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Vážení přátelé,

dovolím si začít krásným citátem: Můžeš se strachovat ohledně budoucnosti nebo můžeš přijmout 
tu velkou změnu, která přichází, jako novou výzvu. Otázkou je, co si vybereš? Přesně tak by se dal 
charakterizovat rok 2020, který nebyl kultuře vůbec nakloněn. Ale já věřím, že naše organizace 
z této „kulturní krize“ vyjde silnější a programově pestřejší, než tomu bývalo.
Nyní však zpět k retrospektivě roku 2020. V půlce března se naše plány dočista rozpadly a začali 
jsme všechna představení přesouvat na podzim 2020. Do toho jsme nabídli městu naši kapacitu 
a vypomohli jsme tak např. s vydáváním či rozvozem roušek. V  létě jsme se částečně oklepali 
a v rámci možností a se vztyčenou hlavou uspořádali 66. mezinárodní folklorní festival. S druhou 
podzimní vlnou se plány opět rozpadly a znovu přesouváme představení a nabízíme naše kapacity 
městu a místní charitě.
V době pandemie jsme založili YouTube kanál Kostelec nás baví, kde jsme postupně uveřejnili 
několik online besed a divadel. Plakátovací plochy jsme využili na dvě krásné výstavy.
Na tomto místě bych rád poděkoval našemu zřizovateli – Městu Červený Kostelec – za dosavadní 
podporu, díky kterým jsme mohli v letošním roce zrealizovat alespoň část kulturních akcí.
V neposlední řadě chci poděkovat všem návštěvníkům, divákům, příznivcům kultury, partnerům 
i sponzorům, že mají o kulturní dění v našem městě zájem.

Základní údaje 

Název:  Městské kulturní středisko Červený Kostelec

Sídlo:   549 41 Červený Kostelec, Žižkova 365

IČO:   001 88 557

Právní forma: příspěvková organizace

Web:   www.mksck.cz / www.folklorck.cz / www.rodnymkrajem.cz 
E-mail.:   mksck@mksck.cz

Telefon:   491 465 919

Zřizovatel

Název:  Město Červený Kostelec

Sídlo zřizovatele: 549 41 Červený Kostelec, nám. T. G. Masaryka 120, okres Náchod

IČO:   002 72 566 



Účel organizace a její činnost

Městské kulturní středisko Červený Kostelec je příspěvkovou organizací Města Červený Kostelec, 
jejímž hlavním účelem činnosti je poskytování služeb v oblasti kultury a uspokojování kulturních 
a  společenských potřeb široké veřejnosti a vytváření optimálních podmínek k  rozvoji kulturně 
společenských aktivit občanů.

Zřizovací listinou pak Město Červený Kostelec, jako jediný zřizovatel Městského kulturního stře-
diska vymezuje konkrétní body předmětu činnosti a oblasti doplňkové činnosti, které vedou k na-
plnění hlavního účelu, pro který byla tato příspěvková organizace zřízena. Těmito činnostmi jsou: 
zajišťovat kulturní, společenské a vzdělávací akce, zajišťovat reklamní a propagační činnost, pro-
vozovat filmová představení, vydávání periodických a neperiodických tiskovin, agenturní činnost 
v oblasti kultury a umění, poskytovat informace, pronájem a půjčování věcí movitých, zprostřed-
kovatelská činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, provozovat nebytové 
prostory a poskytovat je ke krátkodobému pronájmu, provozovat Domek Boženy Němcové. Do-
plňková činnost navazuje na hlavní činnost příspěvkové organizace, kterou je organizace opráv-
něna provozovat mimo svoji hlavní činnost za předpokladu, že tato činnost neomezí výkon hlavní 
činnosti. Organizace ji provádí na základě zápisu do živnostenského rejstříku.

