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Adolf Hitler na jevišti Divadla J. K. Tyla
A spolu s ním zábava a otázky

Ve čtvrtek 23.  dubna letošního 
roku, tedy čtrnáct dní před 8. květ-
nem, kdy si připomeneme tři čtvrtě 
století od podpisu kapitulace ně-
meckých vojsk v naší zemi, se na je-
višti Divadla J. K. Tyla probudí Adolf 
Hitler. A nebude se stačit divit. Stej-
ně jako vy.

Hra Divadla Na Jezerce Už je tady 
zas je adaptací veleúspěšné stejno-
jmenné knihy vydané v  r. 2012 (u nás 
o rok později). Tohoto bestselleru ně-
meckého autora Timura Vermese, kte-
rý si zahrává s  myšlenkou, co by se 
stalo, kdyby se říšský vůdce vrátil do 
našeho současného světa, se prodalo 
ve světě přes milion kusů. Na jeho zá-
kladě byl natočen v r. 2015 i vydařený 
film v hlavní roli s Oliverem Masuccim.

O co tedy jde? O nic složitého: jen 
se prostě v berlínském parku probudí 
po dlouhém a  hlubokém spánku je-
den muž s  charakteristickou patkou 
a úzkým knírem. Nerozumí ničemu, co 

se kolem něj děje, má hlad, nemá kde 
spát, ale zjišťuje, že svým projevem 
dokáže zaujmout. Přinejmenším tak, 
že se mu lidi smějí. A aby toho nebylo 
málo, ještě si jeho talentu všimne kdosi 

od filmu a nabídne mu, že z něj udělá 
stand-up komika. A světe, div se, Adolf 
získává postupně na popularitě…

Satira na aktuální téma
Jak vidno z  nastíněné situace, hra 

slibuje četné komediální momenty. 
A dočkáte se jich. Vtípky však postup-
ně hořknou… „Na hře Už je tady zas je 
klíčová chvíle, kdy se komedie mění 
v  drama… Chtěl jsem, aby kopírovala 
život – chvilku se smějeme, chvilku tr-
neme, chvilku pláčeme. Přechody byly 

Foto: V. Cimbura

nejtěžší a strávili jsme jimi nejvíc času,“ 
řekl o hře pro server Aktuálně.cz reži-
sér Matěj Balcar. Výsledkem je silně sa-
tirické dílo, které pokládá řadu otázek.

Knižní předloha, stejně jako film, 
byla situovaná do německého prostře-
dí, vy však uvidíte hru upravenou pro 
českou společnost. Přepis hry kontro-
loval sám autor knihy a vše odsouhlasil. 
„Mám pocit, že si je česká a německá 
situace čím dál tím podobnější, rozdíly 
v Evropě se i díky unii stírají. Něco jsem 
musel aktualizovat nebo předělávat na 
české poměry, protože například pro-
blematika tureckých menšin nás ne-
pálí. Vyznění je ale úplně stejné,“ uvedl 
režisér.

Kontroverzní? Proč?
Hlavní roli Adolfa Hitlera ztvárnil 

Ondřej Kavan. Jeho výkon recenze ve-
směs chválí – obzvlášť ve chvílích, kdy 
se rozčílí a  prostřednictvím ohnivých 
gest se dokonale vžívá do německé-
ho diktátora. Na svou roli se prý mu-
sel delší dobu připravovat a  studovat 
Hitlerovu mimiku a gestikulaci. „Už se 
mi dokonce párkrát v zákulisí stalo, že 
jsem zareagoval tak, že se ostatní za-
razili a okamžitě mě uposlechli. A pak 
řekli: ‚Ježiš, co to děláme.‘ A  já: ‚No, 
a co to dělám já?!‘“

Téma této satirické hry je jistě ori-
ginální, v  mnoha aspektech aktuální, 
a dalo by se říct, že i kontroverzní. On-
dřej Kavan s  tímto názorem však dů-
razně nesouhlasí: „Je to divadlo. Jest-
liže mě někdo bude chtít konfrontovat 
v  negativním slova smyslu, pak je to 
bohužel ubohý člověk, který by se měl 
zamyslet sám nad sebou. Je to divadlo, 
fikce, věc domluvená, není to nic reál-
ného.“ A Matěj Balcar k tomu v rozho-
voru pro Aktuálně.cz dodává: „Myslím 
si, že jedinou kontroverzní věcí může 
být, když člověk zjistí, že má stejné ná-
zory jako Hitler. Ale s  tím bohužel nic 
nenadělám.“

