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Vážení přátelé,

rok 2021 byl turbulentní podobně, jako rok 2020. S tím rozdílem, že jsme se trochu naučili „bruslit“ 
v těžkých a každodenně měnících se podmínkách a přemýšlet jinak.

Ale nyní zpět k roku 2021. Začátek roku byl opět pro kulturu výrazně omezen. Uspořádali jsme 
několik online besed, výstav na plakátovacích plochách a začali opět přeorganizovávat program  
na rok 2021. Část našich pracovníků opět vypomáhala městu či místní charitě v „boji“ proti Covidu.

Abychom odehráli alespoň část ze slíbeného programu, tak jsme v přírodním areálu u Divadla 
J. K. Tyla zorganizovali „Kostelecké kulturní léto“, které obsahovalo 6 koncertů a divadel nejen pro 
abonenty, ale i pro širokou veřejnost.

Pomyslným vrcholem celého roku byl zahajovací koncert Mezinárodního folklorního festivalu,  
který letos obstaral Tomáš Klus spolu s Police Symphony Orchestra. Tři roky plánovaný a tech-
nicky extrémně náročný koncert, na kterém zazněly unikátní společné skladby navštívilo téměř 
3 000 diváků. Pozitivní ohlasy z koncertu rezonovaly naším regionem ještě hodně dlouho…

Závěr roku zasáhl opět Covid a proto rozjíždíme projekt Rodinného centra Luňáček, který bude 
zaměřen na menší skupiny osob, ale o tom více až v roce 2022.

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, provozovat nebytové pro-
story 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 oprávněn  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 2021 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 2021 to bylo 90 
pracovníků.

Ředitel MKS

Referentka  
kultury I

Referentka  
kultury II

Účetní
Správce 

Divadla J. K. T.
Správce 

Kina Luník



Kulturní objekty 

Příspěvková organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec využívá ke své činnosti několik 
kulturních objektů, které jí byly předány k využívání zřizovací listinou. V případě Smetanových 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 Červený 
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 sezónní 
výstavy, dílničky pro děti nebo netradiční prohlídky. Součástí Domku je krásná zahrada, kde pořádáme 
např. Pohádkové léto.

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

Smetanovy sady
Travnatou plochu vyplněnou vzrostlými stromy pod místním hřbitovem využíváme zejména v letních 
měsících k pořádání Mezinárodního folklorního festivalu IOV nebo k pořádání promenádních koncertů, 
Svatováclavských slavností apod.



Spolky pod MKS 

Divadelní soubor NA TAHU Červený Kostelec
Ochotnický divadelní soubor, jehož činnost v Červeném Kostelci se traduje již od roku 1809. Soubor 
má stabilní a širokou členskou základnu. Každoročně nastuduje několik inscenací, které odehraje 
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 pořádá 
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. Soubor 
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 rytmiky 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 2021 jsme spojili tanečníky z roku 2020 a 2021 do jednoho kurzu, který však 
nebylo možné dokončit a jedna opakovací lekce a Věneček se přesouvá na jaro 2022.

Taneční pro dospělé
Velmi oblíbený taneční kurz pro dospělé tradičně vedou taneční mistři manželé Poznarovi. Pořádáme 
několik kurzů na jaře a na podzim, rozdělených do několika výkonnostních skupin. Pro lepší taneční 
zážitek jsou tyto kurzy omezené maximálním počtem párů ve skupině. V roce 2021 jsme kvůli jarním 
omezením kurz realizovali pouze na podzim.

Kalanetika
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení pro ženy i muže, které během několika týdnů zpevní a zformuje 
postavu, vytvaruje problematické partie, nebo zbaví celulitidy. Kalanetika pomáhá při problémech se 
zády a je vhodná jako rehabilitační cvičení. Kurz vede skvělá lektorka paní Poznarová. V roce 2021 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 kontaktní, je 
cvičeno jednotlivci a je cvičením zajišťujícím přísun a rozproudění energie, je meditací v pohybu, má 
velmi příznivé zdravotní působení. Lektorem kurzu je Andrea Škvrnová. V roce 2021 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 2021 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 spektrum 
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 mimořádně zajímavá.