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání:  Hostinská činnost
Vznik oprávnění:  05. 08. 2015
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3   
    živnostenského zákona
Obory činnosti:  Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské
    a kopírovací práce

Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových 
a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů 
a záznamů
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
Pronájem a půjčování věcí movitých
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské 
práce
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Fotografické služby
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti 
cestovního ruchu
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně 
lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, 
pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, 
prodejních a obdobných akcí

Vznik oprávnění:  05. 08. 2015
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání:  Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Vznik oprávnění:  06. 08. 2015
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Organizační struktura

Příspěvková organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec jedná prostřednictvím svého 
statutárního zástupce – ředitele, který je do funkce jmenován radou města.
Ředitel uzavírá jménem organizace smlouvy související s hospodařením a činností organizace, 
vydává organizační řád.
V roce 2020 pracovalo v organizaci 6 kmenových zaměstnanců s odpovídajícím vzděláním a také 
zkušenostmi v oboru. V minulých letech nastavená organizační struktura se ukázala jako efektivní 
s  jasně stanovenými pravidly podřízenosti a odpovědnosti na klíčových pozicích. Pokračuje se 
v pravidelných poradách, které přispívají ke zlepšení komunikace mezi jednotlivými úseky a k ply-
nulému chodu organizace.
V průběhu roku MKS využívá několik pracovníků na DPP nebo na DPČ. V roce 2020 to bylo xy 
pracovníků.

Ředitel MKS

ÚčetníReferentka 
kultury II

Správce
Kino Luník

Referentka 
kultury I

Správce 
Divadlo J. K. T.



Kulturní objekty

Příspěvková organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec využívá ke své činnosti ně-
kolik kulturních objektů, které jí byly předány k využívání zřizovací listinou. V případě Smetano-
vých sadů a Sokolovny poté na základě schválení žádosti Radou města.

Divadlo J. K. Tyla
Divadlo je využíváno k divadelním představením, koncertům, konferencím, přednáškám, schůzím, 
zastupitelstvu apod., ale i jako prostor pro zkoušky zájmových kroužků. Disponuje velkým sálem 
(kapacita 334 sedadel a 40 přístavků) a malým sálem s barem (variabilní kapacita cca 100 míst). 
Součástí divadla je ubytování pro 4 osoby (v režii MKS) a restaurace Divadlo (v režii města Čer-
vený Kostelec).

Kino Luník
Kino Luník, jak již z názvu vyplývá, je využíváno převážně k promítání filmů, ale díky prostornému 
jevišti lze kino využít také pro besedy, přednášky, koncerty a zábavné programy. Hlediště pojme 
220 diváků. Součástí kina jsou také dvě učebny v suterénu a prostory bývalé restaurace Mexikána 
v 1. patře.

Grafoklub
Grafoklub nabízí sál o rozměrech 20×15 m, jeviště 9×4 m a 2 klubovny – šatnu a klubovnu pro 
loutkaře. Prostory Grafoklubu se využívají pro tréninky a zkoušky místních spolků a klubů, jako 
např. loutkářský spolek, Hadářek, mažoretky, tenis, tai-či, kalanetika a další individuální pronájmy. 
Prostory je možné také využít na větší schůze, besídky, menší plesy apod.

Domek Boženy Němcové
V centru města provozujeme Domek Boženy Němcové s expozicí, připomínající pobyt významné 
spisovatelky v Červeném Kostelci. V Domku Boženy Němcové každoročně připravujeme sezonní 
výstavy, dílničky pro děti nebo netradiční prohlídky. Součástí Domku je krásná zahrada, kde po-
řádáme např. Pohádkové léto.

Sokolovna
Sokolovna je převážně využívána jako školní tělocvična a slouží také ke cvičení a tréninkům spor-
tovních spolků. Tyto prostory využíváme zejména o víkendech, kdy zde pořádáme oblíbené ta-
neční kurzy pro mládež i dospělé a také několik plesů.

Smetanovy sady
Travnatou plocha vyplněnou vzrostlými stromy pod místním hřbitovem využíváme zejména v let-
ních měsících k pořádání Mezinárodního folklorního festivalu IOV nebo k pořádání promenádních 
koncertů, Svatováclavských slavnostní apod.

Spolky pod MKS

Divadelní soubor NA TAHU Červený Kostelec
Ochotnický divadelní soubor, jehož činnost v Červeném Kostelci se traduje již od roku 1809. Sou-
bor má stabilní a širokou členskou základnu. Každoročně nastuduje několik inscenací, které ode-
hraje nejen na domácí scéně Divadla J. K. Tyla, ale i v divadlech v blízkém i vzdálenějším okolí. 
Aktivně pomáhá s organizací Divadelního festivalu a dalšími kulturními akcemi.
Spolek několikrát do týdne zkouší v prostorách Divadla J. K. Tyla a několikrát ročně organizujeme 
výjezd s některou hrou ze současného repertoáru.