Přijďte si udělat vlastní obrázek 
sami. Nebudete litovat.       Tomáš Kábrt

„Už se mi v zákulisí stalo, 
že jsem zareagoval tak,  

že se ostatní zarazili 
a okamžitě mě uposlechli.“

Divadlo Na Jezerce: 
Už je tady zas

Čtvrtek 23. dubna od 19 hod. 
Divadlo J. K. Tyla

Komedie o tom, co všechno 
by se mohlo stát, kdyby se 

dnes v parku probudil Adolf 
Hitler.

Režie: Matěj Balcar

Obsazení: Ondřej Kavan, 
Kristýna Hrušínská, Zdeněk 
Hruška, Michal Kern, Miluše 

Šplechtová, Martin Sitta, 
Tereza Němcová

Speciální hosté 
z videozáznamu: Daniela 
Drtinová, Lea Surovcová, 

Václav Kopta

Vstupenky v ceně 370, 390 
a 420 Kč jsou v prodeji  

v IC Červený Kostelec nebo 
online na www.mksck.cz.



Malý sál divadla 
se dočkal velkých změn

Červenokostelecká kulturní scéna 
oslavila na konci ledna velkou udá-
lost. Malý sál divadla, již nevyhovující 
normám dvacátých let jedenadvacá-
tého století, byl kompletně rekon-
struován a slavnostně otevřen. Práce 
stály téměř 9 mil. Kč a změnily malý 
sál k  nepoznání. Červený Kostelec 
tak má konečně důstojný prostor pro 
„malou“ divadelní a  koncertní pro-
dukci.

Jak vypadal malý sál před opravou, 
máme ještě v  živé paměti. Zastaralá 
technická vybavenost, rozvrzané par-
kety, masivní oranžové lustry, domi-
nantní dřevěná zástěna a  dlouhý bar. 
Myšlenka změnit tento stav dle sou-
časných požadavků je již dost letitá, 
ledy se však začaly hýbat v r. 2017, kdy 
bylo po dlouhé interní přípravě vypsá-
no výběrové řízení na zpracovatele 
projektové dokumentace, o rok pozdě-

ji na zhotovitele stavby a v  r. 2019 se 
začalo s její realizací.

Posuvné stěny, moderní technika 
a bar vně sálu

Co se změnilo? Téměř vše. Na prv-
ní pohled si všimnete posunuté příčky 
mezi chodbou a malým sálem směrem 

do sálu, čímž vzniklo malé předsálí 
s barem. Z toho vyplývá, že bar se ze-
vnitř prostoru přesunul vně, čímž uvol-
nil místo pro interiérové prvky. Takto 
bude také lépe plnit svou občerstvo-
vací funkci při produkcích jak v malém, 
tak ve velkém sále. K baru náleží nové 

zázemí pro obsluhu, které je zajištěno 
v místnosti někdejšího WC.

Po vstupu do sálu si jistě všimnete 
nových povrchů stěn, podlahy i  stro-
pu. Během oprav byly v místnosti in-
stalovány akustické podhledy, stěny 
byly opatřeny designovými tapetami 
a textilními závěsy a stávající podlaho-
vá krytina byla vyměněna za nové par-
kety. Výměny se dočkal také rozvod 
elektřiny a vytápění.

V místě dřívějšího baru je instalová-
na variabilní posuvná stěna, kotvená do 
ocelové konstrukce pomocí kolejnice, 
po které budou jednotlivé dílce posuv-
né stěny jezdit. Díky tomu bude možné 
sál využít různými způsoby: plně ote-
vřený, s  pódiem i  částečně uzavřený. 
Sál je samozřejmě vybaven novým ná-
bytkem a osvětlením. Speciální zmínku 
si zaslouží nové audiovizuální možnosti 
sálu, myslelo se na zajištění projektoru, 
plátna, interface, reproduktorové sou-
stavy, mixážního pultu, mikrofonů, ří-
dicího systému, scénických světel atd.

