
ZPRÁVA 

o činnosti MKK Hlinečan za rok 2013 

 

MULTIFUNKČNÍ  CENTRUM 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
MKK Hlinečan je příspěvkovou organizací Města Hlinko, jehož činnost je závislá na dotacích 

a příspěvcích. 

Zabezpečuje kulturní, zájmovou, výchovnou a společenskou činnost v oboru působnosti 

Města Hlinsko. Zastává funkci osvětového zařízení města Hlinska a spádových oblastí. 

 

I. OBLAST MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 Kurs tance a společenské výchovy (září – prosinec) – 100 účastníků – 11 lekcí 

 Taneční večer pro manželské a přátelské páry 13.2. - 1 večer 

 Věneček – ples na ukončení kurzu tance  4. ledna 2013 - 634 platících návštěvníků 

 Věneček – ples na ukončení kurzu tance 13. prosince 2013 – 713 platících návšt. 

 

II. ZÁJMOVĚ UMĚLECKÁ ČINNOST 

 

Prostory - zkušebny v Multifunkčním centru využívají zájmové spolky i jednotlivci ke 

svým zkouškám a jako zázemí: 

 

SLUNÍČKO při DDM Hlinsko – každou středu a pátek 

kurz anglického jazyka pro děti – DDM – každou středu 

Folklórní soubory VYSOČAN a VYSOČÁNEK – p. J.Dospěl – každý čtvrtek a pátek 

dechová kapela HLINEČANKA – M. Jehlička – každé úterý 

TKG Hlinsko – PeaDr. J. Malinová- každé úterý, středa, čtvrtek 

hudební skupina ARTUR – MUDr. J.Janovský (zázemí) 

FOTOKLUB Hlinsko p. J. Prodělal  1x za čtrnáct dní vždy ve čtvrtek 

KŘÍŽOVKÁŘI Hlinsko – p. L.Knotek – 1x měsíčně v úterý 

cvičení jógy – p. Šustáková – cvičení každé pondělí (od 1.9.) 

cvičení jógy – p. Štulíková – cvičení každou středu  

cvičení jógy – p. Mrkvičková- cvičení každý čtvrtek 

divadelní ochotn.spolek při Gymnáziu Hlinsko – L. Leszkowová - každou  neděli 

Tanec – Splašení tygři  - A. Volfová – zkoušky každý pátek 

Aerobik – DDM – každé pondělí 

Kapela Replica – p. Chaloupka 1x týdně - nepravidelně 

 

Mimořádné zkoušky před akcemi v divadelní sále a kinosále: 

ZŠ Ležáků – zkouška pohádky  -  14.1. 

Gymnázium – nácvik na Studentský ples – 17.1. 

Sluníčko – 21.1. 

Vysočan – zk. jeviště  16.-17.2. 

Generálka GT Hlinsko – 27.2. 

Vysočánek – trénink na jevišti – 7.3. 

TKG – zkouška hl.sál  -  2.4. 

TKG -       -  „  -            - 5.4. 

Vysočan – zk. jeviště -  13.4. a 16.3. 

Vysočánek – zk.jeviště  20.4. 

Vysočánek – soustředění  4.5. 



Hlinečanka – generálka  16.5. 

TS Ridendo – zkouška 

Sluníčko – zkouška  12. a 13. 6. 

Prostorová zkouška na Děti v pohybu 

TKG – tréninky  27.-29.9. 

Vysočan – zkouška  3.11. 

Hlinečanka – 5.-7.11. - zkoušky 

Vysočánek – zkouška  14.11. 

Vysočan – zkouška    17.11. 

Vysočánek – zkouška  28.11. 

ZUŠ + Ridendo – zkoušky  6.12. 

TKG – tréninky  19.-22. 12. 

 

PLESY 
   V Multifunkčním centru se v roce 2013 uskutečnilo  celkem 9 plesů: Věneček,  6.Městský 

ples, 2x Studentský ( Gymnázium Hlinsko),   Myslivecký (Vítanov), Rybářský (Hlinsko),   

1. krojový (SPT Vysočan) a  Fotbalový (Kameničky), ples SDS Motýl. 

 

Taneční soutěže a profilové p 
24. ledna   - Sluníčko – Profilový pořad 

1.-3.února   - Hlinecké Géčko – TKG 

7. března     - Vysočánek 

23. března  - Tan.soutěž TS Ridendo 

6.dubna    - Bohemia Chrast – Festival tanečního mládí 

7. června  - TS Ridendo – profilový pořad 

14. června  - Sluníčko – profilový pořad 

 19.-20. června - Hlinsko v pohybu – J.Hrabčuk 

 21. června  - Roztančené střevíčky – TKG 

 7. prosince  - Cena TS Ridendo  
 

 