Fotoklub Červený Kostelec
Činnost fotoklubu Červený Kostelec byla obnovena 12. 2. 2014 a navazuje na jeho dřívější činnost. 
Začátky činnosti byly již v roce 1975. Fotoklub se účastní Ratibořického mapového okruhu a po-
řádá pravidelné členské výstavy.

Městský dechový orchestr
Dechová hudba byla v Červeném Kostelci založena v roce 1863. Během dlouhé a složité historie 
se v orchestru vystřídala celá řada hudebníků a dnes má hudba na kontě nespočet úspěšných 
vystoupení doma i v zahraničí.
Od roku 2010 vede orchestr Hana Řezníčková Kukulová, která obohatila repertoár o nové moderní 
skladby a jejím hlavním cílem je nejen pokračovat v tradici, ale hlavně získat pro dechovou hudbu 
nové mladé hudebníky. Zázemím hudby je kino Luník, v jehož prostorách pravidelně zkouší.

Loutkářský soubor RADOST
Počátky loutkaření v našem městě, spadají do roku 1922, kdy začal pracovat soubor Čs. Orla. Sou-
bor má v současnosti asi deset členů. Soubor se převážně věnuje marionetám, ale občas zabrousí 
i do jiných loutkářských disciplín.
Od roku 1997 je v Červeném Kostelci vždy v listopadu pořádána regionální loutkářská přehlídka. 
Soubor v současné době zápasí s nedostatkem členů, a proto by rád uvítal hlavně mladé zájemce 
o tuto záslužnou a zajímavou činnost.

Dětský folklorní soubor Hadářek
Historie našeho folklorního souboru Hadářek sahá až do roku 1960, kdy byl založen jako přípravka 
červenokosteleckého Hadaře. Hadářek sdružuje děti již od 4 let a hravou a zábavnou formou je 
seznamuje s lidovými tradicemi našeho kraje. Děti se postupně učí pohybu na jevišti a v dalších 
letech se postupně proměňují ve zkušené tanečníky. Nejstarší děti se již zdárně účastní folklorních 
vystoupení a neztratí se ani v konkurenci početnějších folklorních souborů z celé České republiky.

Mažoretky MERIAN
Mažoretky sdružují cca 30 dívek různého věku a věnují se práci s hůlkou a pompóny. Součástí 
je např. taneční a pohybová průprava, základy gymnastiky, baletu, aerobiku, moderních tanců, 
pohybové hry a  rytmika zábavnou formou soutěže. Mažoretky trénují většinou dvakrát týdně 
v Grafoklubu.

Vlastivědný spolek
Vlastivědný spolek je dobrovolné uskupení nadšenců pro regionální vlastivědu, místní region, jeho 
historii i současnost. Kraj, ve kterém žijeme jim není lhostejný a aktivně se zajímají o jeho historii, 
osudy rodáků či dalších osobností regionu a snaží se o uchování odkazu této historie pro budoucí 
generace. Aktivně pořádají besedy a vydávají publikace či brožury.



Pravidelné kurzy pořádané MKS

Taneční pro mládež
Taneční kurzy tradičně vedou taneční mistři manželé Poznarovi a k tanci hraje zkušená kapela 
Relax. Taneční kurzy probíhají v sokolovně v Červeném Kostelci vždy od září a vyvrcholí plesem 
absolventů tzv. Věnečkem. V roce 2020 díky vládním nařízením nedošlo k dokončení tanečního 
kurzu a kurz se tak přesouvá na jaro 2021.

Taneční pro dospělé
Velmi oblíbený taneční kurz pro dospělé tradičně vedou taneční mistři manželé Poznarovi. Po-
řádáme několik kurzů na jaře a na podzim rozdělné do několika výkonnostních skupin. Pro lepší 
taneční zážitek jsou tyto kurzy omezené maximálním počtem párů ve skupině. V roce 2020 díky 
vládním nařízením nedošlo k dokončení tanečního kurzu a kurz se tak přesouvá na jaro 2021.