Kvalitní víceúčelový prostor
Slavnostní otevření sálu proběhlo 

ve středu 29. ledna. Vystoupili na něm 
mladí flétnisté ze ZUŠ Červený Kos-
telec a program pokračoval večerním 
koncertem kapely Robert Balzar Trio. 
Úspěšnou zatěžkávací zkouškou pak 
prošel sál během únorového divadelní-
ho festivalu.

Jak vidno, město přestavbu důleži-
tého kulturního prostoru nepodcenilo 
a věnovalo mu pečlivou pozornost. Ze 
sálu tak vznikl víceúčelový variabilní 
prostor, který je k dispozici jak pro ko-
morní koncerty či různá jiná vystoupe-
ní, tak se dá přestavět na prostor vhod-
ný ke konferencím a zasedání.

„Výsledek je velkou změnou a velké 
změny vždy provázejí emoce. Kéž jsou 
tedy ve valné většině pozitivní a v ma-
lém sále se pořádá vždy jen dobrá kul-
tura,“ uvedl ředitel Městského kulturní-
ho střediska Červený Kostelec Tomáš 
Šimek.                                 Tomáš Kábrt

„Díky posuvné stěně bude 
možné využít sál různými 
způsoby: plně otevřený, 

s pódiem i částečně 
uzavřený.“

Koncert  
dua Marco Cinelli  
a Danny del Toro 

Pátek 8. května od 19 hod. 
malý sál Divadla J. K. Tyla

Koncert bluesového dua 
světové úrovně. 

Jarní kultura  
v malém sále 

Divadla J. K. Tyla
Divadelní spolek 

Kašpar Praha: Kytice
Pátek 3. dubna od 19 hod.

Originální zpracování známé 
básnické sbírky K. J. Erbena.F
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Noci kostelů a Červený Kostelec
Noc kostelů se bude letos konat 

v pátek 5. června. Připomeňme si, jak 
tato akce vznikla, od kdy se pravidel-
ně koná i v Červeném Kostelci, co na-
bízí a co si klade za cíl.

Jak to začalo a jak to pokračuje
Traduje se, že v roce 2004 nechal 

kostelník jednoho z  kostelů ve Vídni 
během večerního úklidu dveře doko-
řán a byl překvapen, kolik kolemjdou-
cích do chrámu vstoupilo. Zrodil se ná-
pad a o rok později první Noc kostelů. 
V  domluvený večer zůstala ve Vídni 
otevřená už celá řada dveří s pozván-
kou ke vstupu do večerního klidu chrá-
mových prostor.

Během čtyř let se akce spontánně 
rozšířila do celého Rakouska (dnes je 
organizována pravidelně v sedmi stech 

kostelích a  modlitebnách) a  krátce 
poté překročila i hranice k nám, na Slo-
vensko, do Estonska a do Švýcarska.

V roce 2009 se do prvního ročníku 
Noci kostelů v České republice zapojilo 

třicet čtyři kostelů v brněnské a plzeň-
ské diecézi. Přes nepřízeň počasí nad-
šení pořadatelé zaznamenali celkem 
téměř sto tisíc návštěvníků. Měli pro ně 
připravený kulturní program, nabízeli 
prohlídky jindy nepřístupných chrámo-
vých prostor a ochotně odpovídali na 
dotazy návštěvníků.

Říká se, že dobrá věc se chválí 
sama. Asi proto se Noc kostelů v ná-

sledujících letech rychle zařadila mezi 
pravidelné každoroční akce v celé naší 
zemi. V  loňském, zatím posledním 
ročníku se v ČR zapojilo 1 632 kostelů 
a modliteben (z  toho sedmdesát jed-
na v Královéhradeckém kraji) a počet 
položek programů v nich dosáhl přes 
7 840. Někde bývá jediným bodem 
programu možnost komentované pro-
hlídky kostela či sboru, většinou je však 
pečlivě připraven a s nadšením před-
veden program bohatší.

Cíle a možnosti Noci kostelů
V  atmosféře, kterou akce nabízí, 

mají návštěvníci možnost setkat se 
s křesťanstvím prostřednictvím rozho-
vorů, hudby, umění, nevšedních zážit-
ků… Cílem je oslovit širokou veřejnost 
a ukázat to, co může pomoci narovnat 
leckdy pokřivený obraz církve.