Divadelní představení  (16x) 
23. ledna  Cizinec 

20. února  Plný kapsy šutrů 

28. února  Miroslav Donutil 

29. března  Amadeus 

21. března  Škeble (gymnázium) pro gymn. I veřejnost 

17. dubna  Drahouškové 

 9. května  Dívčí válka 

21. května  Tlustý prase  2x 

září    Charleyova teta 

10. října  Shirley Valentine (S.Stašová) 

14. října  4 Dohody – Jaroslav Dušek 

12. listopadu  Milostný trojúhelník 

26. listopadu  Figarova svatba 

 9. prosince  Deštivé dny 

 

 

Koncerty  (11x) 
14. února  Jaroslav Svěcený + Horák – koncert 

12. března  Komorní filharmonie Pardubice – pro gymnázium 

15. března  Bratři Nedvědi 



8.  dubna  Červená sukýnka 

24. dubna  The Beatles revival 

16. května  Hlinečanka + ZUŠ Skuteč 

11. června  4 TET 

8. listopadu Hlinečanka + Golčovanka 

25. listopadu Věra Špinarová a Band Adama Pavlíka 

30. listopadu vystoupení  30 let Vysočan 

15. prosince ZUŠ Hlinsko – adventní koncert 

 

Zábavná představení (4x) 
18.března  Travesti show – Hanky Panky 

26. dubna  F.Zelenda + Pepa IX. - taneční večer 

24. září  Travesti – Screamers 

11. listopadu  Travesti – Techtle Mechtle 

 

  

Přednášky  (11x) 
31. ledna     -   2x V. Kyncl – HOLOKAUST 

22. ledna       -   HERBALIFE 

21. února       -  p. Černohous – Východní Afrika a Expedice Mahali 

 7. března       -  Jiří Černý – Karel Kryl 

19. března      – Svět kolem nás – pro ZŠ (projekce) 

22. dubna       -   Vrahem z povolání – projekce + beseda  -  2x 

23. května      -  přednáška pro školy – p. Vojancová 

15. května      - p. Plašil Hlinsko  – Island 

19. září      -  p. Groh Hr.Král. - Dubai 

  5. listopadu   – p. Tulis – Síla lidskosti – projekce 

  2. prosince    - Hlinečák ve světě – s promítáním diapozitivů 

 

 

Programy pro děti (7x) 
14. - 15. ledna      – pohádka ZŠ Ležáků pro školy 

15. 19. února - Masopustní pohádka – 2x pro ZŠ 

28.dubna  - Pinocchio – pohádka 

25. května  - Kouzelná školka (Majda a František) 

10.listopadu - Jak se Honza učil čarovat 

      16. listopadu - Kouzelná školka – Michal je pajdulák 

 

 

Výstavy (8x)  
výstava výtvarných prací – DDM  5.-10.3. 

výstava PATCHWORK  11.4. - 31.5. 

výstava hub  13. - 15. září 

výstava Emil Holub  17. 9. - 15.11. 

výstava chryzantém   25. - 27. 10. 

prodejní výstava Medové dny  22.-24.11. 

výstava  - 30 let SPT Vysočan 

výstava prací ZUŠ Hlinsko – výtvarný kroužek - prosinec 

 

 

 



Ostatní  akce 
9.ledna    – školení volebních komisí 

11.-12.1.  - prezidentské volby 

25.-26.1.  -    - „ -  - 2. kolo 

15. února  - HC Olymp – zimní stadion 

17. ledna  - Klub turistů – výroční schůze 

12.února  - Masopust Betlém + expediční kamera (kinosál MFC) 

15. března  - školení řidičů MěÚ 

17. března  - Rybáři - schůze 

10. dubna  - „MAS“ - setkání – krajské sdružení 

16. dubna  - školení obcí Mikroregionu Hlinecko 

23. dubna  -  ČZS – aranžérská soutěž 

29. května  -  ZŠ Resslova – Meziškolní pěvecká soutěž 

30. května  -          -   „   -    Hlinecká nota 

21. května  - školení – spisová služba  MěÚ 

30.4., 14.5.,  11. a 24.6. - jídelna  LITE s.r.o. - školení neziskovka 

1. června  – Den dětí 

3. června  - zápis do tanečních 

15. června  - setkání haasičské mládeže 

21. září  - 60 let Gymnázia Hlinsko 

28. září  - Valná hromada TS Ridendo 

5. října  - Grand Prix – soutěž v luštění křížovek 

9. října             -  Jiří Černý – Poezie v rocku (pro školy), Zuzana Navarová (pro veř.) 

18. října  - školení volebních komisí 

25.-26. října  - volby 

9. listopadu - vyhlášení výsledků cyklokrosu 

13. listopadu  - DDM – šachový turnaj 

19. listopadu - Fórum Zdravé město 

21. listopadu - Křížovky – luštění pro veřejnost 

23. listopadu - workshop patchwork – jídelna 

3. prosince - předprodej abonentek – jaro 2014 

4. prosince - školení (MAS) 

 

Betlém Hlinsko 
1. ledna - přivítání Nového roku s tradičním ohňostrojem, novoročním  projevem 

starostky PhDr. Křivanové a vystoupením pěveckého dua Simony a Standy Černých. 