Kalanetika
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení pro ženy i muže, které během několika týdnů zpevní a zfor-
muje postavu, vytvaruje problematické partie, nebo zbaví celulitidy. Kalanetika pomáhá při pro-
blémech se zády a je vhodná jako rehabilitační cvičení. Kurz vede skvělá lektorka paní Poznarová. 
V roce 2020 se díky vládním nařízením konal pouze omezený počet lekcí.

Tai-či
Tai-či má blahodárný vliv na zdraví i psychiku. Neučíme bojovou formu. Naše cvičení není kontakt-
ní, je cvičeno jednotlivci a je cvičením zajišťujícím přísun a rozproudění energie, je meditací v po-
hybu, má velmi příznivé zdravotní působení. Lektorem kurzu je Andrea Škvrnová. V roce 2020 se 
díky vládním nařízením konal pouze omezený počet lekcí.

Angličtina
Kurz angličtiny určený pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Jazykový kurz probíhá od 
září do května pod vedením lektora Pavla Fišera. V roce 2020 se díky vládním nařízením konal 
pouze omezený počet lekcí.

Sborník Rodným krajem

Sborník rodným krajem vychází nepřetržitě od roku 1990. Na jeho vydávání se podílí široké spek-
trum badatelů, kteří mají rádi kraj mezi Úpou a Metují a s neutuchajícím elánem zaznamenávají  
ve svých článcích osudy zajímavých lidí, kteří zanechali v tomto kraji stopu, nebo příběhy míst 
a památek, ať více, či méně známých. Obsah sborníku je zaměřen především na regionální historii, 
ale zabývá se rovněž místní přírodou, která je v oblasti Babiččina údolí, či Broumovska mimořád-
ně zajímavá.

Sborník Rodným krajem vychází 2 x ročně vždy na jaře a na podzim. Hlavním redaktorem je zku-
šený Mgr. Vojtěch Kábrt, který sborníku vtiskl modernější grafiku. Současnou snahou je, abychom 
sborník přiblížili novým čtenářům.

Distribuce tištěné formy Sborníků probíhá několika kanály. Předplatitelé obdrží sborník prostřed-
nictvím České pošty do své schránky, distributor roznese časopis ve svém svěřeném okrsku a ne-
dílnou součástí distribuce jsou také prodejní místa v Červeném Kostelci, Hronově, Náchodě, Polici 
nad Metují, Teplicích nad Metují, Malých Svatoňovicích, Úpici, Trutnově, České Skalici, Novém Měs-
tu nad Metují, Velkém Poříčí, Slatině nad Úpou a Rtyni v Podkrkonoší.

V roce 2020 byla vytvořena také internetová varianta Sborníku, kde uveřejňujeme vybrané člán-
ky, informace o předplatném, kontakty na distribuční místa apod.

Výsledovka sborníku

Ředitel
Zvýraznění
Dodat tabulku VÝSLEDOVKA RK (2)



Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec IOV

Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci je tradičně nejvýznamnější akcí tohoto druhu 
v našem kraji a je právem zařazen mezi hlavní festivaly pořádané pod patronací mezinárodní or-
ganizace lidového umění I. O. V., patřící statutem B do UNESCA.
Letošní 66. festival byl však poznamenán koronavirovou pandemií a  nemohl se tak držet své 
dlouholeté koncepce. I když se festival konal s určitými omezeními a v kratším termínu, tedy 21. - 
23. srpna 2020, neztratil na svém kouzlu.
Na festival nebylo možné přivézt již dohodnuté soubory z celého světa, proto jsme se zaměřili 
pouze na soubory z České republiky a Slovenska. Tyto soubory vytvořily skvělou atmosféru nejen 
pro návštěvníky festivalu, ale i pro diváky on-line přenosů.
První den festivalu navíc vystoupila oblíbená kapela Fleret. Součástí programu byl i bohatý do-
provodný program, jako např. ukázky řemesel, řemeslné trhy, workshopy a dílničky pro děti i do-
spělé, výstavy, předání ocenění „Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje za rok 
2019“, mše svatá apod.
Vzhledem k platným vládním nařízením se mohlo festivalu účastnit pouze 1 000 diváků, i proto 
jsme celý festival on-line přenášeli na YouTube. Díky on-line přenosu měl festival přes 4 000 di-
váků.
Festival splnil veškerá hygienická opatření a stal se jedním z největších festivalů v regionu, který 
se vůbec uskutečnil a nepřerušil tak svoji činnost. Festival potvrdil svoji silnou pozici mezi svě-
tovými folklorními festivaly a stal se tak jedním z mála festivalů svého druhu, které se tento rok 
uskutečnily.

