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1. Úvod
Sdružený Klub Rabštejn je nezisková organizace.
SK Rabštejn je organizátorem mimoškolního vzdělávání, výchovy uměním a k umění, zájmově
umělecké činnosti a mimoumělecké činnosti, společenské zábavy a kulturního oddechu.
Kulturní dům SK Rabštejn navštěvují každoročně všechny věkové generace z Kostelce nad Orlicí i
spádových oblastí. Svou činností podporuje místní spolky a organizace (ZUŠ F.I.Tůmy, DDM Kamarád,
Klub filatelistů, Klub seniorů Pohoda, Sport – Club – Senior a mnoho dalších).

2. Činnost SK Rabštejn v roce 2019
2.1

Návštěvníci

Na Rabštejn během roku 2019 zavítalo

29 830 návštěvníků
Jedná se o návštěvníky kulturních akcí – divadel, koncertů, představení pro školy, kin, plesů, … Mimo
toto číslo jsou ještě účastníci pravidelných celoročních akcí 1 - 82 lidí.
Z toho také připadá 3 584 dětí v rámci školních představení.

2.2

Pořádané akce

V roce 2019 bylo na Rabštejně celkem 343 akcí + 125 pravidelných 1. A to v tomto rozdělení dle druhu
akce:
Divadlo (profesionální soubory)
Divadlo pro školy
Divadlo (amatéři, ZUŠ)
Kino
Filmový festival
Koncerty
Koncert pro školy
Přednášky
Akademie (ZŠ, SŠ, DDM)
Taneční pro mládež vč. prodloužených
Taneční pro páry
Tančírna
Věneček
Plesy + karnevaly
Schůze a setkání spolků
Výstavy, jarmarky
Zkoušky divadelních spolků, dětí
Prodejní akce
Výkup zlata a stříbra, starožitností
WorkShopy, rauty
1

7
8
5
51
2
14
6
14
3
13
16
8
2
4
45
5
49
3
4
21

Účastníci Pilates, Jógy, Kebellts, Gymnastiky Fine a StreetDance- hip hop pro nejmenší.
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Různé (výdej povolenek, volby, zápis taneční,…)
Pilates, Kebellts
Street Dance - Hip hop
Jóga, Gymnastika Fine
Cizí jazyk - Aj
Školení, charita, burzy

58
45
38
42
0
5

Divadla
-

-

6 profesionálních divadelních souborů (Rapper: Martin Trnavský,… Chlap na zabití: Miroslav Vladyka, Filip Blažek,
Alžbeta Stanková,…Drobečky z perníku: Simona Stašová, Filip Cíl,… Bosé nohy v parku: Rudolf Hrušínský, Veronika
Freimanová,…. a mnoho dalších osobností)
1 klubový pořad – Jan Přeučil a Eva Hrušková
Divadla a koncerty pro školy (MŠ a 1.st. ZŠ): profesionální soubory – Čert a Káča – Divadelní agentura Praha,
Cimbálová skupina Réva, Nicholas Winton: Síla lidskosti, …
Baletní představení ZUŠ – Coppélia, Večer scénického tance, O statečné Aničce, …

Koncerty
-

Koncert na zahájení divadelní sezóny – Michal Prokop a Framus Five
Jazzmani na Rabštejně
Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše se svými hosty
Pěvecké sbory (DPS Kvítek, Orlice, ...)
Koncert charitativní
Muzikoterapie Tibetské mísy

Ostatní
-

Plesy: 3 plesy (zahrádkáři, hasiči, Dítě v srdci) + Věneček Tanečních pro mládež + Věneček Tanečních pro páry +
Dětský karneval
Besedy: Jak se dělá kniha? (PaedDr. Ladislav Miček), Jan Smolík (vítěz Závodu Míru)
Schůze: Zasedání zastupitelstva města Kostelec n/O, schůze SPCCH, setkání filatelistů, Klub Pohoda, ...
Výstavy: Výstava Dítě v srdci, Výstava mandal Báry Lydie Sládkové, …
Různé: výdej povolenek rybáři, zápis do tanečních, volby, školení, burzy, charitativní akce, …
Adventní svíce

Obrázek 1 - Graf akcí
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Během roku 2019 jsme pracovali na údržbě webových stránek. Návštěvníci našich webových
stránek mohli během minulého roku v rámci virtuálních prohlídek SK Rabštejn přidat svůj hlas a příp.
názor k tématu ON-LINE rezervace a nákup vstupenek přes www.skrabstejn.cz. Vyhodnocení
provedeného průzkumu je následující:
 59 % zvolilo variantu „Ano, budu využívat k zakoupení vstupenek“
 39 % zvolilo variantu „Ano, převážně k rezervaci vstupenek“
 2 % zvolilo variantu „Ne, raději si osobně dojdu na pokladnu SK Rabštejn“
Vyhodnocení ankety odpovídá současným tendencím na trhu. V souladu s tím jsme
implementovali pokladní a rezervační systém předprodeje vstupenek Colosseum Tickets (viz
samostatná kapitola).

Graf návštěvnosti webových stránek každoročně velmi zajímavě opisuje jednotlivé větší akce
na Rabštejně. Velký výkyv způsobují nejen divadelní představení, ale zejména zahajovací koncert
divadelní sezóny (Michal Prokop a Framus Five). Pravidelná vysoká návštěvnost našich www stránek
je při taneční kurzech, kdy na web umísťujeme kromě fotek také krátká videa2 a aktuality z kurzů.
Největší zájem je při první a druhé prodloužené lekci Kurzu tance a společenské výchovy pro mládež.
V roce 2019 se také zvýšila návštěvnost webových stránek (oproti minulému roku) v době
letního kina. Hlavně před „trháky“ typu Ženy v běhu a LOVEní.
Celková návštěvnost za dobu trvání webových stránek www.skrabstejn.cz je již 120 000
návštěv (počet shlédnutí převyšují 450 000). Rekordní návštěvnost www stránek byla tradičně
v předvánočním čase, kdy se pohybovala kolem 180 unikátních návštěv za den (před divadly a
Věnečkem, …).

Obrázek 2 - Návštěvnost www.skrabstejn.cz

2.3

Divadelní abonmá a dárkové
poukazy

Abonentní vstupné jsme založili v roce 2014. Od té
doby se stále těší velké oblibě se stále rostoucí tendencí.
Proto jsme i v roce 2019 nabídli pravidelným návštěvníkům
divadla možnost zakoupení divadelní abonentky, která jim
zajistí určité výhody (oblíbené místo na každém představení,
výhodnější cenu vstupného, bonusy na dalších pořadech =
2

Obrázek 3 - Abonentka na sezónu 2019/20

Viz rekordní návštěvnosti webu v říjnu, listopadu a prosinci 2019
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sleva na klubovém pořadu a na koncertu k zahájení divadelní sezóny) a Sdruženému Klubu Rabštejn
stabilnější návštěvnost divadel.
Počínaje rokem 2017 jsme jako podporu středním školám a studentům zavedli tzv.
„studentské abonmá“, které bylo také několikrát využito. V roce 2019 opět bylo nabídnuto
veřejnosti.
V divadelní sezóně 2019/20 bylo vydáno 183 abonentek. 3

(V divadelní sezóně 2018/19 bylo vydáno 167 abonentek.)
(V divadelní sezóně 2017/18 bylo vydáno 155 abonentek.)
(V divadelní sezóně 2016/17 bylo vydáno 135 abonentek.)
(V divadelní sezóně 2015/16 bylo vydáno 126 abonentek)

Tradičně jsme návštěvníkům nabídli možnost zakoupení vstupenek ve formě dárkových
poukazů na jednotlivé vybrané pořady.

Obrázek 4 - Příklad dárkového poukazu

Pro větší komfort návštěvníků se lze na vybrané akce pořádané SK Rabštejn přihlásit i
v elektronické podobě. Například Taneční pro páry – přihlášení je možné vyplněním tiskopisu
v Divadelní kavárně nebo vyplněním formuláře v elektronické podobě zpřístupněné z našich
webových stránek. V tomto případě je žadatelům automaticky vygenerován variabilní symbol pro
bezhotovostní platbu přes běžný účet SK Rabštejn. Přihlašování v elektronické podobě je oblíbené
s rovněž vzrůstající tendencí.

3

V první abonentní divadelní sezóně 2014/15 bylo vydáno 70 abonentek.
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2.4
•

Vybrané zajímavé akce v roce 2019

Divadelní sezóna – ucelená nabídka divadel.
o

o
o
o

o

o

o

Rapper – komedie k zamyšlení – Divadelní spolek Frída Brno (Martin Trnavský, Anet
Antošová, Dominika Červinková, Julie Šurková). Přijel na Rabštejn do publika otec
Martina Trnavského. Obrovský úspěch. Vyprodáno.
Art – komedie – Divadlo Bez zábradlí Praha – Karel Heřmánek, Josef Carda, Zdeněk
Žák.
Chlap na zabití – francouzská komedie (Miroslav Vladyka, Filip Blažek, Alžbeta
Stanková, Michal Slaný a další). Obrovský úspěch. Vyprodáno.
Drobečky z perníku – kultovní divadelní hra – tragikomický příběh s nadějeplným
koncem. Herecký koncert Simony Stašové (cena Thálie v roce 2007 za mimořádný
ženský jevištní výkon za roli Evy Mearové) – Simona Stašová, Radka Filásková/Andrea
Daňková, Helena Karochová, Ernesto Čekan/Filip Cíl a další. Ovace ve stoje.
Vyprodáno cca půl roku dopředu.
Velké lásky v malém hotelu – Divadelní společnost Olgy Želenské- Drápalové Háta
Praha (Lukáš Vaculík, Filip Tomsa, Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková, Olga
Želenská, Pavel Nečas, …). Velký úspěch. Vyprodáno.
Bosé nohy v parku – Agentura Harlekýn Praha – romantická komedie (Anna
Linhartová / Karolína Vágnerová, Radúz Mácha, Veronika Freimanová, Rudolf
Hrušínský). Vyprodáno.
Na závěr divadelní sezóny v roce 2019 se představili v klubovém pořadu - Pět
klobouků Jana Přeučila – Jan Přeučil a Eva Hrušková.

•

Michal Prokop a Framus Five – otevření divadelní sezóny, velmi úspěšný koncert se skvělou
atmosférou a mnoha kladnými děkovnými ohlasy, mnoho ovací (7. ročník koncertu na
zahájení divadelní sezóny) Ovacemi vestoje odměnil vyprodaný sál nádherný koncert skupiny
Framus Five a Michala Prokopa. Koncert vyprodáno, úžasná neopakovatelná atmosféra, na
závěr „nekonečný“ potlesk a ovace ve stoje. Skvělé zahájení sezóny!

•

Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše – Tradiční slavnostní Vánoční koncert Václava
Hybše se svým orchestrem včetně pozvaných hostů. Hlavním hostem Kateřina Brožová,
významná česká herečka a zpěvačka, následována čtveřicí mladých talentovaných zpěváků.
Již na konci října vyprodáno! Ovace ve stoje.