Sborník Rodným krajem vychází 2 x ročně, vždy na jaře a na podzim. Hlavním redaktorem je zkušený 
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 prostřednictvím 
České pošty do své schránky, distributor roznese časopis ve svém svěřeném okrsku a nedílnou 
součástí distribuce jsou také prodejní místa v Červeném Kostelci, Hronově, Náchodě, Polici nad Metují, 
Teplicích nad Metují, Malých Svatoňovicích, Úpici, Trutnově, České Skalici, Novém Městě nad Metují, 
Velkém Poříčí, Slatině nad Úpou a Rtyni v Podkrkonoší.

V roce 2021 jsme vydali dvě nová čísla a na internetové stránky sborníku jsme přidali několik nových 
článků. 

Název položky účet částka

NÁKLADY CELKEM  125 622,00

cestovné 512 1 549,00

služby 518 63 844,00

mzdy 521 60 229,00

  

VÝNOSY CELKEM 133 142,00

prodej RK 601 63 905,00

služby 602 32 737,00

dary 648 19 000,00

dotace 672 17 500,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 7 520,00

  

VÝSLEDOVKA sborníku Rodným krajem



Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec IOV

Plánování a organizace samotného projektu začíná vždy již cca rok před samotným festivalem. 
Nejdůležitějším procesem plánování bývá výběr a vyhledávání souborů, které pozveme na náš 
festival. Díky dlouhodobé spolupráci a kontaktům po celém světě se nám daří vybírat ty nejlepší 
folklorní soubory z daných zemí a to zajišťuje festivalu vysokou kvalitu a mezinárodní renomé. Nejinak 
tomu bylo i v plánech na 67. ročník. Covidové vlny na přelomu roku 2020 a 2021 nás však donutily 
několikrát změnit plány a postupně realizovat dva souběžné scénáře festivalu.
Na jaře jsme se definitivně rozhodli celý festival zaměřit na tuzemský a slovenský folklor, který bude 
proložen několika koncerty folklorního i klasického zaměření.
Samotný festival odstartoval ve středu 18. srpna dva roky plánovaným a velkolepým hudebním 
projektem, ve kterém jsme spojili umění Police Symphony Orchestra s Tomášem Klusem. Koncertu 
předcházelo mnoho mravenčí práce, jako např. vznik společných partitur, společné zkoušky apod. 
Výsledek byl však pro diváky dechberoucí…
Ve čtvrtek 19. srpna program pokračoval koncertem Malina Brothers a první folklorní přehlídka se 
odehrála ve Vrchlabí v rámci Folklorních ozvěn. Páteční program byl již plný tradičního folkloru 
a večer zakončila kapela BraAgas. Součástí pátečního programu byl i sraz veteránů.
Sobotní festivalový program začínal oblíbenou mší svatou za účasti folklorních souborů. Celý 
festivalový areál se rozrostl o řemeslné trhy a jarmark, dětskou zónu, dílničky, výstavy a dětské 
aktivity ve festivalovém areálu a v Domku Boženy Němcové. Vyvrcholením sobotního programu bylo 
velkolepé „Gala“ představení toho nejlepšího z festivalu, kde se představily všechny folklorní soubory 
a diváci svým hlasováním ocenili nejlepší festivalový soubor. Toto ocenění získal soubor ze Srbska.
V neděli 22. srpna festivalový areál obohatil promenádní koncert cimbálových muzik a postupně jsme 
se rozloučili i s diváky.
Celkově na festivalových prknech vystoupilo přes 300 účinkujících z 5 hudebních uskupení,  
7 folklorních souborů včetně cimbálových muzik a z toho 2 zahraniční. Samotný příjezd zahraničních 
skupin považujeme za malý festivalový zázrak a věříme, že v roce 2022 uvítáme opět širší zahraniční 
zastoupení.
I v tomto roce bylo velmi složité tak velký festival uspořádat. Jsme rádi, že náš festival se může řadit 
mezi jeden z mála svého druhu, který zatím překonává všechny covidové nástrahy. Za to patří velký 
dík návštěvníkům festivalu, městu Červený Kostelec a v neposlední řadě také partnerům festivalu.



