HANKŮV DŮM, MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
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1. ÚVOD
Hankův dům, městské kulturní zařízení (MKZ) je příspěvková organizace s právní
subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Dvůr Králové nad Labem.
Posláním organizace je rozvoj kulturních a tvůrčích aktivit občanů v našem regionu se zřetelem
k oblasti profesionálních i neprofesionálních uměleckých aktivit, podpora tvůrčích aktivit
a vzdělanosti dětí a mládeže, péče o kulturní, duševní a společenský rozvoj města a jeho
obyvatel. Ve své činnosti se řídí zřizovací listinou, ve které je vymezen okruh hlavní
a doplňkové činnosti.
Ředitel
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Organizační struktura Hankova domu, MKZ

2. HLAVNÍ ČINNOST
V hlavní činnosti jsou zahrnuty ty oblasti kultury, pro které byl Hankův dům, MKZ zřízen:
– kulturní a kulturně společenské akce, divadelní představení, koncertní a jiné kulturní
pořady profesionálních i amatérských souborů a jednotlivců
– divadelní předplatné
– koncerty klasické i populární hudby
– představení pro školy všech stupňů
– představení pro děti
– společenská zábava, plesy a další společenské akce
– pořádání kurzů tanečních, vzdělávacích a výtvarných
– pořádání filmových a jiných audiovizuálních představení
– pořádání soutěží, přehlídek a festivalů místního, regionálního i celostátního charakteru
– propagační a publikační činnost směřující k podpoře hlavní činnosti

– předprodej vstupenek na vlastní i cizí programy
– přednášková, vzdělávací a výchovná činnost
– poskytování služeb a všestranná podpora zájmových uměleckých aktivit
– zajišťování provozu ve svěřených objektech, údržbu a správu majetku

Divadla
Divadelní představení uvádíme především v rámci předplatitelské sezóny. Novinkou od
podzimu 2017 je druhá předplatitelská řada pro mladé diváky. Divadelní předplatné řady A si
zakoupilo 309 předplatitelů, řady B 28 předplatitelů. Zbývající vstupenky byly určeny
k volnému prodeji. Celkem bylo odehráno 10 divadelních představení předplatitelské sezóny
A: Skořápka – divadlo Ungelt, Jméno – divadelní společnost Verze, Swing se vrací neboli
O štěstí – Studio Ypsilon, Božská Sarah – divadlo Kalich, Pankrác 45 – Švandovo divadlo,
Pygmalion – MDMB, Skleněný zvěřinec – Agentura Harlekýn, Africká královna – Divadlo
Palace, Do ložnice vstupujte jednotlivě – Divadelní spolek Háta a Cena za něžnost – Studio
Bouře. V řadě B to bylo jedno představení – Bůh masakru – Beseda Chrudim. Mimo předplatné
jsme odehráli dvě představení: Čochtan vypravuje – Divadelní společnost Josefa Dvořáka
a České nebe – Divadlo Járy Cimrmana. Toto představení bylo součástí oslav dvoustého výročí
nalezení Rukopisu královédvorského.
Divadelní představení v roce 2017 zhlédlo na 5 000 diváků.

Koncerty Klubu přátel hudby
V rámci koncertní sezóny Kruhu přátel hudby se uskutečnilo celkem 8 koncertů našich
předních interpretů a souborů – klavírní recitál Karla Vrtišky a Jana Čmejly, Cantarina
Clarinete – dámské klarinetové kvarteto, Duo Bohemia Bass, Jarní koncert Pěveckého sboru
Záboj, Kalabis Quintet, Family Hönig kvartet a Kvarteto Hanse Krásy. Rok 2017 jsme uzavřeli
tradičním Vánočním koncertem Pěveckého sboru Záboj v kostele sv. Jana Křtitele. Koncerty
tohoto žánru si vyslechlo na 300 posluchačů. Bohužel tato oblast je stále málo navštěvovaná
a je škoda, že se nedaří získat, i přes veškeré úsilí a propagaci, více posluchačů. Je s podivem,
že koncerty našich předních umělců i mladých, začínajících interpretů nezajímají učitele
a potažmo ani žáky ZUŠ. I proto jsme přistoupili ke snížení počtu koncertů v sezóně z 10 na 8.