Smyslem je oslovit, nabízet, ale ne-
vnucovat. Kulturní pozadí programu, 
zpřístupnění běžně nepřístupných míst 
i atmosféra večera a noci bývají přízni-
vě přijímány většinou hostí v chrámech 
a modlitebnách.

Důležitou a přínosnou je celá akce 
i pro pořádající farnosti, sbory a ostat-
ní křesťanská společenství. Ve volném 
čase nezištně připravují prostory, na-
cvičují program a vítají příchozí. Mnozí 
z pořadatelů jsou zapojeni do vystou-
pení, koncertují, provázejí ke zvonům, 
vedou komentované prohlídky, odpo-
vídají na všechny dotazy.

Jak to bylo a je v Červeném Kostelci
První Noc kostelů připravila kato-

lická farnost sv. Jakuba v  Červeném 
Kostelci na 1.  června  2012. Nabízela 
široké veřejnosti možnost podívat se 
zcela nezávazně do kostela, na věž i do 
fary. Ke zvonům, k varhanám na kůru, 
a dokonce i do podstřeší kostela byly 
organizovány prohlídky. Ve společen-
ské místnosti na faře byly opakovaně 
promítány dva unikátní krátké filmy 
o historii kostelecké farnosti a o opra-
vě střechy kostela v roce 1966. Výkony 

místních farníků s žebříkem na kostelní 
střeše či na visuté lávce zachycené na 
starém filmu budily i  po letech obdiv 
diváků. Uvnitř chrámu byla vytvoře-
na výstava s historickými fotografiemi 
a  dokumenty. Celou večerní akci do-
plňovala hudební vystoupení nejprve 
skupiny Timotej, následně červenokos-
teleckého komorního orchestru a  na-
konec se rozezněly varhany. Byl dán 
prostor i pro ztišení, modlitbu či medi-
taci. Nutno dodat, že akce se setkala se 
značným ohlasem. Poslední návštěvní-
ci se rozešli domů po třiadvacáté ho-
dině.

Od roku 2013 se k akci Noc koste-
lů připojila i církev československá hu-
sitská. Každý rok se organizátoři snaží 
přijít s něčím novým, a tak kromě ob-
ligátní prohlídky kostela či věže jsou 
v kostele sv. Jakuba i v Žižkově sboru 
nabízeny k návštěvě přednášky, výsta-
vy, koncerty, promítání fotografií nebo 
loutkové divadlo pro děti.    Pavel Kafka

„Smyslem je oslovit, nabízet, 
ale nevnucovat.“

Noc kostelů 
v Červeném Kostelci

Pátek 5. června

Také letos nás čeká  
další ročník Noci kostelů. 

Těšit se můžete opět 
na hudební produkci 

i povídání o zajímavých 
tématech. Podrobný 

program bude předem 
prezentován jak na stránkách 

Červenokosteleckého 
zpravodaje, tak na 

plakátovacích plochách 
a samozřejmě na webu 

farnosti www.farnostck.cz.

Těšíme se na společné setkání.



Hadařská pětadvacítka
Čtyřicet pět pochodů  
okolo našeho města 

Psal se 8.  květen  1976, kdy se 
uskutečnil první ročník turistického 
pochodu Hadařská pětadvacítka. 
Ještě pět ročníků tak chybí tradiční-
mu pochodu okolím Červeného Kos-
telce, aby svůj počet zakulatil.

První ročník pochodu v r. 1976 na-
bízel pouze jednu trasu: dvacet pět 
kilometrů. Přesto se ho zúčastnilo 
čtyři sta čtyřicet chodců! Pátý ročník, 
konaný 17.  května  1980, jsme rozšířili 
o další trasu, dlouhou deset kilomet-
rů, která byla uvítána méně zdatnými 
účastníky. I proto počet turistů narostl 
na úctyhodných pět set třicet osm.

Dalších čtrnáct let jsme se drželi 
osvědčeného receptu: organizova-

li jsme vždy dvě výše zmíněné trasy. 
Pak přišel rok 1994 a s ním i rozšíření 
nabídky, kterou turisté nadšeně přiví-
tali. Od té doby si může každý vybrat 
ze čtyř pěších tras o  délce dvanáct, 
osmnáct, dvacet pět a  třicet pět ki-
lometrů. Navíc jsou každoročně pro 
cyklisty připraveny trasy o  délce tři-
cet, padesát a sedmdesát kilometrů.