•

Benefiční koncert pro Amálku - benefiční koncert hudební skupiny SONG. Výtěžek koncertu
byl věnován na léčbu čtyřleté holčičky, Amálky Havlíkové z Lípy nad Orlicí, která trpí vážným
onemocněním s komplikovanou léčbou.

•

Roztančený Rabštejn
o Taneční pro mládež (zahrnuje: 0-tá lekce s ukázkami vhodných a nevhodných oděvů,
soutěž v tanci, 2x prodloužená, raut, slavnostní zakončení – Věneček s živou hudbou).
o Taneční pro páry – pokračujeme v tradici – otevřeny dvě úrovně: Bronzová úroveň
(mírně pokročilí) a Stříbrná úroveň (pokročilí).
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o

•

Tančírny – nově zavedeno v roce 2015 (první tančírna v březnu 2015). Tančírny mají
své pravidelné návštěvníky. Frekvence cca 1x za měsíc.

Věneček tanečních - 7. 12. 2019 - spolupráce s Taneční školou Bonstep Hradec Králové –
předtančení ET Dance Rabštejn, p. Daniel Zhouf se svou taneční partnerkou Nikolou
Košťálovou – mistři světa v „cha-cha“!!!, hraje Ego Retro Music Hořice, DJ Tom – výborná
nálada, skvělá atmosféra – padák od stropu nasvícen scénickým osvětlením + umístěné zlaté
girlandy a veliké „3 D“ hvězdy u stropu, otočné světelné hlavy, gobo!!!

•

Beseda s autorem a výtvarnou dílnou – beseda s autorem knih, PaedDr. Ladislav Miček,
spojená s autorským čtením, ukázkami na jevišti a výtvarnou dílnou pro ZŠ a MŠ.

•

Výstava mandal Báry Lýdie - instalována v salónku a k prohlédnutí při různých akcích na
Rabštejně. (viz druhá sezóna koncerty muzikoterapie s názvem Tibetské mísy.)

•

Adventní svíce – každá adventní neděle – zapálení svíce s hosty.
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Obrázek 5 - Divadelní sezóna 2018/19
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Obrázek 6 - Divadelní sezóna 2019/20
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2.5

Plán akcí na rok 2020

Na rok 2020 připravujeme následující akce:
Divadelní sezóna
2019/20
• Leden – Vzpomínky zůstanou – neobvyklá love story (herecký koncert
Zlaty Adamovské a Petra Štěpánka v milostném příběhu barového
klavíristy a jeho dvou osudových žen) – Divadlo Studio DVA Praha,
režie: Viktor Polesný (hrají: Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Lucie Štěpánková/ Jana
Stryková, Vilém Udatný)
• Únor – Ani za milion – komedie – Ag. Nordproduction Praha, režie: Vlasta Hartlová – hrají:
Michaela Kuklová, Lukáš Langmajer.
• Březen – Pro tebe cokoliv – komedie pro sedm herců a králíka – Divadlo Kalich Praha, režie:
Pavel Kracik – hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Simona Lewandovska,
Ladislav Hampl a další.
• Květen – Rodina je základ státu – komedie – Divadlo Palace Praha, režie: Petr Hruška – hrají:
Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Vanda Hybnerová, Petr Motloch, Martina Hudečková, Zdeněk
Košata, Sabina Laurinová/Eva Kodešová a další.
• Červen – Oldřich Navrátil a Naďa Konvalinková - klubový pořad.
2020/21
• Říjen – Svatba bez obřadu – Divadelní společnost Olgy Želenské- Drápalové Háta Praha
(Lukáš Vaculík, Filip Tomsa, Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková, Olga Želenská, Pavel
Nečas, …)
• Listopad – Jo, není to jednoduché – francouzská konverzační komedie o tom, jak může
dopadnout doučování matematiky pod peřinou - Divadlo Palace Praha – hrají: Jiří Langmajer,
Adéla Gondíková, Monika Timková, Karolína Krejčová, David Punčochář/Jakub Slach/Radim
Kalvoda/Ondřej Volejník
Koncerty, zábavné pořady:
Tibetské mísy – cyklus koncertů vč. muzikoterapie
Jazzmani na Rabštejně – pravidelný cyklus s pozvanými hosty
Travesti Show – Techtle Mechtle - Kočky – zábavný pořad
Říjen – koncert k zahájení Divadelní sezóny 2020/2021
Prosinec - Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše
Přednášky, besedy, atd.:
Březen - Filmový festival „Expediční kamera“ – 7 outdoorových filmů ve Full HD kvalitě.
Duben – Beseda – MgA. Jakub Kováč (integrátor DCI)
Listopad – Filmový festival „Snow Film Fest“ – festival outdoorových filmů se zimní tematikou
Prosinec – Beseda s promítáním - Ing. Tomáš Myslivec (cestovatel a horolezec)
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Plesová sezóna:
1. 53. ples zahrádkářů (25.1.2020)
2. Ples „Dítě v srdci“ (15.2.2020)
3. Ples hasičský (28.2.2020)
4. Pro děti: Dětský karneval (23.2.2020) a Čarodiskotéka (24.4.2020)
5. Roztančený Rabštejn a Ego (3.4.2020)
Tančírny
- Pravidelně každý měsíc během celého roku (vyjma letních prázdnin: červenec, srpen)
Kurzy společenského tance:
-

-

Taneční pro páry
o Základní úroveň – přípravka – leden 2020
o Pokročilí – Úroveň bronzová = mírně pokročilí - leden až březen 2020
Úroveň stříbrná = pokročilí (borci) – leden až březen 2020
Kurzy společenského tance a chování pro mládež – podzim 2020
o 0-tá lekce (06 2020) vč. módní přehlídky s ukázkou vhodného a nevhodného oděvu
o 12 lekcí včetně dvou Prodloužených lekcí (hromadné fotografování, raut)
o Věneček – slavnostní zakončení kurzu (prosinec 2020)

Pořady pro školy a rodiče s dětmi:
-

Pořad proti šikaně - High Vibes (I. a II. st. ZŠ, SŠ) – projekt za podpory Linky bezpečí a MŠMT
Divadlo pro děti: Nápad Myšky Terezky – Divadlo Matěje Kopeckého Praha
Kino (e-cinema) – Jiří Suchý: lehce s životem se prát - pro II. st. ZŠ (8. + 9.tř. a SŠ)
Vánoční promítání (e-cinema) - dle přání škol – „Vánoční pohádka“
Hudební pořad pro MŠ, ZŠ i SŠ – hudební skupina Marbo
Divadlo – pro 1.st. ZŠ a MŠ – Dášenka čili život štěněte (Divadlo Scéna Zlín)
Naučný pořad – Zeměpis (e-cinema) – Planeta Země 3000 – pro 2.st. ZŠ a SŠ

Kino:
-

Promítáme min. 1x měsíčně pro děti (Ledové království II, Lví král, Ovečka Shaun ve filmu, …)
Promítáme cca 2x - 4x měsíčně pro dospělé (Nabarvené ptáče, Poslední aristokratka,….)
Promítáme 1x měsíčně Dopolední biograf (Ženská na vrcholu, Děda, ….)
Letní kino

Pravidelné akce:
-

Cvičení
o
o
o
o

Pilates,
Kebellts, Gymnastika Fine,
moderní tanec StreetDance - hip hop pro nejmenší,
Jóga

Příklad programu na březen 2020 najdete v příloze.
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2.6

Historie budovy Rabštejna

Účinkující i diváci se shodují na tom, že Rabštejn má úžasné „genius loci“.
Rabštejn - „Nazývá se tak bývalé opevněné místo a popraviště na ostrohu, proti přístupové
cestě od Častolovic do města.“ (cit. „Z historie Rabštejnské stezky a okolí bratrského kostelíka
v Kostelci nad Orlicí“, Vladimír Fidler). Z němčiny Raben-Stein – havraní vrch a bylo původně místem
popravčím (odtud místní název „Rabštejn“). Části sklepení Rabštejna podle historiků pochází z 16.
století.
V 19. století a na začátku 20. století sloužila budova Rabštejna jako hotel. Na tu dobu
moderní jeviště bylo přistavěno v roce 1898.
V roce 2020 oslavíme 100 let kina v Kostelci nad Orlicí. Již v 12.října roku 1920 udělila
Zemská správa politická nepřevoditelnou licenci na provozování kinematografických představení
budově č.p. 36 – tedy Rabštejnu. Tehdy zde byl provozován Městský biograf v Kostelci nad Orlicí.
Dochoval se nám také film (na 35mm filmovém pásu), který ukazuje rok 1935, kdy v Kostelci nad
Orlicí byla Zemská výstava.
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2.7

Technický stav vybavení SK Rabštejn
2.7.1 Rezervační systém COLOSSEUM – stav 2019

Implementace rezervačního systému COLOSSEUM od firmy
Perfect System, a.s. byla provedena v létě 2018 a na podzim 2018
se přes RS COLOSSEUM začaly prodávat první vstupenky.
Nyní, po více než roce provozu, můžeme zhodnotit splnění cílů implementace a postupný
rozvoj v této oblasti:
Hlavní problémy, které vedly k implementaci (+ komentář 2019):
-

Složité operace s papírovými vstupenkami a ručním zaznačováním do archů – nyní odpadlo,
na jednu stranu jednodušší, na druhou stranu vyšší nároky na obsluhu IT
Ztenčující se zásoby tištěných bloků vstupenek – vyřešeno tiskem nových designových
vstupenek
Složité „uzávěrky“ jednotlivých akcí – nyní jsou uzávěrky zjednodušeny o ruční přepočítávání
prodaných vstupenek, je však třeba hlídat více prodejních kanálů (pokladnou, fakturou, web,
platby kartou, TWISTO).

Pro implementaci jsme si stanovili následující klíčové body, které chceme splnit:
-

-

Zjednodušení práce při prodeji vstupenek – ANO podařilo se. Prodej vstupenek, rezervace a
další práce s nimi vyžadují od personálu vyšší znalosti v oblasti výpočetní techniky (práce
s počítačem, emailem, tiskárnou, perfektní ovládání systému COLOSSEUM, …)
Rezervace přes internet – integrace do webových stránek www.skrabstejn.cz – ANO
funguje výborně
Vytvoření nového moderního designu vstupenek – ANO – nové vstupenky jsou zajímavé a
graficky skvěle kopírují „product design“ SK Rabštejn
Možnost plateb kartou, přes účet, fakturou, e-Tickets – ANO tuto oblast jsme ve větší míře
začali používat v roce 2019. Viz dále
Variabilita sálu – možnost tvořit vlastní zasedací pořádky – ANO, můžeme si tvořit vlastní
varianty sálu.
Podej jak jednotlivých vstupenek, tak i abonmá apod. – ANO i abonmá máme evidováno
v RS COLOSSEUM.
Podpora GDPR – díky podpoře GDPR v RS COLOSSEUM splňujeme pořadavky evropské
normy. Bližší informace o GDPR jsou uvedeny v interní Směrnici pro ochranu osobních údajů.

