, vtipné situace a strhující děj, který se netají tím, že 
veřejné mínění je vrtkavé a dnešní vrah může býti zítřkem hrdinou.

Autor: Oldřich Daněk
Hudba: Jan Frank Fischer
Režie: Jan Říha
Hrají: Ewen Židlík / Klára Lengálová, Tibor Bíbel / Ondřej Buchta, Juraj 
Háder / Marek Šudoma, Jana Hostičková / Nikola Rybová, Blanka Buchtová 
/ Dáša Bradáčová, Honza Raclavský / Martin Hanák, Daniel Šimek / Vojta 
Bartoš / Ondřej Buchta

Jedno jaro v Paříži  
aneb Krvavá Henrietta



Divadlo pod Palmovkou Praha

Délka představení: 105 minut bez přestávky | Pátek 20. října 2023

Černo-černá groteskní komedie

Čáp, který ho nesl rodičům, mu před narozením ukousl ruce, a tak se Frantík 
narodil bez nich. Jeho upřímné nadšení je však naprosto nakažlivé. A to 
i v dobách, kdy je optimizmus jediné bohatství, které mu zbývá. Nohama se 
naučil dělat vše, co dítě potřebuje – vzít kámen a přehodit kostel, pouštět 
draka, cvrnkat kuličky a taky se prát. Spolužačky nosí krátké sukně, přišla 
nabídka z obludária a z fronty se vrací další mrzáci. Černo-černá komedie 
podle skutečného příběhu se soustřeďuje na vypjaté chvíle Frantíkova života, 
v nichž tvrdohlavý člověk usiluje o vymanění se z daného osudu i prostředí. 
Na pozadí novodobých českých dějin tak Frantíka čeká veliký zápas o lidskou 
důstojnost.

Autoři: Tomáš Dianiška, Igor Orozovič
Režie: Ladislav Stýblo
Hrají: Jakub Albrecht / Vojtěch Fülep, Tereza Dočkalová / Barbora Kubátová, 
Nataša Mikulová / Pavla Gajdošíková, Tomáš Dianiška, Igor Orozovič / Denny 
Ratajský, Adam Vacula.

Bezruký Frantík



Divadlo Ungelt Praha

Délka představení: 95 minut s přestávkou | Listopad 2023

Dramatická komedie z divadelního zákulisí

Dva bratři. Oba herci. Jeden slavný a úspěšný - František Němec, druhý celý 
život v jeho stínu - Milan Hein. Nizozemská tragikomedie z divadelního zákulisí.

Autoři: Ger Thijs
Režie: Milan Schejbal
Dramaturgie Pavel Ondruch
Hrají: František Němec, Milan Hein

Staří mistři



Hudební  
předplatné
„Hudba nikdy nelže,  
pokud existuje něco  
co může změnit svět,  
pak se to může stát 
pouze prostřednictvím hudby.“ 

Jimi Hendrix

Partner hudebního předplatného:

Petr Rezek
Pátek 3. března 2023

350 Kč / 330 Kč / 310 Kč

Szidi Tobias & Band
Duben 2023

430 Kč / 410 Kč / 390 Kč

Robert Křesťan & Druhá tráva 
Sobota 21. října 2023

390 Kč/ 370 Kč / 350 Kč

Lenka Dusilová BAND
Sobota 11. listopadu 2023

390 Kč

Abonentka 1 190 Kč



Pátek 3. března 2023
Cena mimo předplatné: 350 Kč / 330 Kč / 310 Kč

Petr Rezek - český zpěvák, kytarista, hudební skladatel, textař. Známý nejen 
díky duetům se zpěvačkou Hanou Zagorovou, ale také díky hitům jako: 
Tulák po hvězdách… S písní lesů, vod a strání… Kluci jsou páni… Kino Gloria“ 
a mnohým dalším.

Petr Rezek



Duben 2023
Cena mimo předplatné: 430 Kč / 410 Kč / 390 Kč

Koncert slovenské šansonové zpěvačky Szidi Tobias, zpěvačky s podmanivým 
projevem a hlasem. Svým chraplavým a zároveň sametovým hlasem nechává 
vzduchem poletovat písně plné melancholie, radosti i bláznovství. Její osobitý 
vklad do světa slovenského i českého šansonu je nepřehlédnutelný. 
Písně Szidi Tobias jsou plné citu, upřímnosti, radosti a pozitivní energie. 
Skladatelsky nápaditým, melodickým a propracovaným skladbám dominuje 
klavír a smyčce. Kritiky je označovaná za jeden z nejvýraznějších hlasů na 
československé scéně.