Koncerty populární hudby a zábavné pořady
V roce 2017 jsme uspořádali 17 koncertů a zábavných pořadů odlišných žánrů. Byly to
koncerty Ondřeje Havelky a Melody Makers, Františka Nedvěda, In Concerto – Jiří Škorpík,
David Uličník, Kamila Střihavky a Swingové Vánoce s Big Band Felixe Slováčka, Dashou
a Janem Smigmatorem. Tradicí se již staly koncerty zahraničních bluesových interpretů
v prostorách krčmy Starý pivovar. Konkrétně to byly koncerty Zoe Schwarz, LeBurna
Maddoxe a Victorie Clewin.
S velkým ohlasem u publika se setkalo LiStOVáNí se spisovatelem Robertem Fulghumem,
scénické čtení, které se snaží diváky dostat k tomu, co tu bylo první – ke knize.
Celkem tuto oblast zábavy navštívilo na 3 400 diváků.

Dny R. A. Dvorského
Již 23. ročník festivalu Dny R. A. Dvorského zahájila v příjemném prostředí krčmy Starý
pivovar britská bluesová zpěvačka Zoe Schwarz za doprovodu Roba Korala, Tomáše Lišky
a Tomáše Hobzeka. Druhý festivalový večer obohatil svojí přítomností Ondřej Havelka a jeho
Melody Makers. Orchestr oslavil dvacet let své činnosti novým programem, ve kterém zazněly
jak hity, jež si publikum za ta léta oblíbilo, a tak i skladby nové. Na hlavním festivalovém
večeru 24. března zahrál místní Big Band Dvorský, dále mladý a energický orchestr Ježkovy
stopy a večer uzavřel královéhradecký JH Big Band pod taktovkou Jiřího Hasala s hostem
Ondřejem Rumlem. Závěrečná after party se konala 31. března v Penzionu Za Vodou, kde
zahrál místní EKG Jazz s teprve sedmiletým, velmi talentovaným trumpetistou Petrem
Stránským.

Společenská zábava
Do oblasti společenské zábavy řadíme kurzy tance a společenského chování pro mládež,
taneční pro manželské páry a taneční dvojice a plesy. Celková návštěvnost na těchto akcích
byla více jak 10 500 účastníků.
Ve dvou tanečních kurzech pro mládež, které vyučují manželé Chmelovi, tančilo celkem
130 chlapců a dívek ve věku 16–17 let.
Taneční pro manželské páry a taneční dvojice jsou stále v oblibě. Ve dvou kurzech, rovněž pod
vedením manželů Chmelových, tančilo na 55 párů.

V plesové sezóně se konalo celkem 13 plesů. Již tradičně to je Ples absolventů tanečních kurzů
a Reprezentační ples Hankova domu, ostatní plesy zajišťujeme pro školy, podniky a organizace
tzv. „na klíč“. Počet plesů stoupl zejména proto, že bylo uzavřeno zábavní centrum Zálabí.

Pořady pro školy
Významné místo v činnosti Hankova domu zaujímá pořádání výchovných pořadů pro školy
všech typů. V roce 2017 se uskutečnilo 15 divadelních představení, koncertů a cestopisných
přednášek, které zhlédlo 10 577 žáků.
Byly to např. pro MŠ a 1. stupeň ZŠ představení Naše písnička, Černošská pohádka,
Začarovaný les, LiStOVáNí nebo Vánoční hvězda. Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ to byla např. Planeta
Země, Princezna Turandot, Démoni současnosti, My děti ze stanice ZOO, Marimba nebo
LiStOVáNí.

Divadlo pro děti
Na 800 dětí navštívilo pohádková představení v rámci cyklu Divadelní čtyřlístek: Pohádky
z pařezové chaloupky, Čiperkové, Šípková Růženka, Ať žijí strašidla, Krysáci.