Problémy, které přinesla implementace:
-

-

Vyšší nároky na správce IT – spolehlivé připojení k internetu (RS COLOSSEUM je v cloudu),
podpora pokladních (často je třeba připojit se na jejich obrazovku a vzdáleně pomoci –
TeamViewer).
Je třeba pravidelně školit zaměstnance SK Rabštejn i v oblasti počítačové gramotnosti a
ovládání RS COLOSSEUM.
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Během roku 2019 jsme měli pouze 2x problém s diváky při usazování a v obou případech se
nakonec ukázalo, že to nebyla chyba SK Rabštejn ani rezervačního systému, ale nedopatření diváka
(neplatná vstupenka, špatně přečtené místo).
Zajímavý a častý problém bývá s tím, že vstupenky jsou založené na thermotisku (jako 90%
v jiných divadlech). Po vyžehlení zčerná . Stejně tak, když si návštěvník chtěl „zatavit“ abonentku.
Samozřejmě jsme schopni v těchto případech vystavit vstupenku znovu.
Sál SK Rabštejn je značně variabilní a jeho obsazení se liší dle typu jednotlivých akcí. V RS
COLOSSEUM jsme během roku 2019 vytvořili cca 15 sálů (a různých variant):
-

Divadlo
základní sál pro divadelní představení
Stolečky jazz
stolečková úprava sálu využívaná při koncertech
Věneček Sokolovna
rozmístění stolů a míst v Sokolovně pro vstupenky Věneček
Plesy
3 varianty (s jevištěm, s dlouhými stoly, s novými stoly)
Speciální varianty
o S uličkou
pro baletní představení
o Balkón duchů pro charitativní ples Dítě v srdci
o Řady + stolky pod balkónem
o Kino mix
o Balkón
když se prodává jen na balkón
o Stolečky jazz bez zvukaře
o …

Obrázek 7 - Sál - jedna z plesových variant
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Obrázek 8 - Sál - varianta Divadlo

Nová vstupenka
Nová vstupenka má nový moderní vzhled a vyjadřuje design
kulturního domu SK Rabštejn s převažující barvou „bordeaux“. Vstupenka je
oboustranná. Na přední straně je thermovrstva, na kterou jsou tištěny
informace o akci, ceně vstupenky a případné další informace. Na rubové
straně jsou základní informace o kulturním domě a několik zajímavostí.
Vstupenka je k nahlédnutí v příloze.
Technologická architektura

Obrázek 9 - Nový design
vstupenky

V roce 2019 došlo k drobným úpravám nasazení systému COLOSSEUM.
-

Byl zvýšen počet administrativních míst (nainstalován klient systému na další počítače)
Vylepšeno připojení prodejního místa (také technické úpravy v souvislosti s pořízením
nového pracovního stolu na Pokladnu v Divadelní kavárně pro prodej vstupenek).
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Obrázek 10 - Technologická architektura implementace Colosseum v roce 2019
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2.7.2 Scénické osvětlení sál
Divadelní sezóna na Rabštejně je jednou z hlavních činností kulturního domu. Daří se nám do
divadelní sezóny zařazovat oblíbená představení a známé tváře herců. To však s sebou nese vysoké
nároky nejen na diváky, ale zejména na technické vybavení sálu.
V roce 2019 se nám podařilo zakoupit 4 ks zánovních svítidel FHR 1000 W za velmi výhodnou
cenu (avšak museli jsme pro ně osobně dojet na Slovensko).
Dvě z těchto zánovních světel jsme použili na výměnu starých FHR (scénická světla, kterým
nefungoval dobře ZOOM).
Dvě jsme použili na doplnění světelného parku a to
zepředu (FRONT). Jelikož máme však světelný pult jen na 24
okruhů a stmívače taktéž, museli jsme využít pro tato světla
dvou stmívaných zásuvek. Při plánování představení je tedy
nutné brát v úvahu toto omezení.
Nyní tedy má Rabštejn světelný park v tomto
obsazení:
-

-

FRONT
o 4x 1000W FHR LEFT
o 4x 1000W FHR RIGHT
o 4x LED
LÁVKA
o 6x shora
PORTÁLY
o 3x LEFT, 3x RIGHT
ZÁSUVKY
o 3x (při využití 4x FRONT pouze 1x)
ŠTYCH (SVĚTELNÉ DĚLO)
o 1x z balkonu

Instalace a výměna FHR 1000 byla provedena po
konzultacích s divadelním revizním technikem
Ing. Hradeckým. Vše provedeno v souladu s platnými
předpisy vč. instalace jištění proti pádu.

Obrázek 11 - Scénické osvětlení - 4xFHR, 2x LED

Odborná konzultace a dohled: Ing. David Hradecký, revizní technik divadelní a jevištní
techniky vč. scénického osvětlení a firma Prodance Hradec Králové.

2.7.3 Hygienické vybavení
Na přelomu roku 2019 a roku 2020 byly v souladu se současnými platnými hygienickými
předpisy v kulturním domě Rabštejn zahájeny práce na důstojném vybavení sociálních zařízení.
Započaté úpravy se týkaly instalací základního standardního hygienického vybavení v oblasti jak pro
návštěvníky našeho kulturního domu, tak v zázemí pro účinkující a zaměstnance.
Pro vyhovění hygienickým předpisům se postupně (prosinec 2019, leden 2020) instalovalo na
toaletách v přízemí u sálu (dámské, pánské) toto vybavení:
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•
•
•

•
•
•

Automatické bezdotykové dávkovače mýdla (nově používané
pěnové mýdlo)
Nové kliky na dveřích jdtl. toalet s možností „uzamknutí se“
Háčky na vnitřní straně dveří jdtl. toalet pro odložení, nerez
zásobníky na toal.pap., zásobníky na dámské hygienické
sáčky,….
Kosmetické zrcátko na dámské toaletě
Automatické osvěžovače vzduchu na toaletách
Zásobníky na papírové ručníky ZZ s odpovídajícím zásobníkem
na použité papírové ručníky
Obrázek 12 - Nové hygienické prostředky

V ostatních částech kulturního domu proběhlo hygienické vybavení na
základě standardních požadavků bohužel pouze z části. Ve všech „mokrých
procesech“ byly instalovány zásobníky na papírové ručníky (v šatně účinkujících,
na toaletách obsluhujících návštěvníky na balkoně, v zázemí Divadelní kavárny,
toaleta pro zaměstnance…). V této oblasti je nutné pokračovat v příštím roce
2020 a postupně dovybavit žádoucí prostory základním hygienickým vybavením.

2.7.4 Zázemí (šatny) pro zaměstnance kulturního domu
Kulturní dům Rabštejn doposud nedisponoval šatnami pro své zaměstnance – zázemím na
odložení svrchního oděvu a obuvi, osobních věcí atd. s možností se převléknout do pracovního
oděvu. S ohledem nejen na hygienické předpisy a platné předpisy v této oblasti, ale i na nutnost
těchto prostor z hlediska samotného provozu kulturního domu, jsme tuto problematiku začali již
konkrétně řešit.
S ohledem na dobře zvládnuté dispoziční vazby, což bylo naší
podmínkou, se za nejvhodnější prostor jevila místnost vedle šatny pro
návštěvníky. V dřívějších dobách sloužila tato místnost plně pro
obsluhu divadelní techniky (scénické osvětlení,….), což se v průběhu
modernizace dané oblasti přesunulo na jiná vhodnější místa
v kulturním domě (více odpovídající potřebám soudobé divadelní
techniky). Prostor se vyklidil a vyčistil. Místnost je nově vymalovaná a
s novou podlahovou krytinou.
Pro uložení osobních věcí a oděvů potřebných pro práci
Obrázek 13 - původní stav "rozvodny"
v kulturním domě jednotlivých zaměstnanců se pořídily šatní
skříňky s uzamykatelnými boxy. Tyto šatní uzamykatelné boxy
jsou umístěny v nově vzniklém prostoru šatny pro zaměstnance - vstup z foyer. Šatna zaměstnanců je
označena nápisem na dveřích. Místnost šatny je uzamykatelná – klíč na baru v Divadelní kavárně pro
jednotlivé zaměstnance.
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Návrh řešení a umístění šatny pro zaměstnance: Ing. Marta Klimešová
Realizace: pod vedením p. Pavlíčkové tým pracovníků SK Rabštejn

Obrázek 14 - Šatní skříňky a šatna pro zaměstnance

2.7.5 IT – informační technologie
V roce 2019 jsme z důvodu nárůstu hrozeb kybernetických útoků a
zabezpečení dat zavedli vyšší stupeň zálohování dat a implementovali
systém Cobian Backup.
Zálohující se:
-

Data účetnictví (server „jazz“)
Data pro EET pokladny
Dokumenty (ve službě DropBox)
Business Intelligence (běžící na serverech firmy ORTEX, s.r.o.)

-

Zálohujeme na několik míst, aby došlo k diverzifikaci rizika ztráty dat:
Lokálně na počítači „jazz“
Na sdílený prostor disk NAS (fyzicky umístěn v kabině SK Rabštejn)
Na vzdálený FTP server (u firmy NET-SERVICE)

2.7.6 Revize, úpravy, vybavení a další
Provedené revize v roce 2019:
o
o

Revize plynových kotlů vč. tlakové zkoušky (březen 2019)
Revize spalinových cest a komína (duben 2019) - upozornění na dezolátní stav omítky
na komíně nad budovou Rabštejna a na nutnost stav řešit (nad jevištěm)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Revize divadelní techniky, divadelních tahů a jeviště vč. zatěžkávací zkoušky
divadelních tahů, součástí školení obsluhy divadelní techniky (září 2018==září 2020)
Revize elektro scénického osvětlení – jevištní techniky – revize elektrické instalace
divadelní technologie (září 2018==září 2020)
Revize hasicích přístrojů (listopad 2019) vč. doplnění hasících přístrojů pro sál a
jeviště
Zkoušky nouzových osvětlení (pravidelně 1x měsíčně)
Kontrola dokumentace Požární ochrana (září 2019)
Preventivní požární hlídka (září 2019)
Revize elektrických spotřebičů (srpen 2019)
Revize hromosvodů (říjen 2019)
Atd.

Ve zprávě SK Rabštejn za rok 2018 byl uveden následující plán nutných oprav během roku 2019:
Citace z loňské zprávy:
Plán nutných oprav a úprav a zlepšení na rok 2019:
o

o

o

o

o
o

Scénické osvětlení – doplnit scénické osvětlení na sále a na jevišti pro potřeby divadel
hostujících v našem kulturním domě a další účinkující (ukotvit LED PAR světla pořízená
2017,2018 a doplnit divadelními reflektory FHR 1 000) – zhotovit technické konstrukce
na sále.
Divadelní kavárna – pokračovat v postupných úpravách prostředí zázemí přípravny
kavárny a baru dle platných hygienických předpisů s cílem dodržení logistických cest a
vazeb na chladící a skladovací zařízení.
Zázemí zaměstnanci - vybavit nově vybudované zázemí pro zaměstnance dle
platných předpisů vhodnými skříňkami s uzamykáním osobních věcí (vč. odkládacích
míst na oděvy a obuv).
Oprava schodišťových stupňů – vyměnit opadané a popraskané slinuté dlaždice na
schodišti v hlavním vstupu do budovy kulturního domu a obnovit protiskluzový nátěr
pro vyšší bezpečnost (periodická činnost).
Kinoplátno – sál – vypadávají postupně při posunu plátna po vybudovaných
pojezdech součásti hybného mechanismu („kolečka“) – nutná oprava.
Parkety sál - nutno zrenovovat dřevěné parkety – zejména vyplnit vzniklé mezery.