Szidi Tobias & Band



Sobota 21. října 2023
Cena mimo předplatné: 390 Kč/ 370 Kč / 350 Kč

Koncert legendy folk, country a bluegrassové scény. Za poslední album Díl 
první získala v roce 2021 Druhá tráva Anděla v kategorii folk a Robert Křesťan 
vstoupil do Síně slávy!
Druhá tráva – přední česká kapela, která se během let odchýlila od původního 
moderního bluegrassu k nadžánrovému výrazu a řadí se mezi špičku na 
české scéně. Aktuální koncertní program Druhé trávy zahrnuje průřez tvorby 
Roberta Křesťana z celé doby existence skupiny s důrazem na skladby 
z posledních studiových alb Díl první, Pojďme se napít, Marcipán z Toleda, 
Shuttle to Betlehem a 1775 básní Emily Dickinsonové.

Robert Křesťan & Druhá tráva



Sobota 11. listopadu 2023
Cena mimo předplatné: 390 Kč

Lenka Dusilová, devítinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl, není 
zvyklá stagnovat a opakovat se. Stal se z ní mimořádný úkaz české hudební 
scény, z pozice rockové a popové hvězdy putuje k osobnímu vyjádření, jež 
svobodně přijímá impulzy z nejrůznějších stylů a mimohudebních zážitků.
Lenka Dusilová postavila novou kapelu, se kterou se chystá na koncerty! 
V programu uslyšíte jak písně z poslední, třemi Anděly ověnčené desky Řeka, 
tak průřez její starší tvorbou.

Lenka Dusilová BAND



Dětské 
divadelní  
předplatné
„Správná pohádka  
doopravdy nikdy neskončí.“ 

John Ronald Reuel Tolkien

Abonentka 290 Kč

Partner dětského divadelního předplatného

Divadlo Drak Hradec Králové
O zlaté rybce

Neděle 29. ledna 2023 od 16:00
90 Kč

Liduščino divadlo Praha
Bětuška a kouzelný hrad

Neděle 19. března 2023 od 16:00
90 Kč

Divadlo Pohádka Praha
Honza a Hejhulák

Neděle 22. října 2023 od 16:00
90 Kč

Divadlo Continuo Netolice
Zuna

Neděle 12. listopadu 2023 od 16:00
90 Kč



Divadlo Drak Hradec Králové

Určeno divákům od 3 let
Délka představení 45 min.

Neděle 29. ledna 2023 od 16:00

Autorská inscenace na motivy klasického pohádkového příběhu o rybce, 
která výměnou za svobodu dokáže plnit přání, a pošetilosti těch, kteří neví, 
co by si tak ještě mohli přát. Příběh, který už staletí děti i dospělé varuje před 
silou přírodních živlů, k nimž je radno se chovat s úctou.
V horách vyvěrá ze země voda v tenkém pramínku. Cestou z kopce dolů se 
slévá s dalšími pramínky a sílí ve stále mocnější proud, až je z ní mohutná 
řeka. Ale ani ta se nezastaví a valí se stále dál, až nakonec dospěje až do 
moře, které je tak obrovské, že jeho konce nelze dohlédnout. Na to moře 
každý den časně z rána vyplouvá ve své bárce starý rybář a doufá v dobrý 
úlovek. Jenže moře je nevyzpytatelné, v jednu chvíli se tváří přívětivě jako 
dobrý starý známý, aby se vzápětí rozzuřilo a ztrestalo každého, kdo ho snad 
doposud nebral dostatečně vážně. Vždyť voda dokáže obdarovávat i brát. 
A moře, to je hodně, hodně vody…

O zlaté rybce



Liduščino divadlo Praha

Určeno divákům od 3 let
Délka představení 55 min. 

Neděle 19. března 2023 od 16:00

Napínavá pohádka s písničkami a spoluprací s diváky.

Šikovná Bětuška chce zachránit ze začarovaného hradu rytíře, kterého 
zaklela zlá královna v mluvícího páva. Bětuška musí plnit úkoly tajemné 
královny z hradu. Sama by to nedokázala, ale bude jí pomáhat mluvící páv 
i děti v publiku, které se zapojují do děje…

Scénář podle Boženy Němcové. Režie Ludmila Razimová.

Bětuška a kouzelný hrad



Divadlo Pohádka Praha

Určeno divákům od 3 let
Délka představení 60 min.

Neděle 22. října 2023 od 16:00

Známá postava klasických českých pohádek „Honza“ prochází světem, aby 
se mnohému naučil, všude se dobře díval a nakonec si nevěstu vyhledal. 
Tentokrát se na své cestě pustí do křížku s čertem Hejhulákem, který lidské 
hříchy sčítá a plánuje, jak to bude s Marjánkou a její panímámou...