Výtvarný kroužek
Již tradičně se činnost výtvarného kroužku pro děti předškolního věku řadí k velmi úspěšným
a zájem mnohonásobně převyšuje naše kapacitní možnosti. Kroužek ve dvou kurzech
navštěvuje 40 dětí. V roce 2017 obeslala pracemi malých výtvarníků lektorka kurzu Vanda
Kotíková 8 výtvarných soutěží a ze všech si děti našeho kroužku odnesly ocenění. Byla to první,
druhá a třetí místa a čestná uznání v soutěžích Zima za oknem, Krkonoše očima dětí, Den Země
– mezinárodní výtvarná soutěž, Zvíře není věc, Podzvičinsko očima dětí, Freudův Příbor – Můj
sen, Krásná jako kvítka a Lidická růže. Dále se obrázky našich dětí pravidelně objevují
v Odpadovém kalendáři, který vydává Město Dvůr Králové n. L.

Výstavy
Celostátní výtvarná soutěž Zvíře není věc má dlouholetou tradici. 13. ročník soutěže
zaznamenal změnu na postu patrona a předsedy poroty. Místo kreslíře Miroslava Bartáka zaujal
akademický Daniel Václavík. Soutěž se vyhlašuje v oborech kresba, malba, grafika, plastika
a je určena pro děti mateřských škol, žáky základních a středních škol. Samostatnou kategorii

tvoří základní umělecké školy. Odborná porota vybírala z celkového počtu 690 prací z 51 škol.
Vernisáž se opět konala ve výstavním prostoru Tenge Nenge v ZOO Dvůr Králové.
K dalším pravidelným akcím patří již tradiční prodejní výstava s vánoční tématikou
Královédvorské Vánoce. Koná se ve všech prostorách Hankova domu a na náměstí Václava
Hanky a je doplněna bohatým kulturním programem.

Kino Svět
V roce 2017 bylo odehráno 329 představení s návštěvností 14 904 diváků. Průměr na jedno
představení činil 45 diváků a průměrná cena vstupenky byla 110 Kč.
K dalším akcím pořádaným v kině Svět patří cestopisné přednášky a besedy z cyklu Křížem,
krážem jako jsou Expediční kamera, film o Josefu Vágnerovi Safari v Čechách nebo festival
amatérských filmů JUNIORFILM, jehož pořadatelem je Dům dětí a mládeže Jednička.
Často využívají projekci našeho kina královédvorské základní školy.

Ostatní akce
V lednu se konal ve spolupráci s taneční školou TAK Dance Krok třetí ročník mezinárodní
taneční soutěže O Cenu Hankova domu. Ve dvou dnech soutěžilo na 80 tanečních „hobby“ párů
a 120 párů registrovaných v Českém svazu tanečního sportu.
Již po třetí jsme se podíleli na celostátní akci Noc venku, kterou pořádá v Hankově domě a na
náměstí Václava Hanky Pečovatelská služba Dvůr Králové n. L.
Nezapomínáme ani na naše seniory, které vždy na začátku října zveme na Den seniorů.
V letošním roce to bylo vystoupení kapely Hašlerka.
Hankův dům, MKZ je rovněž pořadatelem venkovních akcí a městských slavností. V roce 2017
se uskutečnil na náměstí T. G. Masaryka již tradiční Královédvorský majáles, dále pak slavnost
u příležitosti 200 let od objevení Rukopisu královédvorského a první adventní neděli to bylo
slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu.
Královédvorské hudební léto se neslo v duchu česko-polské spolupráce. Nejprve se na
Masarykově náměstí představily soubory základních uměleckých škol ze Dvora Králové n. L.
a Kamenné Hory. Hudební léto pak pokračovalo na náměstí Václava Hanky, kde zahrály na
jazzovém večeru kapely – Kłos a Dąbrovski Projekt(Polsko), JG DIX Holice a Crazy Boys of
Prague s Evou Emingerovou. Na rockovém minifestivalu to byly Korpis Karmel (Polsko),
SHIVA, Martin Ketner trio a Creedence Revival Czech. Posledním koncertem hudebního léta
byl country večer. Představily se kapely Aprode (Polsko), Phobos a Přímá Linka Tomáše Linky.