2.  

DUHOVÉ  LÉTO: 
29. června   MEDOBRANÍ 

13. července  Hubertů countra a folk festival 

27. července  DEN DŘEVA 

30.8. -1.9  18.Adámkovy folklórní slavnosti 

 5.-8.9.  Mezinárodní studentský festival ARTSY FARTSY 
 

POHÁDKY: Vodnická pohádka  16. července 

  Jak si Kuba marjánku zasloužil aneb putování za štěstím      6. srpna 

  Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil     29. srpna 

 
 

 

Hudební soubory – Hlinečanka, dechová hudba p. Šikla a p. Devátého 

 



V roce 2013 tyto hudební soubory při MKK Hlinečan zabezpečily v plném rozsahu koncertní 

a hudební činnost ve městě při kulturních, politických a společenských událostech a též jako 

smuteční doprovod při pohřbech.  

     V MFC uspořádala dechová hudba Hlinečanka ve spolupráci s MKK  

2 koncerty:   16. května koncert s hostem –  ZUŠ Skuteč a  8.11. s hostem - dech.hudbou 

Golčovanka. 

 

 

KINO 
V  kině MFC bylo odehráno za rok 2013 celkem 118  předstvení, které navštívilo celkem  

5.114 diváků.  
 

Z tohoto celkového počtu diváků byly odehrány 3 představení koncem června pro ZŠ 

Smetanova a spec.školu Klíč: 2x Frankenwenie a 1x Kovář z Podlesí. 

 

V letošním roce MKK Hlinečan opět zařadil produkci letního kina  v rámci Duhového Léta 

na Betlémě -  10 filmů: Okresní přebor, Kozí příběh se sýrem, Líbáš jako ďábel, Hanebný 

pancharti, Kocour v botách, Láska je láska, Cesta na tajuplný ostrov 2, Modrý tygr, Hobbit: 

Neočekávaná cesta, Bídníci. Tyto filmy navštívilo celkem 582 diváků. A to vše  opět  

v prostorách před Orlovnou v Hlinsku.  

 

I letos, stejně jako v předchozích letech, přálo promítání pod širým nebem počasí. O něco 

chladnější podvečery však neodradily velký počet diváků k posezení u českých filmů pod 

širým nebem, o čemž svědčí uspokojující návštěvnost letního kina i finanční částka vybraná 

na stupném.  

  

 

 SPOLEČENSKÝ DŮM 
Společenský dům slouží jako zázemí pro Loutkové divadlo Hlinsko, a dále jsou prostory 

pronajímány za účelem prodejních, výkupních a  předváděcích akcí,  slouží jako zázemí pro 

soubory účinkující v rámci Duhového léta a Adámkových folklórních slavností. 

 

Loutkářský  soubor 
Soubor se schází  každé pondělí od 18.00 do 21.00 hodin ve Společenském domě.V současné 

době má 10 členů, kteří svým výkonem každoročně potěší mnoho malých i větších diváků.   

 

Odehraná představení v roce 2013: 

Kašpárek v pekle 2x   17.2. 

Perníková chaloupka  3x  26.5. 

Jak učil Kašpárek čerty zpívat 2x 6.10. 

 

Akce ve Společenském domě: 

prodej lyží -    6.1. 

výkup zlata   14.1. 

předváděcí akce Beck  7.2. 

výkup zlata   12.2. 

second hand   22.2. 

výkup zlata   28.2. 

second hand   4.-13.3. 

second hand   15.3. 

second hand   19.-21.3. 



Prodej z druhé ruky  22.-23.3. 

second hand   25.-27.3. 

   -“-    2.-3.4. 

   -“-    8.-12.4. 

   -“-    15.-19.4. 

   -“-    22.-24.4. 

výkup zlata   26.4. 

second hand   29.-30.4. 

   -“-    6.-7.5. 

   -“-    13.-15.5. 

   -“-    20.-23.5. 

výkup zlata   28.5. 

second hand   28.-29.5. 

prodejní akce   4.6. 

prodej z druhé ruky  21.-22.6. 

Medobraní   29.6. 

výkup zlata   9.7. 

Den dřeva   27.7. 

výkup zlata   19.8. 

19.AFS   30.8.-1.9. 

second hand   16.9. 

výkup zlata   19.9. 

prodej z druhé ruky  20.-21.9. 

výkup zlata   21.10. 

  -“-    15.11. 

prodej z druhé ruky  22.-23.11. 

výkup zlata   6.12. 

 

 

 

 

V Hlinsku,  17.1.2014 

         Mgr. Petr Sedlák 

            vedoucí MKK 

 

 

 

 

 

 

 