VÝSLEDOVKA MEZINÁRODNÍHO FOLKLORNÍHO FESTIVALU

Název položky účet částka

NÁKLADY CELKEM  2 429 461,00

spotřeba materiálu 501 160 872,00

energie 502 5 000,00

prodej zboží 504 2 294,00

služby 518 1 432 365,00

mzdy 521 823 348,00

poplatky 549 5 582,00

  

VÝNOSY CELKEM 2 423 637,00

vstupné 602 1 114 837,00

služby 602 273 000,00

pronájem 603 27 800,00

prodané zboží 604 3 000,00

dotace Město 672 550 000,00

dotace Královéhr. kraj 672 300 000,00

dotace Ministerstvo kultury 672 100 000,00

dotace SFK kultury 672 55 000,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - 5 824,00
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GG
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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 mohou navštívit 
i spisovatelčin bytový interiér, pohádkové sklepení nebo některou ze sezónních výstav.

Na jaře 2021 proběhla rekonstrukce vstupních prostor, ve kterém vzniklo moderní pojetí kupeckého 
obchodu, díky kterému můžeme nabídnout turistům lepší zázemí a více suvenýrů. Celá rekonstrukce 
byla realizována za finanční podpory města Červený Kostelec a Královéhradeckého kraje, kterým 
tímto moc děkujeme.

Dále jsme připravili dvě nové sezónní výstavy. První z výstav se plně věnuje malíři Gustavu Vackovi. 
Druhá výstava se věnuje povídce Chudí lidé. Právě k druhé výstavě jsme v roce 2021 vydali druhé 
vydání povídky Chudí lidé s vysvětlujícím aparátem. Knihu dále doplňují historické a současné 
fotografie míst, které jsou s povídkou spjaty.

V roce 2021 se v zahradě za Domkem Boženy Němcové konal Festival zážitků. Během 10 prázdninových 
sobot si děti mohly vyzkoušet 10 různých řemesel a vidět 10 krásných pohádek.

Za rok 2021 Domek Boženy Němcové navštívilo 1 100 platících návštěvníků a cca 1000 neplatících. 
V zahradě za Domkem denně stráví desítky místních lidí příjemné chvíle.
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Publikační činnost

Chudí lidé aneb jak to tehdy bylo v Kostelci?
V této povídce spisovatelka mapuje krátký časový úsek svého života od uzavření manželství s Josefem 
Němcem a příchodu do městečka Kostelec až do prvního stěhování do Josefova. Text povídky 
neodhaluje všechna tajemství, ba ani události a osoby, s nimiž se Božena Němcová během pobytu 
v Kostelci setkala. Knihu dále doplňují historické a současné fotografie míst, které jsou s povídkou 
spjaty.

Propagační materiály města Červený Kostelec
V roce 2021 jsme zpracovali 6 tematických propagačních skládaček, určených nejen pro turisty, 
ale i pro další propagaci města. V jednotném grafickém stylu jsme zpracovali materiály věnované 
Gustavu Vackovi, Břetislavu Kafkovi, Končinským událostem, Kosteleckým domům, Vízmburku 
a Domku Boženy Němcové.