Pětačtyřicátý ročník
V  letošním roce, ve kterém Klub 

turistů Červený Kostelec zahájil svou 
sto první sezónu své činnosti, bychom 
rádi pozvali jak místní, tak přespolní 
turisty na jubilejní pětačtyřicátý roč-
ník Hadařské pětadvacítky.

Všem účastníkům nabídneme jako 

Cestou  
Jakuba Haliny  

50. ročník! 
Sobota 20. července

Trasa pro pěší na 56 km 
 start u sokolovny v Č. Kostelci 

od 4.30 do 6.30 hod.

Trasy pro pěší na 18, 25, 35 km 
– start ve Svobodě n. Ú.  

v restauraci Měšťanský dům 
od 8 do 10 hod.

Hadařská 
pětadvacítka 

45. ročník! 
Sobota 25. dubna  

od 7 do 12 hod.  
start u sokolovny v Č. Kostelci

Trasy pro pěší:  
12, 18, 25, 35 km

Trasy pro cyklisty:  
30, 50, 70 km

každý rok krásnou procházku nebo 
vyjížďku okolím našeho města. Věřte 
nebo ne, je ještě stále hodně starou-
sedlíků, kteří díky Hadařské poznáva-
jí, v jakém krásném koutku naší země 
to vlastně žijí. Vzhledem k tomu, že si 
každý může vybrat trasu, která bude 
vyhovovat jeho možnostem, mohou 
tuto akci navštívit jak rodiny s malými 
dětmi, tak senioři kolem osmdesátky, 
tak také výkonní sportovci v rámci tré-
ninku. A možnost se zúčastnit mají i ti, 
kteří si v sobotu rádi pospí, vždyť start 
probíhá od 7 až do 12 hod.

Při každém ročníku vzniká mnoho 
nových přátelství. Dokladem budiž 
pravidelná účast vzdálenějších účast-
níků, kteří se do Kostelce rádi každý 
rok vrací. Za uplynulých čtyřicet čtyři 
let se účastníci Hadařské počítají na 
tisíce.

Nezapomeňte tedy 25. dubna přijít 
nebo přijet na kole k sokolovně v Čer-
veném Kostelci, kde bude od 7 do 
12 hod. probíhat start. Každý obdrží 
mapu, popis své zvolené trasy a vydá 
se na cestu. Všechny trasy mají spo-
lečný bod, a tím je kontrola s občers-
tvením na Vízmburku. Cíl pochodu je 
zase zpět u sokolovny, kde bude do 17 
hod. vyhrávat country kapela.

Padesát let Cesty Jakuba Haliny
Hadařskou pětadvacítku berte 

jako přípravu na jubilejní padesátý 
ročník pochodu Cestou Jakuba Haliny 
z Červeného Kostelce na Sněžku. Kdo 
se necítí na celých padesát šest kilo-
metrů cesty, bude moci zvolit trasy 
osmnáct, dvacet pět nebo třicet pět 
kilometrů. Těšíme se na vás 20.  čer-
vence. Start kompletní trasy je od 4.30 
do 6.30 hod. v sokolovně v Červeném 
Kostelci. Start zbylých tras (18, 25 a 35 
km) je ve Svobodě nad Úpou v restau-
raci Měšťanský dům od 8 do 10 hod.

Přijďte se projít a prožít pěkné dny 
v přírodě. Těšíme se na vás.   

Otto Ressl



Písek je ideální 
pro zdraví i zábavu

Volejbal hrají i pořádní chlapi

Jak jistě víte, spolek Volejbal Čer-
vený Kostelec provozuje už nějaký 
čas beachový kurt, který slouží jak 
závodním volejbalistům, tak těm re-
kreačním. Jeho výhody, o  kterých 
si můžete přečíst vpravo, využíva-
jí i  děti a  zájemci o  atraktivní sport 
zvaný beachtenis.

Kurt pro beachové sporty je v are-
álu volejbalového spolku k dispozici již 
čtvrtým rokem a využívají ho všichni, 
kdo hledají aktivní zábavu ve sluneč-
ných dnech. Kurt lze rezervovat na 
www.volejbalck.cz za cenu 75 Kč za 
půl hodiny, ale lze ho také za upra-
venou cenu pronajmout na delší čas 
a uspořádat na něm např. firemní tur-
naj. Další výhody lze sjednat také pro 
pravidelné návštěvníky.