Speciální poděkování patří nejen návštěvníkům festivalu, ale městu Červený Kostelec a také part-
nerům z řad místních firem.

Loga partnerů

Výsledovka MFF

Domek Boženy Němcové

V někdejším kupeckém domě s přízemním krámkem žila po svatbě Božena Němcová a dobovou 
atmosféru popsala v díle „Chudí lidé“. Expozice se vztahuje k této knize a návštěvníci tento rok 
mohli navštívit i spisovatelčin bytový interiér, pohádkové sklepení nebo některou ze sezónních 
výstav.

Turistická sezóna byla započata s postupným uvolňováním od 2. 6. V roce 2020, kdy jsme si při-
pomínali 200. výročí od narození Boženy Němcové a připravili jsme několik novinek.
Na první pohled největší novinkou bylo to, že Domek prošel částečnou rekonstrukcí. Za bedlivého 
dohledu památkářů byla odkryta zajímavá dobová výmalba v místnosti, kde žila Božena Něm-
cová. Dále se realizovala výměna dlažby v dolní chodbě, výměna vypínačů, nátěry interiérových 
dveří apod. Domek jsme tak částečně přiblížili do původního stavu, ve kterém mohl být při poby-
tu Boženy Němcové.

Dále jsme připravili dvě nové sezónní výstavy. První z výstav se plně věnuje Josefu Němcovi a po-
hraniční stráži. Druhá výstava se věnuje povídce Chudí lidé. Právě k druhé výstavě jsme vydali 
i povídku Chudí lidé s vysvětlujícím aparátem. Knihu dále doplňují historické a současné fotografie 
míst, které jsou s povídkou spjaty.

Každoročně připravujeme také několik tematických dětských workshopů a akcí pro dospělé ná-
vštěvníky, letos např. Podvečerní komentované prohlídky sezónní výstavy Josef Němec a  jeho 
svět, I ty buď pašerákem! nebo Jak se žilo za našich babiček a dědečků. Nezapomněli jsme při-
pravit také velmi oblíbené Pohádkové léto v zahradě za Domkem Boženy Němcové, které každo-
ročně navštíví kolem 600 lidí.

Za rok 2020 Domek Boženy Němcové navštívilo téměř 1 000 platících návštěvníků a cca 800 ne-
platících. V zahradě za Domkem denně stráví desítky místních lidí příjemné chvíle.

Ředitel
Zvýraznění
dodat VÝSLEDOVKA MFF

Ředitel
Zvýraznění
dodat loga partnerů, zasílám přes uschovnu - bez mapky, jen loga.Asi bude potřeba dát MFF celkově na dvě strany.https://www.uschovna.cz/zasilka/IEZ34KVMCRDH8TY2-2JG/



Publikační činnost

Chudí lidé aneb jak to tehdy bylo v Kostelci?
Božena Němcová je veřejností vnímána jako výjimečná žena, autorka knih krásné české literatury 
a stále oblíbených a mnohokrát zfilmovaných pohádek. Letošní 200. výročí od jejího narození nás 
může vést k zamyšlení: Proč se vracet k Boženě Němcové a její méně známé povídce Chudí lidé?
Odpověď je jednoduchá. V této povídce spisovatelka mapuje krátký časový úsek svého života od 
uzavření manželství s Josefem Němcem a příchodu do městečka Kostelec až do prvního stěho-
vání do Josefova. Text povídky neodhaluje všechna tajemství, ba ani události a osoby, s nimiž se 
Božena Němcová během pobytu v Kostelci setkala. Proto jsme při příležitosti jejího významného 
výročí nejen vydali tuto povídku v původním znění, ale především ji opatřili doplňkovým poznám-
kovým aparátem. Čtenář se tak dozví podrobnosti o osobách, jež jsou v povídce zmíněny, o zají-
mavostech ze společnosti z dob mládí Němcové a mnoho dalšího. Knihu dále doplňují historické 
a současné fotografie míst, které jsou s povídkou spjaty. 