Závěr: ve všech výše uvedených bodech došlo buď k vyřešení a úplnému odstranění problému,
nebo alespoň po konzultaci s odborníky v daných oblastech k částečnému odstranění
problematické situace – zlepšení a úplnému odstranění v návaznosti budoucího období.
Provedené opravy a technická zlepšení během roku 2019:
o
o

Oprava firma Vonásek – 8.1.2019 – oprava toalety pánské v 1. NP u balkonu
(nefunkční roháček) a oprava toalety dámské v 1. NP u balkonu
Úprava požadavky hygiena 1/2019 - nové chladící zařízení v přípravně Divadelní
kavárny = instalace lednice a mrazícího boxu více viz Bod 4.3
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o

o

o

o

o

o

o

o
o

o
o

o

o

Zlepšení plesy – předprodej vstupenek plesy (zahrádkáři, Dítě v srdci) nově od
letošního roku 2019 on-line – možnost platby platební kartou (e-vstupenka), přes
BÚ,…
Zlepšení plesy – 2/2019 nové uspořádání sálu (viz obr. 5, kapitola 2.6.1 Rezervační
systém Colosseum novinky) - nově uspořádané přísálí s cílem využití stupínku pro
větší dynamiku sálu a zvýšené pohodlí návštěvníků – Jan Onder – „nejlepší sál na
Rabštejně hned po Star Dance“ )
Oprava průtokový ohřívač vody Divadelní kavárna přípravna – 6.2.2019 – v přípravně
Divadelní kavárny vyměněn poškozený průtokový ohřívač vody. Vyměněný za nový
kus. Firma Vonásek Kostelec nad Orlicí.
Údržba parket sál pravidelná – strouhán parafín na dřevěné parkety na sále – např.
8.2.2019 před tanečními pro páry.
Oprava kotel – 26.2.2019 – plynový kotel opakovaný problém – zima na Rabštejně
(kavárna a kancelář) – přivolán p. Kubec – kotel nenaskakuje (nezažehne jiskru) a
v mrazech není možné v budově pobývat, pracovat,… P. Kubec problém vyřešil a
tvrdí, že bude snad vše v pořádku (kotel způsoboval problém opakovaně během 3
týdnů)
Oprava elektroinstalace – 16.5.2019. – promítárna – oprava elektrické instalace
v promítací kabině (nefunguje spojení zvuková kabina a jeviště = stalo se při akci ZUŠ
pro MŠ a 1. tř.ZŠ = problém = okamžitě zavolán opravář elektrikář a závada
odstraněna (druhý den) = nic se nikomu nestalo!
Zlepšení dokumentace – 26.5.2019 – zakreslen půdorys jeviště a pomocných prostor
pro účinkující, vč. příjezdové cesty do plánku (ARCHICAD, autor: Ing. Jan Klimeš) a
nový seznam zvukové techniky a světelného parku pro divadla,…. Výrazné zlepšení
v komunikaci s profesionálními hostujícími divadly.
Oprava zářivka – 10.6.2019 – oprava zářivky v přípravně Divadelní kavárny nad
pracovní plochou (firma Elektroservis František Macháček KnO)
Údržba LK – 24.6.2019– provedeno ošetření kovové konstrukce na plátno pro
promítání v letním kině umístěné na budově jižní stěny SK Rabštejn (provedeno
odstranění rzi, základový a vrchní nátěr).
Nátěry interiér, exteriér – schody žlutá (bezpečnost) + hrana jeviště (8/2019)
Běžné opravy – výměna žárovek sál (strop a ramínka), foyer, … průběžně probíhají
opravy dřevěných čalouněných židlí zaměstnanci SK Rabštejn. Opravu žádají i modrá
„křesílka“ včetně čištění.(8/2019)
Běžná údržba – čištění čalouněných částí mobilního nábytku na sále a v Divadelní
kavárně, vč. čištění zátěžových koberců ve foyer a Divadelní kavárně a ve vstupech do
budovy. (8/2019)
Zlepšení scénické osvětlení – 8/2019 - doplnění scénického osvětlení na sále a na
jevišti pro potřeby divadel hostujících v našem kulturním domě a další účinkující
(ukotvení LED PAR světel a doplnění divadelními reflektory FHR 1 000) – zhotovení
technické konstrukce na sále, která je upevněna ke stávající konstrukci původního
scénického osvětlení vč. požadovaného jištění dle bezpečnostních předpisů. Vše
konzultováno s revizním technikem divadelní techniky a scénického osvětlení Ing.
Hradeckým. Původně uvažované trussy nezvoleny z finančních důvodů. Viz bod 2.6.2
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o

o

Zahrada za Rabštejnem nový zámek vstup branka od veřejných toalet – 27.7.2019 –
doplněn zámek s řetízkem na nechráněný vstup na zahradu za Rabštejnem od
veřejného WC (provozování Letního kina,…)
Značení únikových cest – 5.8.2019 – obnoveno a doplněno chybějící značení
únikových cest potřebné k evakuaci osob,….
Oprava a údržba – 5.+6.8.2019 – dveře (p. Matějka) doplněna nová zámková vložka u
vchodových dveří – hlavní vchod se širokým schodištěm - (otevírají se stejně jako
vedlejší vchodové dveře vlevo), zprovozněno otevírání dveří – nová klika a koule
z venkovní strany (dříve nebylo nic). Důvod opravy: dodržování bezpečnostních
opatření a opatření PO.
Průzkum vlhkosti objektu – 9.8.2019 – provedena prohlídka kulturního domu
Rabštejn odborníkem p. Karel Lón z firmy RealSun Liberec - závěr: vlhkost na jdtl.
úsecích budovy jsou standardní, budova není výrazně narušena vlhkostí (např. sklep
pod kavárnou – asi barokní - má vlhkost 70 % a je dobře odvětrávaný – ideální
vinný sklípek, sál vlhkost stěn 5-20 %, sklep pod jevištěm a hledištěm – dobře
odvětrávaný – ideálně tento fungující systém ponechat. Doporučení: řešit severní
obvodovou stěnu kulturního domu.
Požární ochrana změna – 9.8.2019 – pí Čermáková (hasiči – zpracovatelé našich
aktuálních požárně poplachových směrnic,…)
Oprava elektroinstalace (jeviště, přední část sálu) – 16.8.2019 – dle revizní zprávy
Ing. Hradeckého – firma Macháček KnO – opraveny zásuvky pro scénické osvětlení
(tepelně poškozeny), přívodní kabely dány do žlabů, zakryt otvor ve stěně ve výšce
5 m neukončená demontáž kabelů na jevišti při původní rekonstrukci, …
Nátěry – obnovení – 16.8.2019 - prostor salónku upraven a přizpůsoben pro nově
instalovanou výstavu obrazů (pí Sládková)
Salónek – 22.8.2019- p. Sládková Barbora ve své režii zpříjemnila prostor salónku –
instalace obrazů (mandal její tvorby- reprodukce na stěny) a polštáře,….
Revize elektrospotřebičů – 26. a 28.8.2019 – firma Elektroservis Macháček revize
elektrospotřebičů (prodlužovací kabely, počítače, kávovar,….) dle platných norem a
předpisů.
Dar Reklama Špaček – 19.9.2019 – vyrobeny sponzorsky nová razítka pro kulturní
dům SK Rabštejn (3 ks vč. jejich očíslování) a nové vizitky (2 druhy: ředitelka a kontakt
na Rabštejn resp. Divadelní kavárnu vč. čísla účtu banky) – p. Špaček dar pro Rabštejn
– foto viz příloha 7.1
Požární ochrana – 30.9.2019 – vyvěšeny
bezpečnostní tabulky po budově (značení
únikových cest, hlavní uzávěr vody,…),
doplněny listinné dokumenty, vyvěšeny nové
požární poplachové směrnice a požární řád,
nová Požární kniha, nové šanony na zakládání
nutných dokumentů,… (firma Čermákovi RK)
Oprava toalety – 27.9.2019 – oprava
sociálního zařízení v přízemí a v 1.NP (firma
Obrázek 15 - Plán únikových cest
Vonásek Kostelec nad Orlicí)
Požár – 25.9.2019 – požár na severní straně
budovy Rabštejna == přivoláni hasiči == uhašeno == tj. fáze před vzplanutím požáru.
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Jednalo se o požár na rozvaděči elektřiny VČE, který je umístěný na budově
Rabštejna. VČE hned druhý den objednalo opravu – dne 26.9.2019 opraveno firmou
MATEX HK - odhalena pata budovy a odstraněna chyba, která to způsobila – našli ji –
a ještě týž den 26.9.2019 VČE přepojilo všechny spoje na rozvaděčích (3 skříně –
zasažena pouze 1 vlevo) do původního stavu. Z rozvaděčů je elektřina pro MěÚ KnO,
Rabštejn, kostelík, p. doktorka a ještě další úsek náměstí.