Za velmi přijatelnou cenu si užije-
te hřiště s kvalitním pískem, který byl 
podmínkou při objednání výstavby 
kurtu. A jaké výhody má pohyb v tako-
vém písku?                       Tomáš Jirásek

Volejbalová škola červenokoste-
leckého spolku jede na plné obrát-
ky a v současnosti již učí přes stov-
ku dětí z  našeho města a  blízkého 
i  vzdálenějšího okolí. Převážnou 
většinou trénovaných dětí jsou dív-
ky, ale i  v  klučičím volejbalu se už 
blýská na lepší časy!

Vzhledem k  silně dívčímu prostře-
dí volejbalový oddíl vyvinul poměrně 
velké úsilí, aby do svých řad přivítal 
i  chlapce. A vyplatilo se. Z celkového 

počtu sto patnácti dětí nyní hraje volej-
bal pětadvacet kluků. Přesto by jich vo-
lejbalové vedení vidělo rádo na svých 
hřištích více: Shání proto dále chlapce, 
kteří mají zájem o tento krásný sport, 
a to ideálně ročníky 2006 a 2007. Ale 
i jiní jsou samozřejmě vítáni.

S  těmito ročníky totiž plánují vo-
lejbaloví trenéři příští rok vstoupit 
do šestkové soutěže, kde je třeba již 
poměrně široká základna schopných 
sportovců. Než se tak stane, čekají 
mladé volejbalisty samozřejmě nepra-
videlné turnaje okresního a klubového 
rázu.

Trenéry klučičího týmu jsou Mgr. 
Jiří Stierand, Mgr. Tomáš Jirásek a Bc. 
Martin Chráska, kteří nepřipravují své 
svěřence pouze volejbalově, ale za-
měřují své tréninky také na pohybo-
vou všestrannost, vytrvalost a celkové 
zesílení těla. 

Tomáš Jirásek, Tomáš Kábrt

Kontakt
Kurt rezervujte na  

www.volejbalck.cz.
Cena: 75 Kč na půl hodiny

Kontakt
Mgr. Tomáš Jirásek

E-mail: jirasek@volejback.cz
Vítání jsou zájemci  

i mimo výše zmíněné ročníky.
Každý nově příchozí dostane  

od oddílu dárek s logem klubu.

1. Pohyb v písku je ideální pro 
zdraví chodidel, kotníků, 
kolen, kyčlí i zad. 
Pohybujete se bez bot, takže 
posilujete svaly nejen podélné. 
ale i příčné klenby nohy.

2. Pohyb v písku zapojuje 
i hluboký stabilizační systém, 
svaly lýtkové i hýžďové. 
Vrstva písku navíc tlumí 
veškeré doskoky a dopady, 
a zátěž pohybového aparátu 
je minimální.

3. Pohyb v písku je fyzicky velmi 
náročný a formuje ty správné 
partie. 
Aktivní hráči mohou spálit 
během hodinové hry až 3000 
kJ, tedy podobné množství 
jako při běhu. Už jen samotný 
pohyb v písku formuje 
problematické partie stehen 
a hýždí.
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„Hledáme chlapce ročníků 
2006 a 2007, ale i ostatní 

jsou vítáni.“



Sportovní přehled
vybraných domácích zápasů

FOTBAL

Muži A – krajský přebor Votrok
15. 3. od 14.30 hod.  
FC Vrchlabí A
5. 4. od 13.30 hod. 
FK Kratonohy – FC Olympia HK
19. 4. od 13.30 hod. 
FC Slavia HK A
3. 5. od 13.30 hod.  
TJ Sokol Třebeš A
17. 5. od 17 hod. 
Jiskra Hořice
31. 5. od 17 hod.  
Jičín A

Více informací  
na www.skcervenykostelec.cz

VOLEJBAL

Ženy A – II. liga 
sportovní hala Č. Kostelec
21. 3. od 11 hod. a cca 15 hod. 
VSK Spartak Děčín-Rumburk
Kadetky – I. liga, skupina o udržení  
sportovní hala Č. Kostelec
15. 3. od 10 a cca 14 hod. 
SKŠ ZŠ Mikulova Praha
Muži A – krajský přebor 
sportovní hala Č. Kostelec
14. 3. od 9 hod. a cca 13 hod. 
TJ Slavia Hradec Králové
Děti – minivolejbal 
sportovní hala Č. Kostelec
28.–29. 3. Jarní turnaj nadějí