Kostelecká historická zastavení
Vydejme se proti proudu času a pokusme se z dochovaných fotografií nalézt odpovědi na otázky, 
ve kterých místech stávaly nízké dřevěné chaloupky, komu patřily a kdy musely ustoupit potře-
bám doby, než zmizely v nenávratnu. Pátrejme, čím vším se naši předkové zabývali, kde pracovali, 
co vytvořili, jak se bavili a jaké dědictví nám po sobě zanechali. 

Sborník Rodným krajem
V roce 2020 jsme vydali dvě nová čísla Sborníku Rodným krajem a publikovali několik článků na 
webu www.rodnymkrajem.cz. Více informací o sborníku v samostatné kapitole Sborník Rodným 
krajem.

Červenokostelecký čtvrtletník kultury a sportu
V roce 2020 jsme kvůli koronavirové epidemii vydali pouze jarní číslo Čtvrtletníku kultury a sportu.  

Vzpomínky na sametovou revoluci v Červeném Kostelci (a jinde) rekapituluje nová brožura
Brožura, jejíž vydání iniciovalo město Červený Kostelec, tak dopodrobna přibližuje příběhy čtyř 
Červenokosteleckých, z nichž některým kvůli své aktivitě hrozilo bezprostřední uvěznění na 10 a 
více let (u M. Hrušky dokonce „s návratem nežádoucím“). Ve svých odpovědích však několikrát 
opakují: Nebyli jsme v tom sami. Jen jsme byli víc vidět. O tom, jací jsme v Červeném Kostelci tedy 
vlastně byli, si můžete přečíst v publikaci dostupné zdarma na webu města a vybraných distribuč-
ních míst bezplatně v tištěné podobě. 

Kino Luník

Návštěvnost kina Luník byla v roce 2020 výrazně ovlivněna koronovirovou epidemií. Nejen že se 
oproti roku 2019 odehrálo mnohem menší počet představení, ale klesl i divácký průměr na jeden 
odehraný film.

Název akce / filmu Počet představení Počet diváků Diváci - průměr
Cats 2019 1 4 4
OD MASAJŮ K TINGA TINGA 1 36 36
Krajina ve stínu 1 4 4
V síti 4 164 41
Zakleté pírko 4 142 36
Princezna zakletá v čase 2 44 22
Volání divočiny 1 11 11
Křupaví mazlíčci 2 21 11
Fantasy Island 1 0 0
Trollové: Světové turné 3 82 27
Laos - po proudu Mekongu 1 2 2
K2 vlastní cestou 1 21 21
Gentlemani 1 2 2
Samotáři: Obnovená premiéra po 20 letech 1 0 0
Tlapková patrola: Vždy ve střehu 1 64 64
Tlapková patrola 1 9 9
Příliš osobní známost 6 399 67
Pinocchio / 2020 2 7 4
Případ mrtvého nebožtíka 2 23 12
Ledová sezóna: Ztracený poklad 2 10 5
Dolittle 3 30 10
3Bobule 5 108 22
Pod vodou 1 9 9
Frčíme 3 71 24
Star Wars: Vzestup Skywalkera 2 20 10
Bábovky 2 134 67
Ježek Sonic 2 104 52
Mulan 1 6 6
Kyrgyzstán: Sám na kole horskou divočinou Ťan Šanu 1 38 38
Šarlatán 5 132 26
Chlap na střídačku 5 233 47
Ava: Bez soucitu 1 2 2
Modelář 2 34 17
Havel 4 75 19
Vlastníci 3 50 17
Scoob! 2 32 16
Cesta za živou vodou 2 18 9
Příběh tantry 1 4 4
Jumanji: Další level 2 12 6
Lassie se vrací 1 2 2
Ledové království II 4 201 50
Můj otec Antonín Kratochvíl 1 3 3
Špióni v převleku 2 14 7
Zapomenutý princ 1 0 0
Můj příběh 3 87 29
Karel-ZRUŠENO 1 3 3
V síti: Za školou 1 190 190
Šťastný nový rok 2 115 58
Ženská pomsta 2 15 8
1917 1 40 40
Tenet 1 6 6
Sviňa 1 10 10
Casting na lásku 5 102 20
Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) 1 0 0
V síti 18+ 1 11 11
Super mazlíčci 1 19 19
Vzhůru za sny 2 9 5
Daria 1 0 0
Meky 1 10 10
Le Mans '66 1 36 36
Téměř dokonalá tajemství 1 0 0
Nenávist 1 2 2
Bourák 3 38 13
Mizerové navždy 2 18 9
Bloodshot 1 0 0
Patagonie 1 44 44