Malovaná scéna, výpravné kostýmy a písničky dotvářejí toto představení, 
které rozšiřuje osvědčenou poetiku a styl Divadla Pohádka.

Honza a Hejhulák



Divadlo Continuo Netolice

Určeno divákům od 3 let
Délka představení 50 min.

Neděle 12. listopadu 2023 od 16:00

Autorská pohádka „ZUNA“ je inspirovaná několika magickými příběhy 
z různých části světa a zpracovává téma odpovědnosti z vlastního rozhodnutí, 
překonání strachu a síly našich činů.

Vypráví o malé holčičce, která má neobyčejný kouzelný dar a ocitla se ve světě 
lidí. Brzy však pozná, co dokáží napáchat zloba, chamtivost a nevraživost 
s láskou a našimi nejhlubšími sny. Putuje neznámým světem a na své cestě 
objeví sílu přátelství a laskavosti tam, kde je ostatní lidé nevidí a nikdy 
nenaleznou… Nebo copak vy jste někdy slyšeli, co si vyprávějí žížaly? Ne? Tak 
to byste tedy měli…

Zuna



Připravujeme
„Kultura je založena na tom,  
co se od lidí vyžaduje,  
ne na tom, co se jim poskytuje.“ 

Antoine de Saint-Exupéry

DIVADELNÍ FESTIVAL 2023
16. - 19. 2. 2023

Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec

Koncert k poctě Mistra Kalabise
Pondělí 27. 2. 2023

250 Kč

Štístko a Poupěnka
Čtvrtek 6. 4. 2023 

Minipárty s Karlem Šípem
čtvrtek 13. 4. 2023

250 Kč

Mezinárodní folklorní festival
16. – 20. 8. 2023

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



prof. Jiří Hlaváč a Kalabisovo trio

únor 2023

V den koncertu, tedy v pondělí 27. 2. uběhne 100 let od narození 
mezinárodně uznávaného hudebního skladatele, redaktora, muzikologa 
a červenokosteleckého rodáka Viktora Kalabise.

K poctě mistra Kalabise připravujeme program z děl V. Kalabise a dalších 
autorů, které zahraje Kalabisovo trio a prof. Jiří Hlaváč.

Po koncertě se uskuteční beseda s prof. Jiřím Hlaváčem, který je nejen skvělým 
interpretem, ale byl také velmi blízkým přítelem paní prof. Růžičkové a Mistra 
Kalabise. Jeho vzpomínání bude zcela jistě mimořádně zajímavé a poutavé.

Koncert k poctě  
Mistra Kalabise



Pro nejmenší z nás

Délka představení: 90 min. | Čtvrtek 6. 4. 2023

Štístko a Poupěnka je hudební dvojice zpívající písničky a pohádky pro děti. 
V roce 2017 vyšlo první CD Štístko a Poupěnka: Písničky pro celou rodinu.  
V roce 2018 vyšel DVD film a CD Jedeme na výlet!, obsahující 15 originálních 
písniček a pohádek. V roce 2019 vyšel nový DVD film a CD Ať žijí pohádky, 
které obsahuje 13 písniček a pohádek. Kromě toho se jejich videa a písničky 
dají přehrát na YouTube, iTunes, nebo Google Play. Jejich písnička „Jojojo 
nenene“ patří mezi nejsledovanější české videoklipy na YouTube.

Štístko a Poupěnka



Talk show

Délka pořadu: 120 min. bez přestávky | Čtvrtek 13. 4. 2023

Zábavná talk show baviče, moderátora a textaře Karla Šípa na motivy 
televizního pořadu Všechnopárty. Prostor dostanou také dotazy diváků.

Minipárty s Karlem Šípem



16. – 20. 8. 2023     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.

16. - 19. 2. 2023     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 190 Kč.

Předprodej vstupenek na jednotlivá představení i permanentek  
od 1. 2. 2023 

Divadelní festival 2023

Mezinárodní folklorní festival

Výhody předplatitele

• pravidelná „porce“ divadelní kultury

• stálé místo v hledišti 

• žádné starosti a úspora času při nákupu vstupenek

• výrazná sleva z celkové ceny vstupenek

• 110 Kč sleva na nákup permanentky na Divadelní festival  
v Červeném Kostelci 

• držitelé divadelního a hudebního abonmá mohou využít slevu 
30% na nákup dětského divadelního abonmá a 10% slevu  
na další vybrané akce MKS

• rozložení představení do celé sezóny

• možnost darování nebo zapůjčení abonentky jiné osobě

• SMS servis – připomenutí termínu Vašeho představení



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
Mediální partneři:
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Změna programu vyhrazena.

Připravilo MKS Červený Kostelec. 
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