Gustav Vacek
Akademický malíř Gustav Vacek, nejlepší portrétista své doby, rodák z Červeného Kostelce, by v roce 
2021 oslavil 200. výročí svého narození. O jeho životě a díle bylo doposud napsáno jen velmi málo. 
Z toho důvodu byla možnost po celé léto vidět venkovní výstavu. Nyní jsme vydali i drobnou publikaci 
o jeho osobě.
V knize rozklíčujeme nejen otázky nad jeho narozením, ale podrobně se podíváme i na Vackova školní 
léta, setkání s Boženou Němcovou, problémy se zrakem, potomky a samozřejmě na jeho dílo.
Kniha vyšla v rámci knižní edice Červenokostelecka a je to již čtvrtá kniha v této edici, kterou ve 
spolupráci s MKS vydal Vlastivědný spolek.

Sborník Rodným krajem
V roce 2021 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 2021 jsme kvůli koronavirové epidemii vydali pouze jarní číslo Čtvrtletníku kultury a sportu.



Kino Luník

Návštěvnost kina Luník byla v roce 2021 výrazně ovlivněna koronavirovou epidemií. 

Název akce / filmu Počet  
představení

Počet  
diváků

Diváci 
průměr

Křupaví mazlíčci 1 4 4
Jednotka intenzivního života 1 56 56
Zátopek 4 208 52

Pásmo pohádek 1 82 82
Deníček moderního fotra 2 49 24,5
 Blade Runner 2049 1 0 0
SEAL TEAM: Pár správných tuleňů 1 7 7
Prvok, Šampón, Tečka a Karel 3 194 64,67
Kurz manželské touhy 1 11 11
Gump – pes, který naučil lidi žít 3 107 35,67
Pat a Mat: Kutilské trampoty 1 8 8
Zabijákova žena &amp; bodyguard 1 2 2
Láska na špičkách 1 7 7
Mazel a tajemství lesa 1 0 0
Klan Gucci 1 8 8
Myši patří do nebe 5 181 36,2
Mstitel 1 0 0
Tři přání pro Popelku 1 11 11
Není čas zemřít 2 38 19
Tom &amp; Jerry 1 25 25
Spider-Man: Bez domova 2 130 65
100% vlk 2 19 9,5
Casting na lásku 1 21 21
Resident Evil: Raccoon City 1 0 0
Shang-Chi a legenda o deseti prstenech 1 8 8
Rychle a zběsile 9 3 76 25,33
Jak šel Slávek kolem světa 1 27 27
Večírek 2 24 12
Duše 1 16 16
O Luciáškovi 1 48 48
Tlapková patrola ve filmu 4 148 37
Bábovky 1 5 5
Addamsova rodina 2 1 0 0
Králíček Petr bere do zaječích 1 16 16
O prasátku 1 29 29
Croodsovi: Nový věk 2 37 18,5
Rozbitý robot Ron 2 42 21
Raya a drak 1 9 9
Vlk a lev: Nečekané přátelství 1 16 16
Chyby 1 5 5
Stingl – Malý velký Okima 1 4 4
Vyšehrad: Seryjál 1 6 6
Zpívej 2 1 19 19
Cesta domů 1 9 9
Chlupáčci 1 39 39
Dračí princezna 1 0 0
Atlas ptáků 1 9 9
Matky 3 159 53
Tady hlídáme my 1 4 4
Jedině Tereza 1 2 2
Podfuk za všechny prachy 1 0 0
Budiž voda 1 0 0
Mimi šéf: Rodinný podnik 2 22 11
Luca 2 50 25
Ainbo: Hrdinka pralesa 1 17 17
Žáby bez jazyka 1 2 2
Hlas lásky 1 0 0
Duna 2 5 2,5
Muž se zaječíma ušima 1 4 4
Trollové: Světové turné 1 25 25
Přání Ježíškovi 5 329 65,8
Voyagers - Vesmírná mise 1 0 0
Zpráva 1 1 1
Expedice: Džungle 2 23 11,5
Eternals 2 7 3,5
G. I. Joe: Snake Eyes 1 0 0
Venom 2: Carnage přichází 2 129 64,5
Ubal a zmiz 1 11 11
Matrix Resurrections 1 17 17
Karel 6 454 75,67
Black Widow 2 49 24,5
Šťastný nový rok 2 1 14 14
Minuta věčnosti 1 8 8
Nightlife: Na tahu 1 7 7
O čertovi a jiné vánoční pohádky 1 5 5
Zbožňovaný 1 34 34
Červený střevíček a 7 statečných 2 18 9
DlouŠiBy 1 48 48
After: Tajemství 1 2 2
Utíkej, Uje, utíkej 1 0 0
Encanto 2 36 18
Dračí země 1 7 7
Tichý společník 1 4 4