Více informací 
na www.volejbalck.cz

KUŽELKY

Muži A – 2. KLM A
kuželna Náchod
21. 3. od 10 hod. 
KK Kosmonosy A
4. 4. od 10 hod. 
Kuželky Aš A
Muži B – východočeský přebor 
kuželna Č. Kostelec
20. 3. od 16.30 hod.
SKK Vrchlabí SPVR B
3. 4. od 16.30 hod. 
Spartak Rokytnice n. Jizerou B

Více informací 
na kuzelky-c-kostelec.webnode.cz

TENIS

V době uzávěrky čtvrtletníku ještě 
nebyl rozpis utkání znám. 

Sledujte web 
www.cervenykostelec.cz/
tj-cerveny-kostelec-oddil-tenisu

Termíny volejbalových akcí
v roce 2020
28.–29. 3.  
Jarní turnaj nadějí 

10. 4.  
Velikonoční turnaj  
(zatím nepotvrzeno) 

30. 5.  
Turnaj neregistrovaných 

6. 6.  
Vikariátní turnaj mládeže 

13. 6.  
Volejbalová krátká „noc“ 

20. 6.  
Nohejbalový turnaj 

29. 6. – 24. 7.  
Letní příměstské tábory ČK 

22. 8.  
Sportovní sobota na MFF 

29. 8.  
Beachvolejbalový turnaj  
smíšené profi dvojice

Termíny soutěží družstev najdete 
ve sportovním přehledu na vedlejší 
stránce. Termíny akcí se mohou změ-
nit: sledujte proto web oddílu. 

Web oddílu: www.volejbalck.cz
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Koncert Karla Kahovce a George & Beatovens
Sobota 18. dubna od 19 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Pěvecká hvězda šedesátých let pokračuje po smrti Pet-
ra Nováka se skupinou George & Beatovens v koncertní 
činnosti. V roce 2020 kapela oslaví pětapadesáté vý-
ročí.
Kapelu založil v roce 1965 Petr Novák a mimo dvouleté 
působení u Flamenga zpíval s George & Beatovens až 
do své předčasné smrti v roce 1997. Od té doby sku-

pina koncertuje s Karlem Kahovcem. V programu jsou zařazeny písně Karla 
Kahovce ze šedesátých let, jako např. Paní v černém, Poprava blond holky, 
Svou lásku jsem rozdal, a také písně zařazené jako vzpomínka na Petra Nová-
ka, jako např. Povídej, Hvězdičko blýskavá, Já budu chodit po špičkách apod.
Koncert je zařazen do hudebního předplatného. Vstupenky jsou v předpro-
deji za 250 Kč v IC Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz.
Partnerem hudebního předplatného je společnost Labík – průmyslové pod-
lahy.

František Nedvěd a skupina Tie Break
Čtvrtek 21. 5. od 19 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Koncert jedné z nejvýznamnějších osobností českého 
country, folku a trampské písně, kterou doprovází sku-
pina Tie Break. František Nedvěd v minulosti působil ve 
skupinách Brontosauři a Spirituál kvintet. Od r. 1997 se 
věnuje vlastním projektům. Jedním z nich jsou i koncer-
ty se skupinou Tie Break.
Inscenace je zařazena do hudebního předplatného. Po-

slední volné vstupenky v ceně 250 Kč koupíte v IC Červený Kostelec a dal-
ších regionálních IC nebo online na www.mksck.cz. Partnerem hudebního 
předplatného je společnost Labík – průmyslové podlahy.

Divadelní spolek Kašpar Praha: Kytice
Pátek 3. dubna od 19 hod. – malý sál Divadla J. K. Tyla
„S  láskou, nadšením a pokorou jsme se pustili do Er-
bena. Balady skvostného českého klasika s originální-
mi prvky loutkového bytového divadla aneb my dva 
a home made pupits,“ představují hru protagonisté Jan 
Potměšil a Jakub Špalek. V originálním zpracování bás-
nické sbírky se můžete těšit na balady Kytice, Svatební 
košile, Dceřina kletba, Zlatý kolovrat a Poklad.