Beseda Jiráskova ulice 1 není zdokumentováno 
/ bez vstupného

Celkem  128,00 3132 24
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Divadlo a ostatní kulturní akce

Počet kulturních akcí v Divadle J. K. Tyla a v dalších využívaných prostorách byla výrazně ovliv-
něna koronavirovou epidemií. Oproti roku 2019 se výrazně snížil nejen počet představení / akcí, 
ale i návštěvníků.

Název akce / představení Počet představení Počet diváků Diváci - průměr
Ze života našich babiček a dědečků 1 doplnit Diváci - průměr

CO SE V UČEBNICÍCH DĚJEPISU NEDOZVÍTE 1 není zdokumentováno 
/ bez vstupného 0

Sněhová královna 1 88  
Caveman 1 374 88
Pohádka z pařezové chaloupky Křemílka a Vo-
chomůrky 1 46 374

Hra na vlka 1 45 46

Vily na Náchodsku 1 není zdokumentováno 
/ bez vstupného 45

Neběhej s nůžkama v ruce 1 45  
66. mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec 3 doplnit 45
Doktor v domě 1 52 0
Podvečerní komentovaná prohlídka sezónní výstavy 
Josef Němec a jeho svět 2 doplnit 52

Detektor lži 1 60 0

Promenádní koncert 2020: Musica harmonica 1 není zdokumentováno 
/ bez vstupného 60

Doležalovo kvarteto a Valérie Zawadská 1 38  

Jak si Honza hledal nevěstu 1 není zdokumentováno 
/ bez vstupného 38

Robert Balzar Trio 1 19  
5. ples města Červený Kostelec 1 366 19
CO BOŽENA NĚMCOVÁ (NE)VĚDĚLA O CHUDÝCH 
LIDECH? 1 doplnit 366

Příběhy obyčejného šílenství 1 59 0
Vzpomínková akce k 75. výročí konce druhé světové 
války 1 není zdokumentováno 

/ bez vstupného 59

Krysař 1 41  
I ty buď pašerákem! 1 doplnit 41
Cesta kolem světa za 80 dní 1 61 0

Žabí princ a Myšistroj 1 není zdokumentováno 
/ bez vstupného 61

Tři pohádky o Honzovi 1 není zdokumentováno 
/ bez vstupného  

Skleněný strop 1 374  
Vernisáž sezónní výstavy Josef Němec a jeho svět a 
křest knihy Chudí lidé 1 doplnit 374

Slavnostní otevření Malého sálu Divadla J. K. Tyla 1 není zdokumentováno 
/ bez vstupného 0

Šéf kontra Vagabund 3 504  

Rozsvícení vánočního stromu ON-LINE 1 není zdokumentováno 
/ bez vstupného 168

František Nedvěd a skupina Tie Break 3 177  
Masopustní průvod 2020 - POZOR, přesunuto do 
Sokolovny od 16 hodin! 1 není zdokumentováno 

/ bez vstupného 59

Cavewoman 1 241  
Z postele do postele 1 17 241
Haló 1 35 17
Generálka Jeho Veličenstva 1 19 35

Promenádní koncert 2020: Chvíle 1 není zdokumentováno 
/ bez vstupného 19

Magická a poutní místa Červenokostelecka 1 není zdokumentováno 
/ bez vstupného  

O pejskovi, který neuměl štěkat 1 není zdokumentováno 
/ bez vstupného  

Věneček (taneční kurz pro dospělé) 2020 1 doplnit  
Promenádní koncert 2020: Městský dechový orchestr 
Červený Kostelec 1 není zdokumentováno 