126 3253 25,82



Divadlo a ostatní kulturní akce

Počet kulturních akcí v Divadle J. K. Tyla a v dalších využívaných prostorách byla výrazně ovlivněna 
koronavirovou epidemií. 

Název akce / představení Počet  
představení

Počet  
diváků

Diváci 
průměr

OKAMŽIK V ČASE 1  263  263 

DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2021 2  -  - 

Police Symphony Orchestra - Na slyšenou! 1 Není zdokumentované / bez vstupného

Věneček (taneční kurz pro dospělé) 2021 1  50  50 

Dasha Quartet 1  311  311 

Brouk v hlavě 1  311  321 

SVATOVÁCLAVSKÁ SLAVNOST 2021 1 Není zdokumentované / bez vstupného

Hraní a tvoření v Domku  1 10 10

Městský dechový orchestr / g point funKction / KoALA party band 1 Není zdokumentované / bez vstupného

Karel Kahovec a GEORGE &amp; BEATOVENS 2  354  354 

Malina Brothers 1  300  300 

Vízmburk - náš znovuobjevený hrad 1 Není zdokumentované / bez vstupného

O chytrém Honzovi a krásné Madlence 1 31 31

2. prodloužená - taneční pro mládež 2  187  187 

DNA (původně představení Klíště) 1  26  26 

Výstava obrazů Josefa Pinkavy 1  334  334 

Zdeněk Izer „Na plný coole“ 1  139  139 

KORESPONDENCE V+W 1  15  15 

67. mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec 3  321  321 

Festival zážitků v Domku Boženy Němcové 10 Není zdokumentované / bez vstupného

S úsměvem nepilota 1  275  275 

Vánoční ladění 1 Není zdokumentované / bez vstupného

Cavewoman 1  302  302 

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ DVOJKA 1  196  196 

Gustav Vacek - (ne)zapomenutý červenokostelecký malíř 1 Není zdokumentované / bez vstupného

Michal Prokop trio 1  252  252 

Pohádka do dlaně 1  29  29 

1. prodloužená - taneční pro mládež 1  227  227 

Chantal Poullain &amp; Štěpán Markovič Trio 1  50  50 

Police Symphony Orchestra a Tomáš Klus (slavnostní zahájení MFF) 1  2422 2422

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS: Nejkrasší kusy saisóny! 1  362  362 

Divadelní přehlídka 8 Online

Tara Fuki 1 212 212

 57,00  4 620  81 



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.

Kulturní akce online nebo na 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 profil 
Kostelec nás baví.

Online představení či besedy:

• Malíř Gustav Vacek - velikán své doby
• Břetislav Kafka a parapsychologie ve službách dobra a zla
• Čertíci z Větrníku
• Zlaté Vánoce s Kamarády

Výlepové plochy:

• Červený Kostelec kdysi a dnes
• Police Symphony Orchestra
• Dětské kresby a malby



ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2021

Název položky syntetický účet brutto korekce netto

AKTIVA CELKEM 10 721 995,76 5 782 267,11 4 939 728,65

Stálá aktiva 6 717 028,11 5 782 267,11 934 761,00

Dlouhodobý nemhmotný maj. 82 353,00 82 353,00

drobný dl. nehmotný majetek 018 82 353,00 82 353,00

Dlouhodobý hmotný maj. 6 634 675,11 5 699 914,11 934 761,00

sam. hm. mov. věci 022 3 478 479,00 2 543 718,00 934 761,00

drobný dl. hmotný majetek 028 3 156 196,11 3 156 196,11

Oběžná aktiva 4 004 967,65 4 004 967,65

Zásoby 419 423,31 419 423,31

výrobky 123 190 422,00 190 422,00

zboží na skladě 132 229 001,31 229 001,31

Krátkodobé pohledávky 564 719,00 564 719,00

odběratelé 311 179 563,00 179 563,00

krátkodobé poskytnuté zál. 314 374 716,00 374 716,00

náklady příštích období 381 10 440,00 10 440,00

Krátkodobý finanční majetek 3 020 825,34 3 020 825,34

Běžný účet 241 2 876 439,92 2 876 439,92

účet FKSP 243 52 271,42 52 271,42

ceniny 263 49 000,00 49 000,00

pokladna 261 43 114,00 43 114,00

  

PASIVA CELKEM 4 939 728,65  

Vlastní kapitál  3 543 090,84

Jmění úč. jednotky  942 519,40  

jmění     401 942 519,40

Fondy úč. jednotky 2 519 125,64  

fond odměn 411 86 650,00

FKSP 412 56 395,38

Rezervní fond 413 741 067,26

Rezervní fond z ost. Titulů 414 2 962,00

Investiční fond 416 1 632 051,00

Výsledek hospodaření 81 445,80

výsledek hospo. běž. uč. období 81 445,80

Cizí zdroje 1 396 637,81

Krátkodobé závazky 1 396 637,81

dodavatelé 321 180 765,41

zaměstnanci 331 213 091,00

sociální 336 65 819,00

zdravotní 337 28 388,00

daně 342 12 859,00

výnosy příštích období 384 357 615,40

dohadné účty pasivní 389 520 000,00

krátkodobé závazky 378 18 100,00  

  



VÝSLEDOVKA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2021

Název položky syntetický účet hlavní činnost hospodářská činnost

NÁKLADY CELKEM 9 770 847,00 197 100,00

spotřeba materiálu 501 420 139,00 9 612,00

energie 502 835 009,00

prodej zboží 504 56 899,00 137 156,00

opravy a udržování 511 14 581,00

cestovné 512 8 238,00

ostatní služby 518 3 709 979,00

mzdy 521 3 281 759,00 50 332,00

sociál. a zdrav. poj. 524 979 008,00

dan silniční 531 5 705,00

pojištění 538 24 234,00

odpisy 551 261 972,00

drobný dl. majetek 558 154 551,00

poplatky 549 18 773,00  

  

VÝNOSY CELKEM 9 799 171,49 250 221,31

prodej vlastních výrobků 601 63 945,00

vstupné, služby 602 3 480 597,00 2 300,00

pronájem 603 156 708,00

prodané zboží 604 61 829,49 247 921,31

dary 648 22 073,00

ostatní výnosy 649 47 039,00

dotace 672 5 966 980,00  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 28 324,49 53 121,31

  



Záměry na rok 2022

Záměrem příspěvkové organizace je v roce 2022 naplnit dramaturgický plán, který jsme promeškali 
za rok 2020 a 2021. Tedy odehrát pokud možno všechna odložená představení a dramaturgický plán 
doplnit zvýhodněnými divadly a koncerty pro abonenty tak, abychom s nimi neztratili kontakt.
Obrovskou výzvou je start Rodinného centra Luňáček, které budeme otevírat v březnu v prostorách 
bývalé restaurace Káčko v kině Luník. Cílem centra je vytvořit bohatý program pro rodiny s dětmi 
a celkově se více zaměřit na práci s menší skupinou osob tak, aby alespoň část naši organizace byla 
připravena na další případné omezení návštěvnosti v kultuře apod.
Samozřejmostí je spravovat, a v rámci svých finančních možností také modernizovat svěřený majetek, 
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 oblasti kultury 
a kulturního dění v Červeném Kostelci.
Obrovskou výzvou, na kterou se nesmírně těšíme, bude návrat diváků do hlediště divadla či kina.