Dana Benešová-Trčková pro web ČT 24: „Špalek a Potměšil oživují stínové 
divadlo a soustředí se na detail. Výrazu a jeho scénickému zpracování slouží 
civilní kostým, tmavé kostkované košile občas nahradí košile bílé. Ramínko 
se sakem snadno zpodobní umrlce a diváci na vlastní oči zažívají, jak mohou 
být bodová světla stolních lamp působivá. Leitmotivem režijní spolupráce 
Jakuba Špalka je v případě Kytice respekt k erbenovské atmosféře a magič-
nosti jeho slova.“
Vstupenky k volnému sezení v ceně 290 Kč jsou v prodeji v IC Červený Kos-
telec nebo online na www.mksck.cz.

Koncert dua Marco Cinelli 
a Danny del Toro 
Pátek 8. května od 19 hod. – malý sál Divadla J. K. Tyla
Marco Cinelli a  Danny del Toro, bluesové duo, které 
před pár týdny získalo ocenění za nejlepší akustickou 
kapelu roku 2019, hraje poprvé v České republice.
Marco Cinelli byl časopisem Music Republic Magazine 
jmenován nejlepším kytaristou roku 2018, Danny del 
Toro hrál na svou harmoniku v mnoha amerických re-

nomovaných klubech, nyní hraje v nejlepších klubech v Madridu. Spolu do 
Červeného Kostelce přivezou blues světové úrovně!
Stolové uspořádání, vstupenky v ceně 250 Kč jsou v prodeji v IC Červený 
Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

Kočovné divadlo 
Ad Hoc: S úsměvem nepilota
Sobota 25. dubna od 19 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Mnoha cenami ověnčený, dumavě filozofický kompo-
novaný večer složený z vědeckých pojednání, originál-
ních písní, obskurní poezie a  jiných drobných poetic-
kých útvarů, hrdě se hlásící k odkazu pánů Skoumala 
a Vodňanského. To je inscenace S úsměvem nepilota 
Kočovného divadla Ad Hoc.

Ceny: Festival Prkna 2012 Hradec Králové, Festival Jinonická sonáta 2013, 
Festival POPAD 2015, Divadelní piknik Volyně 2015, Voskovcova Sázava 2015.
Inscenace je zařazena do divadelního předplatného. Poslední volné vstu-
penky v ceně 100, 110, 120 Kč v IC Červený Kostelec nebo online na www.
mksck.cz. Partnerem divadelního abonentního cyklu je společnost Zdeněk 
Bejr Spedition s.r.o.

České vize 2020 v Červeném Kostelci
Sobota 25. 4. – kino Luník
Celostátní přehlídka amatérské filmové tvorby České 
vize je vyústěním celostátního postupového systému 
krajských kol v  Praze, Červeném Kostelci, Zruči nad 
Sázavou, Tachově, Kroměříži a  Svitavách. Tříčlenná 
porota uděluje ocenění v  kategoriích hraného filmu, 
dokumentárního filmu, reportáže, animovaného filmu, 
experimentálního filmu a videoklipu. Sekce klade důraz 

na komunitní charakter celé akce.
Doprovodný program je posílen o besedy s vybranými autory a osobnost-
mi amatérského filmu; ale také o prezentaci kolekcí zahraničních partnerů. 
V průběhu přehlídky je v případě jejího udělení předávána Cena Ministerstva 
kultury za přínos oboru amatérského filmu.
Program bude upřesněn na www.kinolunik.cz.

SVĚTOVÉ BLUES

NEKONEČNÁ PREMIÉRA



www.mksck.cz
    Kostelec nás baví

Městské kulturní středisko Červený Kostelec Vás zve na divadelní představení

UŽ JSEM TADY ZAS! 

Divadlo J. K. Tyla ČERVENÝ KOSTELEC    čt 23. 4. 2020 | 19:00

Vstupné:  420 | 390 | 370 Kč

Představte si, že se v naší současnosti probudí v berlínském parku Adolf Hitler. 
Pochopitelně za velkého zájmu všech kolemjdoucích. Jak na něj budou lidé 
reagovat? A jak bude reagovat na náš současný svět on? Jak se zachovají média? 
Přijďte si pro odpověď…

Divadlo Na Jezerce