o
o
o
o

o

o

o
o
o

o

o
o

fáze 2 trvá cca 10 minut
Pravidelná údržba – 1.10.2019 – očištěné okapy na severní části budovy kulturního
domu Rabštejn od nečistot (zejména listí lípa)
Pravidelná revize žebřík – 1.10.2019 –
bezpečnostní kontrola
Pokladna Divadelní kavárna – 10/19 – zakoupen
zánovní pracovní stůl pro prodej vstupenek se
zamykatelnými zásuvkami a skříňkou.
Opravy – 4.10.2019 – opravy elektroinstalací dle
revizních zpráv Ing. Hradecký, p.
Frant.Macháček, PO – firma Elektroservis
Macháček (po dohodě s MěÚ KnO) – na sále, na
jevišti, oprava nouzových světel,…. uzemnění
elektrorozvodů jeviště, oprava ovládání opony.
Opravy – 10.10.2019 – opravy elektroinstalací
dle revizních zpráv Ing. Hradecký, p.
Frant.Macháček, PO – firma Elektroservis
Obrázek 16 - Nový stůl pro pokladnu
Macháček (po dohodě s MěÚ KnO)
Divadelní kavárna – nová lednice Pepsico (dvojlednice) - vypůjčení změna –
10.10.2019 – firma Pepsico na naši žádost. Více viz Bod 4.3
Zlepšení a úpravy – 11.10.2019 – viz bod výše – v Divadelní kavárně v přípravně –
úprava skříněk a polic pro instalaci nové lednice. Více viz Bod 4.3
Oprava střecha – 21.10.2019 – oprava světlíku a střechy na Rabštejně vč. cekového
překontrolování střechy (na objednání pí Novotné ze správy majetku města) – firma
Vamberk = p. Miroslav Bechný, Žižkova 215, 517 54 Vamberk, tel. 606 825 620
Krajská hygienická stanice kontrola – 24.10.2019 – kontrola Divadelní kavárna
v 10.30 hod. Zkontrolována Divadelní kavárna, přípravna, šatna zaměstnanců, toalety
návštěvníci, toalety zaměstnanci,…..
Zaměření budovy 12.11.2019 – architektonické zaměření budovy kulturního domu SK
Rabštejn (Ing. Arch. Jiří Valert, Šumperk, + 2 architekti) – vnější i vnitřní konstrukce
Toalety úprava – 15.11.2019 – zakoupení a namontování nerezových zásobníků na
papírové ručníky na toaletách a odpadní nerezový koš na dámské toalety v přízemí =
specifické využívání toalet při akcích o přestávkách = „rychle mnoho“ návštěvníků )
viz Bod 2.6.3
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Kotel oprava – 2.11.2019 p. Kubec Tutleky – oprava nefungujícího kotle (rozvodný
okruh Divadelní kavárna, kancelář, šatny účinkujících) – vyřazen z provozu jistič pro
čerpadlo (příkon čerpadlo 0,8; jistič 0,6== mohlo by způsobovat problémy).
Opraveno, p. Kubec upozorňuje na potřebu výměny čerpadla v blízké budoucnosti.
Opravy toalety – 20.11.2019 – oprava toalety pánské a dámské (přízemí, v 1. NP,…=
nefunkční roháčky, …) firma Instalatérství Vonásek KnO
Zlepšení hygiena – 12/2019 a v roce 2020 - Hygienické zázemí pro návštěvníky
kulturního domu Rabštejn (toalety vybaveny současnými standardními zařízeními dle
požadavků hygieny: instalovány jednorázové papírové ručníky, držáky toal.papíru, háčky na
dveřích u toalet, uzamykání jdtl. toalet mechanismem na klice, kosmetická zrcadla, zásobníky
hygienických sáčků, vůně na toaletách, mýdlo tekuté s automatickým dávkovačem (vše se
dodělá v r. 2020) viz Bod 2.6.3

Vybavení pořízené v roce 2019:
o

o

o

o
o

Zakoupena mikroportová sada Senheisser – náhlavový mikrofon (náhrada za původní,
který byl před 5 lety zakoupen „levněji“ a ani po opravě není spolehlivý = viz taneční
pro páry,…)
Nákup 4 ks barových hliníkových stolků
(občerstvení vestoje ve foyer či v kavárně)
za zvýhodněnou cenu. Výhodou je, že
stolky mohou být použity ve dvou
výškových úrovních, tj. ve výšce ke stojací
postavě nebo jdou snížit na běžné
kavárenské stolky k posezení. Stolky jsou
ke komerčnímu využití pro veřejnost.
Pořízení divadelních reflekorů FHR 1 000
– zánovní světelná technika – celkem 4 ks.
Obrázek 17 - Barové stolky ve foyer
Vše přezkoušeno při prodeji na místě =
Slovensko – Rajec (u Žiliny).
Zapůjčen výkonný počítač na promítání formátu MP4 kinofilmů (firma ORTEX Hradec
Králové)
Nový server pro účetnictví – počítač speciálně upravený pro SK Rabštejn na
účetnictví a správu EET pokladen – bezplatná dlouhodobá zápůjčka od společnosti
ŠPVS a.s. Šumperk

Kritické momenty – nutno řešit (vč. žádostí o opravu nevyhovujícího technického stavu):
-

-

Hlášení nevyhovujícího technického stavu desek pod střechou na jevišti s žádostí o opravu –
5.6.2019 - podatelna Měú Odbor správy majetku města – žádost o opravu stropních desek
pod střechou na jevišti ve výšce 8,5 m (stropní desky jsou poškozené, prověšují se a z jedné
třetiny své plochy nedrží na nosné konstrukci – zatékající voda ze střechy – nutná oprava) vč.
fotografií viz níže.
Hlášení nevyhovujícího technického stavu střechy budovy kulturního domu s žádostí o
opravu – opětovné – střecha budovy – 5.6.2019 – podatelna Měú Odbor správy majetku
města – žádost o opravu střechy (viz bod 13.4.2018).
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Hlášení nevyhovujícího technického stavu severní obvodové stěny budovy Rabštejna
s žádostí o opravu – 6.6.2019 - podatelna Měú Odbor správy majetku města – žádost o
opravu obvodové stěny kulturního domu – severní část viz fotografie (u toalet v přízemí).
Hlášení nevyhovujícího technického stavu komína v nadstřešní části nad jevištěm s žádostí o
opravu – 6.6.2019 - podatelna Měú Odbor správy majetku města – žádost o opravu komínafasády na komíně (viz revizní zpráva).
Hlášení žádosti o opravu – 8.8.2019- podatelna Měú Odbor správy majetku města – žádost o
opravu zjištěných závad (vč. citace z revizní zprávy 102/DH-EZ/2018) z revize elektroinstalace
divadelního zařízení, provedené ing. Hradeckým dne 4.9.2018. Nedostatky (závady 3 a 4
s nejvyšší prioritou) byly odstraněny 9/2018. Ostatní zjištěné závady a nedostatky, které jsou
v nesouladu s bezpečným provozem, je nutné odstranit v srpnu 2019 (v průběhu letní
„odstávky“ chodu kulturního domu).
Hlášení žádosti o opravu – 21.8.2019- podatelna Měú Odbor správy majetku města – žádost
o opravu zjištěných závad dle pravidelné revizní zprávy elektrotechnického zařízení
zpracované revizním technikem p. Fr.Macháčkem (ev.č. 4243/6/14/R-EZ-E/2-A) ze dne
19.12.2017. Závady z této revizní zprávy byly odstraňovány postupně dle své závažnosti
během r. 2018, nyní zbývají závady uvedené v podané žádosti.
Havarijní stavy odpadní potrubí – viz neustálé opakované opravy odpadů vč. odpadního
potrubí ve dvoře vedle budovy Rabštejna (viz toalety návštěvníků kulturního domu, Divadelní
kavárna,…) – odpady z azbestu, prohnilé,…. následek viz stav fasády severní stěny budovy
(nefunkčnost, nereprezentativnost)
Stmívače scéniky a zvuk – problémy při koncertech a divadelních představeních. Bručení
zesilovačů a komb při rozsvícení scéniky.

Obrázek 18 – Nevyhovující technické stavy
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Plán nutných oprav a úprav a zlepšení na rok 2020:
o

o

o

o

o
o
o

2.8

Divadelní kavárna – pokračovat v postupných úpravách prostředí zázemí přípravny
kavárny a baru dle platných hygienických předpisů s cílem dodržení logistických cest a
vazeb na chladící a skladovací zařízení.
Prezentace činnosti kulturního domu Rabštejn – využít výhodné situované polohy
kulturního domu Rabštejn v centru města s cílem použití profesionálních windtalkerů
a klaprámů směrem do náměstí Palackého.
Hygienická vybavenost pro návštěvníky i zaměstnance kulturního domu Rabštejn –
pokračovat v doplňování standardní hygienické vybavenosti dle současných
platných hygienických předpisů (např. toalet návštěvníků, zaměstnanců atd.)
Oprava schodišťových stupňů – vyměnit opadané a popraskané slinuté dlaždice na
schodišti v hlavním vstupu do budovy kulturního domu a obnovit protiskluzový nátěr
pro vyšší bezpečnost (periodická činnost).
Kino – přechod z digitálního kina „e-Cinema“ na digitální kino dle standardu DCI
včetně potřebné certifikace.
Kinoplátno – sál – vypadávají postupně při posunu plátna po vybudovaných
pojezdech součásti hybného mechanismu („kolečka“) – nutná oprava.
Parkety sál - nutno zrenovovat dřevěné parkety – zejména vyplnit vzniklé mezery.

Kino
2.8.1 Letní kino

Letní kino jsme v Kostelci nad Orlicí na Rabštejně založili roku 2014. Nachází se doslova
v zelené oáze v centru města Kostelec nad Orlicí na zahradě za Rabštejnem. Venkovní plátno je o
velikosti 5800 x 3135 mm a je umístěné na jižní cihlové stěně budovy Rabštejna. Na zimu je plátno
odmontováno a uloženo uvnitř budovy kulturního domu. Na stěně budovy přes zimu zůstává
připevněná konstrukce na upevnění plátna.
V roce 2019 jsme poprvé začali prodávat vstupenky na letní kino přes webový rezervační
systém Colosseum Tickets. Kdo měl rezervaci nebo vstupenku již předem zakoupenou, získal výhodu
jistého místa na křesílku.
Letní kino má za sebou již šestou sezónu a těší se zájmu diváků. Promítali jsme tradičně 5
filmů. Zahájení letního kina patří tradičně dětem na přivítanou letních prázdnin, a proto byla na
programu pohádka „Čertí brko“.
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Obrázek 19 – Program letního kina Rabštejn 2019

I v roce 2019 jsme nechali podtitul letního kina „ČESKÉ LÉTO“. I když se v něm vyskytl i jeden
film zahraniční produkce (alespoň s názvem „Bohemian …“). Většina příchozích diváků se může usadit
do pohodlných plastových křesílek s opěrkami a ostatní diváci na dřevěné lavičky a případně
romanticky do trávy. V předchozích letech jsme zakoupili nové rozkládací nůžkové stany. Hlavně kvůli
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ochraně techniky před nevlídným počasím a ochrana návštěvníků kina - boční díly s možností
připevnění v nepřízni počasí na suché zipy. Navýšil se tím také komfort našich návštěvníků.

Obrázek 20 - Návštěvníci Letního kina Rabštejn

Pro občerstvení návstěvníků využíváme mobilní dvojpípu s chlazením, elektrický gril pro
chutné uzeniny a lednici pro chlazené nápoje. Pro příjemnou konzumaci jsou mezi jednotlivými
křesílky umístěny plastové stolky a stoly.