/ bez vstupného  

ČERVENOKOSTELECKÝ ULIČNÍK 1 není zdokumentováno 
/ bez vstupného  

Bílý tesák 2 doplnit  
Sněhurka a 7 trpaslíků 2 doplnit

Zastupitelstvo města 6 není zdokumentováno 
/ bez vstupného

Výroční schůze turistů 1 není zdokumentováno 
/ bez vstupného

Komise a další schůzky a školení MÚ Cca 15 není zdokumentováno 
/ bez vstupného

Nahrávání CD Prima Jazz Band 3 Pronájem 
Celkem  77,00 3502 45

Kulturní akce online nebo plakátovacích plochách

Část kultury jsme v době pandemie převedli do online prostředí nebo na plakátovací plochy. V 
této době vznikl také nový YouTube kanál Kostelec nás baví, který navazuje na náš Facebook pro-
fil Kostelec nás baví.

Online představení či besedy:
•  Zaniklá a magická místa Červenokostelecka (beseda)
•  Šéf kontra vagabund (záznam divadelního představení DS NA TAHU Červený Kostelec)
•  Červenokostelecký uličník: hostince, hotely a restaurace (beseda)
•  Frankovce a anděl, čert a Kača (záznam divadelního představení DS NA TAHU Červený Koste-

lec)
•  Co Božena Němcová (ne)věděla o Chudých lidech?
•  (beseda)
•  Opakování učiva-Taneční kurz pro mládež 2020
•  OCEŇOVANÍ A OCENĚNÍ (beseda)
•  Záznam rozsvícení vánočního stromu v Červeném Kostelci
•  Staročeské Vánoce na Červenokostelecku (beseda)

Výlepové plochy:
•  Velkoformátové fotografie Ivana Pinkavy, Adolfa Hejny, Juraje Gažovčiaka a Tomáše Diviše
•  Dětské kresby a malby

VÝZVA PRO 
VÝTVARNÍKY
Plakátovací plochy opět zejí prázdnotou, pojďme je zkrášlit…

Prosíme výtvarníky všech věkových kategorií o pomoc s výzdobou těchto 
ploch. Namalujte obrázek, napište básničku či vzkaz. Svým počinem můžete 
poděkovat záchranářům, prodavačkám, pozdravit svoji babičku či dědečka 
nebo obrázek namalovat jen tak pro radost.

Výtvarná díla do maximální velikosti A2 doneste do schránky Městského 
kulturního střediska (ulice Žižkova 365) nebo zašlete v elektronické formě  
na mksck@mksck.cz.

Prosíme, abyste svá díla na plakátovací plochy nelepili svépomocí, děkujeme.



Záměry na rok 2021

Záměrem příspěvkové organizace je v roce 2021 naplnit dramaturgický plán, který jsme promeš-
kali za rok 2020. Tedy odehrát, pokud možno všechna odložená představení a dramaturgický 
plán doplnit podzimním zkráceným předplatným. 
Samozřejmostí je spravovat, a v rámci svých finančních možností také modernizovat svěřený ma-
jetek, spolupracovat s ostatními subjekty kulturního života ve městě a servisně zajišťovat akce 
ostatních organizátorů, bude-li o to požádáno. I nadále chceme poskytovat kvalitní služby v ob-
lasti kultury a kulturního dění v Červeném Kostelci. 
V oblasti provozu je v plánu rekonstrukce vstupního prostoru v Domku Boženy Němcové, vytvo-
ření online knihovny filmů v kině Luník a několik dalších drobnějších investičních akcí. 
V kině Luník se chceme více zaměřit na seniory, kterým chceme zkusit nabídnout starší filmy za 
nižší cenu. Obrovskou výzvou, na kterou se nesmírně těšíme, bude návrat diváků do hlediště di-
vadla či kina. 

Ředitel
Lístek s poznámkou
Ještě před záměry na rok 2021 prosím přidat tabulky: Rozvaha MKSVýsledovka MKS