Obrázek 21 - Letní kino Rabštejn

2.8.2 Kino – návštěvnost
V kině Rabštejn jsme v roce 2019 odehráli celkem 51 filmových představení. Snažíme se
v osazování filmů a pohádek zohledňovat školní prázdniny, zájmy škol (konzultace s pedagogy) apod.
Celkem navštívilo kino 3 858 diváků (v roce 2018 byla návštěvnost 2 545 diváků, v roce 2017 byla
návštěvnost 2 029 diváků, v roce 2016 byla návštěvnost 2 401 diváků, v roce 2015 byla návštěvnost
2 729 diváků a v roce 2014 byla návštěvnost 1 926 diváků). V následující tabulce a grafu je rozložení
dle typů představení.
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Filmové festivaly
Filmy pro dospělé
Promítání MS Hokej
Letní kino
Dětské filmy
Promítání pro školy

Návštěvnost Průměr
127
64
710
32
0
0
348
70
554
37
2119
141
Obrázek 22 - Graf návštěvnosti kina

Ekonomické zhodnocení kina Rabštejn (e-cinema) roku 2019:

Kino s odpisy
Činnost
Čas RMD

001 - Kino
2019

Popisky řádků
5 - Náklady
51 - Služby
518 - Ostatní služby
518007 - Kino
518012 - Autorské poplatky
55 - Odpisy, rezervy a opravné polo
551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného
6 - Výnosy
60 - Tržby za vlastní výkony a zbož
602 - Tržby z prodeje služeb
602005 - Kino
Celkový součet

Částka
131 216
116 765
116 765
115 689
1 076
14 451
14 451
-155 873
-155 873
-155 873
-155 873
-24 657

Hospodářský výsledek kina za rok 2019 byl ziskový, tj. 24 657 Kč.

3. PR a Propagace SK Rabštejn
3.1

Mediální prezentace

Oblastní periodika
O akcích v kulturním domě Sdružený klub Rabštejn bylo v novinách uvedeno cca 30 článků.
Pro některá periodika děláme rozhovory s osobnostmi (Deník, Zpravodaj Orlice, Orlický týdeník)
o
o

Seznam rozhovorů viz příloha.
4-krát jsme byli na titulní straně (Rychnovský deník, Orlický týdeník, …)

29

Zpráva o činnosti SK Rabštejn za rok 2019
Zpravodaj Orlice
Každý měsíc pravidelně uveřejňujeme v kosteleckém zpravodaji „Orlice“ články o
nastávajících připravovaných akcích. Pro větší informovanost návštěvníků rovněž uvádíme „doušku“
o proběhlých akcích včetně aktualit z Rabštejna. Několikrát ročně připravujeme rozhovory s herci a
hudebníky.
Rádia
Některé akce se nám daří umístit i do rádií do „akcí na víkend“ a podobně:
-

Divadla na Rádiu Černá Hora
Na Beatu několikrát hlásili Michala Prokopa a Framus Five

3.2
-

-

-

-

-

-

Ostatní prezentace

Plakáty s měsíčním programem dáváme tisknout
v celkovém nákladu 160 ks ve formátu A1. Tyto
plakáty rozvážíme a rozesíláme po celém regionu.
Pro podporu inzerentů na našich měsíčních plakátech
jim poskytujeme:
o Reklamu na televizi v Divadelní kavárně
o Reklamu před promítáním kina nebo letního
kina
o Uveřejňujeme je na našich webových
stránkách.
Každý měsíc máme nákladem cca 400 až 500 ks letáků
formátu A5. Pro distribuci letáků využíváme kostelecké
filatelisty a další dobrovolníky.
Další informační materiály (včetně skládačky pro
Divadelní sezónu) si vytváříme ve vlastní režii,
Newsletter,….
Potřebné materiály typu průkazů do Kurzu
Obrázek 23 - Reklamní plakát "Pro-factor"
společenského tance a výchovy, průkazu pro
abonentní předplatitele, dárkových poukazů, pamětních listů apod. si rovněž vytváříme ve
vlastní režii.
Využíváme i elektronické prezentace:
o Na Facebooku máme téměř 300 „folowers“
o Na Facebooku také vkládáme upoutávky na „Kultura v Kostelci nad
Orlicí“, „Kam za kulturou v Kostelci“ a „Kostelecké listy“.
o Naše plakáty a bannery z webu dáváme i na virtuální vylepovací plochy –
např. www.vylepto.cz (opočenské „íčko“) nebo na www.kulturavemeste.cz.
o Naše akce vkládáme na www.venkovskatrznice.cz, csfd.cz, 365dní.
o Nově připravujeme prezentace na Instagramu.

30

Zpráva o činnosti SK Rabštejn za rok 2019

3.3

Fotografie ve foyer, ONLINE přenos ze sálu vč. další prezentace

Televizní obrazovka je v Divadelní kavárně velkým přínosem z mnoha hledisek. Informuje
návštěvníky o dění na Rabštejně (výhledový program), ale prezentuje též podporovatele kultury.
Rovněž při vybraných akcích zprostředkovává aktuální dění na sále hostům v příjemném posezení
Divadelní kavárny a současně přispívá k usnadnění organizace práce obsluhy baru.

Obrázek 24 - Obrazovka v Divadelní kavárně

V rámci foyer byla zvolena pro podporu propagace činnosti Rabštejna prezentace fotografií
herců z aktuální divadelní sezóny 2019/2020 (umístěna nad šatnu návštěvníků). Současně osvětlení
zvolené pro zdůraznění fotografií slouží v hlavní roli pro náladové osvětlení při vybraných akcích
v prostorách foyer.
Na Věnečku bylo již podruhé umístěno promítací plátno a promítány fotografie z našich
tanečních (random výběr = náhodný) a prokládáno nepravidelně upoutávkami na naše akce na
Rabštejně - během celého večera.
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Obrázek 25 - Plátno s prezentací tanečních a činnosti SK Rabštejn na Věnečku

Propagační skříňka na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí (proti ZŠ - strana do silnice)
pův. meteorologická stanice – nově umístěna ve vitríně naše aktuální divadelní sezóna 2019/2020
Taneční skupina ET DANCE RABŠTEJN (dětí ve věku 4 – 9 let - hip hop pro nejmenší)
přispívají ke zviditelňování činnosti kulturního domu. Zúčastnili se vystoupení pro místní spolky (např.
karneval pro děti, Výroční schůze Český zahrádkářský svaz m. o. Kostelec nad Orlicí, Klub seniorů
Pohoda Kostelec n. Orl.). Pravidelně během měsíce června pořádají workshopy ve výuce moderního
tance v mateřských školách v Kostelci nad Orlicí.

Obrázek 26 - Dětská taneční skupina ET Dance
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4. Vedlejší činnost SK Rabštejn
4.1

Plakátování

SK Rabštejn je správcem výlepu na výlepových plochách v intravilánu a extravilánu
města Kostelce nad Orlicí. Celkem se jedná o 15 výlepových ploch ve městě a v přilehlých obcích.
V provozní době Divadelní kavárny Rabštejn probíhá objednávání výlepu plakátů (vyplněním
tištěného objednacího formuláře).
Z výlepových ploch platíme nájemné:
- 10 542 Kč ročně (městu Kostelec n/O) – částka se každý rok upravuje o vliv inflace
- 15 000 Kč nájemné ve formě zdarma vylepovaných plakátů pro místní organizace
- celoroční výlep zdarma pro město Kostelec nad Orlicí.

Činnost
Čas RMD

004 - Plakáty
2019

Popisky řádků
5 – Náklady
50 - Spotřebované nákupy
501 - Spotřeba materiálu
51 – Služby
518 - Ostatní služby
518000 - Ostatní služby
52 - Osobní náklady
521 - Mzdové náklady
521000 - Mzdové náklady
6 – Výnosy
60 - Tržby za vlastní výkony a zbož
601 - Tržby za vlastní výrobky
601001 - Výlep plakátů
Celkový součet

Částka
79 447
1 565
10 542
10 542
67 340
67 340
-86 337
-86 337
-86 337
-6 890

K 1. září 2018 byla provedena změna systému výpočtu cen za výlep plakátů. Vznikl jednodušší
ceník ve formě tabulky výlepových cen. Cílem bylo zefektivnit a především zjednodušit příjem plakátů
s ohledem na současné trendy. Ceník viz přílohy.
Při započítání mzdových nákladů (příjem plakátů, výlep, administrativa) jsme při výlepu
plakátů v mírném zisku 6 890 Kč.

4.2

Komerční pronájem sálu, foyer

V roce 2019 byly v kulturním domě Rabštejn prodejní akce v tomto složení:
o 3x prodejní akce na sále
o 4x výkup zlata a stříbra nebo starožitností

Trend poklesu prodejních akcí bohužel stále pokračuje:
o rok 2013 – 55 prodejních akcí
o rok 2014 – 34 prodejních akcí (z toho 22x prodejní akce, 12x výkup zlata a stříbra).
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o
o
o
o

rok 2015 – 17 prodejních akcí (z toho 10x prodejní akce, 7x výkup zlata a stříbra).
rok 2016 – 16 prodejních akcí (z toho 9x prodejní akce, 7x výkup zlata a stříbra).
rok 2017 – 9 prodejních akcí (z toho 4x prodejní akce, 5x výkup zlata a stříbra).
rok 2018 - 7 prodejních akcí (z toho 3x prodejní akce, 4x výkup zlata a stříbra).

V roce 2019 celkem 7 prodejních akcí přineslo výnos: 12 395 Kč.
Jednalo se o:
-

pronájmy sálu – prodej knih, předváděcí a prodejní akce „Zepter“
pronájmy foyer – výkupy zlata, stříbra, výkup starožitností, výkup hraček

Vývoj výnosů z prodejních akcí
200 000 Kč
180 000 Kč
160 000 Kč
140 000 Kč
120 000 Kč
100 000 Kč
80 000 Kč
60 000 Kč
40 000 Kč
20 000 Kč
0 Kč
2007

2008

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Obrázek 27 - Vývoj výnosů z prodejních akcí
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4.3

Provozování kavárny, baru

Již šestým rokem pokračujeme v nabídce vín
v zavedeném vinném listu (viz ukázka). Na konci roku 2014
jsme dohodli odběr kvalitního vína od profesionálního
dodavatele z jižní Moravy – Vinařství Košut (obec Prušánky;
výrobou vína se zabývají od roku 1862). Dodávaná vína se u
návštěvníků osvědčila, spolupráce s firmou Košut je vynikající.
Vinařství Košut získává každý rok řadu významných ocenění za
vybrané druhy vín. Dodává na Rabštejn jak základní, tak vyšší
řadu a i exkluzivní vína.
Pro zvýšení obratu v baru se snažíme dělat i tematickou
nabídku dle jednotlivých konkrétních akcí – např. míchané
nápoje, párek v rohlíku a sladký tácek pro dětský karneval
s názvem dle aktuálního tématu karnevalu (např. piráti či
Hawai), „Rabštejnská specialita“, uzené prkénko,… bohatější
nabídka na plesy, ...
Obrázek 28 - Vinný list SK Rabšten

Zájemcům jsme schopni nabídnout rautové pohoštění. Rautové pohoštění je využíváno pro
uzavřené společnosti na vybraných akcích typu křest knihy, školení, setkání delegátů, výroční schůze
atp.
Pro rostoucí zájem o rautový typ občerstvení a zvýšení jeho profesionální úrovně používáme
nerezové „chuffingy“ a další gastronomické vybavení.

Obrázek 29 - Rautové občerstvení v režii SK Rabštejn
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Velkým přínosem v Divadelní kavárně je pořízení vysokých
hliníkových stolů ve foyer. Návštěvníkům se rozšířil prostor, kde mohou
konzumovat své občerstvení a současně vznikl odkládací prostor na použité
sklo při velmi vytížených akcích (specifický chod kulturního domu).
Firmy Staropramen, Pepsico a Vinařství Košut v letošním roce opět
přispěly do provozu Divadelní kavárny Rabštejn dodávkou: provozního skla
– půllitrů a skla 0,2 a 0,3 l a papírových „podtácků“, stojánků na tácky,
otvíráků na lahve vína atd. Firma Pepsico na naše požádání dodala do
pronájmu novou dvoulednici. Vynikající dosavadní umístění dvoulednice
s ohledem na dispoziční vazby v přípravně a Divadelní kavárně jsme vyřešili Obrázek 30 - Barové stolečky
s novou lednicí, která má bohužel jiné rozměry, vybudováním nových
skladovacích polic v přípravně (zasahují do dřívějšího výdejního okénka se zvukovou izolací). Vznikl
nový prostor na skladování zásob kavárny.
Při obsluze velkého počtu návštěvníků kulturního domu byla v před třemi lety pořízena
Spulboy myčka skla, profesionální gastro vybavení. Loni byla myčka umístěna do nového dvojdřezu
v nerez provedení odpovídajících rozměrů. V roce 2019 byly k tomuto systému doplněny gumové
rohože na odkládání umytého skla určené pro gastronomické provozy. V mycím centru přípravny byl
vyměněn poškozený průtokový ohřívač vody za nový.
Zpracování systému kritických bodů, tj. provozní knihy HACCP, „na
míru“ přímo pro naši Divadelní kavárnu Rabštejn na základě diskuze (p.
Hermann Salzer – ředitel pro služby a vzdělávání firma Hofmann Bohemia –
partner gastronomie s.r.o., Chebská 2096, CZ 35671 Sokolov Česká republika)

Zvolena varianta zavedení provozní knihy HACCP vč. školení – školitel: ředitelka Ing. Marta
Klimešová, účastníci školení: všichni zaměstnanci pověřeni obsluhou baru.

Obrázek 32 - Nová lednice pro
kavárnu

Obrázek 31 - Chladicí box PEPSICO
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Návrh konstrukčních a technologických změn
v Divadelní kavárně – ředitelka Ing. Marta
Klimešová. Realizace: vedení - Ing. Jan Klimeš a tým
zaměstnanců SK Rabštejn.
Odborné práce a konzultace: firma
Staropramen, firma Instalatérství Vonásek, firma
Elektroservis Macháček, firma Hofmann Bohemia –
partner gastronomie, s.r.o..

Obrázek 33 - Nové úpravy v provozu přípravny Divadelní kavárny

5. Podporujeme a spolupracujeme!
Sdružený klub Rabštejn podporuje a spolupracuje s následujícími místními organizacemi a spolky:
-

Sport club senior m.o. (přednášky, schůze,…)
Český Rybářský Svaz m.o. (schůze, výdej povolenek,…)
Filatelisté (schůze a setkání v Divadelní kavárně)
DDM Kamarád Kostelec nad Orlicí – karneval, prezentace kroužků, stavění májky
Tercia Volta, Český zahrádkářský svaz m.o. a Hasičský sbor m.o. - plesy – nízká cena za ples
(vč. technického vybavení, technika, ….)
Školy = mateřské školy, základní školy, střední školy (koncerty, kino, divadla – nízká cena
vstupného), workshopy
Základní umělecká škola F.I.Tůmy Kostelec n. Orl. (Tercia Volta dětské pěvecké sbory –
zkoušky, koncerty, taneční oddělení - balet – zkoušky, představení, technika,….)
Město – schůze, školení BOZP, posezení pro zaměstnance,….
SPCCH m.o. (koncerty, jarmarky – velikonoční, vánoční, levnější vstupné pro invalidy)
Odbor kultury města Kostelec nad Orlicí (spolupráce na Vánoční uličce, posvícení, …)
Klub seniorů Pohoda (program, schůze, občerstvení)

Příklad podpory SK Rabštejn:
-

Spolky – za schůzky v kavárně mimo standardní dobu platí pouze drobné úhrady – např.
Filatelisté 50 Kč za schůzi.
NEBE – podpora činnosti města
Kostelce nad Orlicí při Vánoční
uličce – Rabštejn vytvořil ve své
režii NEBE (viz foto)

Obrázek 34 - ilustrační
foto - Nebe na Rabštejně
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6. Ekonomické a právní informace
-

-

Sdružený klub Rabštejn je veden ve Spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
v oddílu L, číslo spisu 8980.
Kontrola Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje kontrola Divadelní kavárna
Rabštejn a souvisejících prostor - výsledek – (kontrola z 24.10.2019) 31.10.2019 – Krajská
hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, p. Dagmar Valešová, Eliška Vojířová – Sp. Zn.: S-KHSHK
34529/2019/3 Č.j.: KHSHK 35374/2019/HV.RK/Va = kontrola plnění povinností
provozovatele stravovacích služeb. Závěr: vše v pořádku. Kontrola proběhla bez jakýchkoli
závad.
Probíhá pravidelné školení zaměstnanců z ekonomické oblasti a Culture matters, HACCP,
Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Požární ochrana, Colosseum Tickets, Obsluha
divadelních tahů, Práce ve výškách, Školení první pomoci, Školení GDPR, ... pracovní porady.

K 31.12.2019 bylo ve Sdruženém Klubu Rabštejn vedeno:
o
o

2 trvalé pracovní úvazky
21 dohod o provedení práce

Systém účtování:
-

Pro správnost účtování a interní kontrolu využíváme služeb daňového poradce Ing. Pavla
Suldovského (3510 – Suldovský a partneři, a.s.)
Ve spolupráci s Ing. Suldovským máme vypracované Vnitropodnikové Směrnice pro SK
Rabštejn, kde máme definovány metodiku a postupy účetnictví.
Využíváme program na účetnictví fy Stormware
Pro controlling nákladů a hospodaření společnosti využíváme systém Business Intelligence
založený na platformě Microsoft SQL Server Analysis Services 2019.
Účtujeme dle Zákona o účetnictví v podvojné soustavě a dle standardů pro příspěvkové
organice.
Přímé náklady se účtujeme na následující nositele nákladů:
o Středisko
 Hlavní činnost
 Vedlejší činnost
o Činnost
 Divadlo
 Kino
 Koncert
 Plakáty
 Reklama a propagace
 Pronájem
 Režie
 Kavárna
o Zakázky
 Pro jednotlivé větší akce máme vytvořeny „zakázky“, na které účtujeme
náklady a výnosy pro manažerské sledování.
 Zakázka je vedena pro každou akci vedenou v RS COLOSSEUM pro kontrolu
výnosů a časové rozlišení příjmů a výnosů.
38

Zpráva o činnosti SK Rabštejn za rok 2019

6.1

Statistika

V roce 2019 i v letech předchozích se Sdružený Klub Rabštejn účastnil statistického šetření
v oblasti kulturních činností NIPOS (NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO
KULTURU PRAHA – Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti za rok 2019 „Kult (MK) 2201“ pro Ministerstvo kultury.
Dále jsme zpracovávali statistické podklady pro Fond kinematografie Praha a Unii filmových
distributorů Praha.
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6.2

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku
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6.3

Seznam zaměstnanců SK Rabštejn

Ředitelka klubu:

Ing. Klimešová Marta

tel. 737 306 336

Zástupce ředitelky:

Macháčková Hana

tel. 604 480 149

Technika, světla, zvuk:

Ing. Klimeš Jan

tel. 775 854 954

Mistr sálový:

Flídr Bohumil

tel. 603 295 827

Barmanka klubu:

Pavlíčková Ilona

tel. 723 875 964

Grafika:

Klimešová Eliška

Správa webu, soc.sítě:

Ing. Klimeš Jan

Bar, pořadatelská činnost:

tel. 775 854 954

Kozlová Klára

bar – tel. 494 320 288

Kralovičová Monika

bar – tel. 774 697 209

Nováková Veronika
Nováková Iveta
Novák Lukáš
Novák Radim
Slezáková Zuzana
Tomašík Vojtěch
Vrána Miloslav
Příjem plakátů, vstupenky:

Macháčková Hana

tel. 603 480 149

Výlep plakátů:

Flídr Bohumil

tel. 603 295 827

Šatna:

Tomašík Vojtěch

Další pomocné práce:

Peňáz Michal, Chmelařová Kristýna,
Dvořáková Marcela, Lounek Štěpán,
Peňázová Monika, Mgr. Potštejnská Dagmar
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7. Přílohy
7.1

Nový design vstupenek

Obrázek 35 - Design tištěné vstupenky

Obrázek 36 - Razítko a vizitky
SK Rabštejn (sponzorský dar
od p. Špačka)
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7.2

E-vstupenka

Obrázek 37 - E-Vstupenka
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7.3

Program na březen 2020

Ne 1.3. v 9.00

SETKÁNÍ FILATELISTŮ - určeno pro členy klubu a veřejnost. Divadelní
kavárna.

Po 2.3. v 19.00

JÓGA – kurz pro spojení těla a mysli do jednotného celku. Každé pondělí.
Salónek.

Út 3.3. v 18.00

KEBELLTS – Nevěříte na dietu? Přijďte na kondiční a zdravotní cvičení
Kebellts. Každé úterý v 18.00 hod. Sál.

Út 3.3. v 19.00

GYMNASTIKA FINE – Kondiční a zdravotní cvičení s Luckou. Každé úterý
v 19.00 hod. Sál.

Čt 5.3. v 18.00

PILATES - cvičení pro zdraví, radost a pěknou postavu (optické zeštíhlení).
Střídání klasického Pilates, Cardio Pilates, Body Balance, Pilates - joga, Pilates
intervalový trénink a Pilates kruhový trénink. Pravidelně každý čtvrtek. Sál.

Pá 6.3. v 15.15

HIP HOP PRO NEJMENŠÍ - Pro všechny kluky a holky, kteří tančí rádi a chtějí
se naučit moderní tanec.
Skupina ET Dance Rabštejn. Pravidelně každý
pátek. Sál, salónek.

So 7.3. v 9.00

PŘEDNÁŠKA – VČELAŘSTVÍ – přednáška s promítáním - pořádá Český svaz
včelařů, o.s. Sál.

So 7.3. v 17.00,19.00

TANEČNÍ PRO PÁRY - šestá lekce tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro
mírně pokročilé (bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce
jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě). Sál.

Út 10.3. v 8.20, 9.40

POŘAD PRO ŠKOLY – BEZ MASKY – výchovně motivační koncert pro žáky I.
stupně ZŠ v 8.20 h, pro žáky II. stupně ZŠ v 9.40 h a pro studenty SŠ v 11.45 h.
Projekt vznikl ve spolupráci s Linkou bezpečí, z.s. a projektem proti šikaně
„Nenech to být“ a je podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy. Sál.
Vstupné: 50 Kč/žák.

St 11.3. v 13.00

VÝKUP ZLATA A STŘÍBRA – 13.00 – 16.00 hod. Foyer.

Pá 13.3. v 17.00,19.00 TANEČNÍ PRO PÁRY - sedmá lekce tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro
mírně pokročilé (bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce
jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě). Sál.
Ne 15.3. v 11.00

NEDĚLNÍ ŠKOLIČKA – CÍRKEV – Divadelní kavárna.

Ne 15.3. ve 14.00

VÝROČNÍ SCHŮZE ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – z.o. ČZS Kostelec nad
Orlicí. Sál.

Po 16.3. v 16.00

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ. Sál.
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St, Čt 18.3., 19.3.

ŠKOLENÍ - ELEKTRO. Divadelní kavárna.

Pá 20.3. v 17.00,19.00 TANEČNÍ PRO PÁRY - osmá lekce tanečního kursu pro páry. Dvě úrovně: pro
mírně pokročilé (bronzová úroveň), pro pokročilé (stříbrná úroveň). Lekce
jsou veřejnosti přístupné (i jednotlivě). Sál.
So 21.3. v 19.00

DIVADLO: PRO TEBE COKOLIV – Divadlo Kalich Praha - Komedie pro sedm
herců a králíka - Mateřská láska nemá žádné hranice. Takže když si vaše
milovaná dcera usmyslí, že se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co
uděláte? Samozřejmě ji podpoříte, protože pro ni byste udělali cokoliv! I
kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin převlečete do oblečení z biobavlny.
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Simona Lewandowska,
Ladislav Hampl a další
Vstupné: 240 – 370 Kč v předprodeji.

Út 24.3. v 18.00

MUZIKOTERAPIE - TIBETSKÉ MÍSY – Pocítíte jedinečnost a krásu zvuku
tibetských mís a zvonkoher. Relaxace s těmito tóny umí zklidnit a
zharmonizovat tělo i duši.
Salónek.

St 25.3. ve 14.00

ZÁPIS DO TANEČNÍCH PRO MLÁDEŽ – 2. kolo zápisu do Kurzu společenského
tance a chování Podzim 2020. Taneční mistři: p. Daniel Zhouf a sl. Simona
Vaníčková – Taneční škola Bonstep Hradec Králové. Zápis probíhá od 14 do 16
hodin v Divadelní kavárně Rabštejn.

St 25.3. v 14.00

SETKÁNÍ NA RABŠTEJNĚ – Svaz postižených civilizačními chorobami m. o.
Kostelec nad Orlicí zve k příjemnému posezení s hudbou a tancem. Určeno
pro širokou veřejnost. Vstupné dobrovolné (příspěvek na činnost neziskové
organizace SPCCH). Divadelní kavárna.
Vstupné dobrovolné

Pá 27.3. v 18.00

BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ – GISELLE - Baletní představení žáků tanečního oboru
ZUŠ F.I.Tůmy Kostelec n/O a členů tanečního souboru VoTo ve výpravném
představení pod uměleckým vedením p. Lenky Neubauerové. Sál. Předprodej
vstupenek zahájen v pondělí 2.3.2020 v Divadelní kavárně na Rabštejně, ONLINE prodej vstupenek na www.skrabstejn.cz. Sál.
Vstupné: 50 Kč

Ne 29.3. v 15.00

BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ – GISELLE - Baletní představení žáků tanečního oboru
ZUŠ F.I.Tůmy Kostelec n/O a členů tanečního souboru VoTo ve výpravném
představení pod uměleckým vedením p. Lenky Neubauerové. Sál.

Vstupné: 50 Kč
St 1.4. v 9.00

VELIKONOČNÍ JARMARK - poskytovatelů sociálních služeb – přijďte udělat
jarní radost sobě i ostatním s možností zakoupení drobných tematických
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velikonočních předmětů se současnou podporou v sociální oblasti a společně
přivítat nadcházející jaro. Otevřeno 9.00 – 17.00 hod. Pořádá SPCCH m. o.
Kostelec nad Orlicí. Sál.
Pá 3.4. v 19.00

ROZTANČENÝ RABŠTEJN & EGO - VĚNEČEK II – Slavnostní zakončení taneční
a plesové sezóny na Rabštejně s vynikající kapelou EGO Retro Music Hořice.
Věneček pro taneční páry a pro absolventy tanečních kurzů na Rabštejně.
Předprodej vstupenek v Divadelní kavárně, ON-LINE prodej vstupenek na
www.skrabstejn.cz.Přijďte se pobavit a skvěle si zatančit! Sál.

St 8.4. v 19.00

TRAVESTI SHOW: TECHTLE MECHTLE A KOČKY – jedno z nejúspěšnějších
uskupení ve svém oboru s profesionální úrovní. Travesti skupina přijíždí do
našeho města s novým zábavným pořadem „Nemocnice na pokraji zkázy“.
Vstupné: 290 Kč v předprodeji, 310 na místě

So 18.4. v 9.00

VÝROČNÍ SCHŮZE ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – z.o. ČRS Kostelec nad Orlicí. Sál.

Ne 26.4. v 19.00

KONCERT: CIMBÁLOVÁ MUZIKA HARAFICA – stálice hradišťského folklóru.
Jejich koncerty jsou po celé republice vyprodány. Můžete se těšit na vynikající
hudební vystoupení cimbálové muziky Harafica proložené vtipným
vyprávěním.
Vstupné: 250 Kč v předprodeji.

Pá 8.5. v 19.00

MÁJOVÁ RABŠTEJNSKÁ TANČÍRNA – dvě a půl hodiny plné hudby určené
milovníkům tance. Přijďte si zatančit například waltz, valčík, cha-cha, mambo
a další společenské tance. Heslo: zopakovat, upevnit a osvěžit kroky! Sál.

Vstupné: dobrovolné
Květen 2020

DIVADLO: RODINA JE ZÁKLAD STÁTU – Divadlo Palace Praha - Komedie
odehrávající se v londýnské nemocnici pár dnů před Štědrým dnem. Těsně
před důležitou přednáškou oznámí doktorovi Davidovi jeho bývalá milenka,
že s ním má (nyní již dospělého) syna. Zoufalý lékař přemluví svého přítele,
aby se vydával za otce (alespoň do konce přednášky). Co nastane? Hrají:
Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Vanda Hybnerová, Petr Motloch, Martina
Hudečková, Zdeněk Košata, Sabina Laurinová/Eva Kodešová, Zdeněk Piškula,
a další.

Květen/červen 2020

ZÁBAVNÝ KLUBOVÝ POŘAD: OLDŘICH NAVRÁTIL A NAĎA KONVALINKOVÁ
– tradiční setkání s výraznými hereckými osobnostmi v zábavném pořadu
věnovanému úspěšným českým hercům Oldřichu Navrátilovi a Nadě
Konvalinkové u příležitosti uzavření divadelní sezóny 2019/20. Sál.
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7.4

Program kina na březen 2020

Ne 1.3. v 17.00

PRO DĚTI: OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON - Blízké setkání
třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem v Shaunově zbrusu novém
filmovém dobrodružství. Podivná světla nad klidným městečkem
Mossingham oznamují příchod záhadného návštěvníka ze vzdálené galaxie...
zatím co na nedaleké farmě Mossy Bottom Ovečka Shaun nic netuší, protože
má plné ruce práce s geniálními nápady, jak si vystřelit z farmáře a rozčílit
Bitzera. Držte si klobouky, vydáváme se na vzrušující, dojemné sci-fi
dobrodružství z Mossy Bottom Farm až do hlubokého vesmíru. Cesta tam
vede skrz automyčku! Animovaný rodinný film Velká Británie 2019
Vstupné 80 Kč

St 4.3. v 19.00

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA - Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá
díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo. Potomek emigrantů se
chystá na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních
poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen
z prastarých vyprávění příbuzných. Zatímco osazenstvo Kostky pozvolna
procitá z mátožného spánku porevolučních devadesátých let, rodina
Kostkových stojí před těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo
prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit zámek Kostka zachránit. Film
vznikl podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka. Hrají Hynek Bočan, Tatiana
Dyková, Eliška Balzerová a další. Komedie Česko 2018.
Vstupné 80 Kč

Pá 6.3. v 17.30

FILMOVÝ FESTIVAL - EXPEDIČNÍ KAMERA - Expediční kamera je největší
cestovatelská a outdoorová akce u nás. Můžete se těšit na vybrané nejlepší
filmy s outdoorovou tematikou: Cuba surf, Boy Nomad, … Příjemný večer pro
všechny dobrodruhy, milovníky přírody a adrenalinových sportů. Utopenci
také budou 
Vstupné 140 Kč, sleva studenti a důchodci,… (100 Kč)

Čt 26.3. v 10.00

DOPOLEDNÍ BIOGRAF: ŽENSKÁ NA VRCHOLU – Trochu svérázná svobodná
matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena (Anna Polívková), odjíždí na
popud své tety Ely (Jana Krausová) s nadšeným osmiletým synem Mikulášem
strávit advent na horách, aby se tak vyhla svému citovému problému. Díky
své roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské chatě Samota. Tam
potkává dva muže, ač o žádné seznamování opravdu nestojí. Hrají: Anna
Polívková, Bolek Polívka, Martin Dejdar a další. Komedie ČR 2019
Vstupné 50 Kč

PŘIPRAVUJEME ZŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO KINA
PRO AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA SLEDUJTE WWW.SKRABSTEJN.CZ
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7.5

PR - rozhovory

Nově jsou na stránkách www.skrabstejn.cz uveřejněny pro novináře rozhovory. Rozhovory
s osobnostmi byly realizovány před jejich účinkováním ve Sdruženém Klubu Rabštejn. Všechny tyto
rozhovory jsou autorizovány a poskytnuty k další propagaci SK Rabštejn. Rozhovory vedla Ing. Marta
Klimešová.
2018 12 Peter Lipa
2018 12 Tomáš Mucha – STO Jazz Orchestra
2018 01 Tomáš Pfeiffer – biotronik
2017 12 Alena Peremská - Dítě v srdci
2017 10 Zdeněk Hrachový - Fleret
2017 09 Natalie Pavlasova - Pilates
2017 04 Martin Marincak - O Ericu Marienthalovi „Hvězdný jazzový večer na Rabštejně“
2016 12 Muzikoterpie - Bara Lydie
2016 10 Ladislav Micek
2016 05 Dita Horinkova
2016 02 Lenka Neubauerova
2015 11 AMC Martin Marincak
2015 04 Dana Homolova
2015 02 Jana Galinova
2015 01 Oboroh - Roman Dostal
2014 10 Olga Hata Zelenska
2014 10 Ladislav Micek - Krest nove knihy
2014 09 Ciganski Diabli
2014 06 Petr Simacek KAPKA
2014 05 Zdenek Troska
2014 03 Jana Smutna - Divadlo Bez zabradli
2014 02 Pavel Soukup - Divadlo Dva na kanapi
2013 11 Jiri Novotny - Divadlo ANFAS
2013 10 Olga Hata Zelenska
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