Soubory ZUŠ R. A. Dvorského a královédvorské kapely Green Day Revival, Creedence
Revival a Wishmasters si pak na oplátku zahrály v Kamenné Hoře.
V červnu se uskutečnil již druhý ročník studentského festivalu divadla, tance a hudby Cool fest,
který pořádá Mezinárodní konzervatoř Praha ve spolupráci s MKZ Hankův dům
a královédvorským gymnáziem. Během tří dnů festival nabídl školám a divákům všech
věkových kategorií muzikálová a operní vystoupení, taneční show, koncerty rockových
a jazzových kapel, divadelní představení a workshopy. Všechna představení jsou zdarma.
Bohužel v roce 2017 na festival odmítlo přispět ministerstvo kultury a veškeré náklady byly
hrazeny z rozpočtu Hankova domu.
Svoje místo má v Hankově domě i Pěvecký sbor Záboj, který se schází k pravidelným
zkouškám a vystupuje v rámci koncertní sezóny i na ostatních akcích v našem městě i okolí.
Dále je to Loutkový soubor Klíček, který hraje pro nejmenší diváky jak v našem sále, tak v sále
knihovny Slavoj a stále marně čeká na svoji stálou scénu.
Každé pondělí patří sál Hankova domu cvičení power jógy a aerobiku.
Celkem navštívilo pořady Hankova domu 62 843 diváků a posluchačů.
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3. DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Doplňková činnost je významným přínosem pro hospodaření celé organizace. Příjmy z této
činnosti slouží na krytí ztráty v hlavní činnosti, dále pak na další rozvoj organizace, opravy
a udržování. Pro tuto činnost organizace disponuje několika živnostenskými oprávněními. Jsou
to činnost hostinská a obchodní – koupě zboží za účelem dalšího prodeje a stánkový prodej.
V tomto případě je to provoz divadelní kavárny, která slouží i jako předprodej vstupenek.
Dále to je zprostředkovatelská a realitní činnost pro krátkodobé i dlouhodobé pronájmy prostor
Hankova domu a kina Svět a zprostředkovatelská činnost, která je spojena se zajišťováním
programů, pořadů a akcí pro jiné subjekty.

4. HOSPODAŘSKÝ VÝSLEDEK
Tabulka nákladů a výnosů pro rok 2017 v tisících Kč
Označení dle
účtové osnovy Položka

Skutečnost

Návrh

501

Spotřeba materiálu

240

200

502

Spotřeba energie

283

390

503

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

790

800

504

Prodané zboží

343

250

511

Opravy a udržování

193

100

512

Cestovné

8

10

513

Náklady na reprezentaci

14

30

518

Ostatní služby

6 248

5 497

521

Mzdové náklady

3 100

2 552

524

Zákonné sociální pojištění

944

810

525

Jiné sociální pojištění

8

6

527

Zákonné sociální náklady

76

18

528

Jiné sociální náklady

0

0

549

Ostatní náklady z činnosti

0

20

551

Odpisy DNM a DHM

0

0

558

Náklady drobný dlouhodobý majetek

83

50

591

Daň z příjmů

14

20

12 344

10 753

5 132

4 150

Náklady celkem
602

Výnosy z prodeje služeb

603

Výnosy z pronájmů

287

310

604

Výnosy z prodaného zboží

591

450

662

Úroky

1

6

648

Čerpání fondů

636

472

649

Ostatní výnosy z činnosti

141

50

644

Výnosy z prodeje materiálu

0

0

672

Příspěvky a dotace na provoz – zřizovatel

5 510

5 290

672

Granty, dary, dotace – KHK

68

25

12 366

10 753

Výnosy celkem

Příspěvek od zřizovatele činil 5 510 000 Kč včetně částky 1 000 000 Kč, která byla převedena
z městského rozpočtu z kapitoly kultura do rozpočtu Hankova domu na zajištění ostatních
kulturních akci, jako jsou Majáles, Královédvorské hudební léto, Česko-polská spolupráce,
Cool fest, Oslava u příležitosti nalezení Rukopisu královédvorského, Den seniorů a Rozsvícení
vánočního stromu.

Závazné finanční ukazatele pro rok 2017 – čerpání
Náklady na školení a vzdělávání
Náklady na platy zaměstnanců

3 252 Kč
2 421 501 Kč

Ostatní osobní náklady

678 270 Kč

Náklady na reprezentaci

13 916 Kč

Celkem

3 116 939 Kč

Hospodářský výsledek pro rok 2017
Hlavní činnost
Vedlejší činnost
Zisk celkem

–338 140,18 Kč
+ 360 056,50 Kč
21 916,32 Kč

5. OPRAVY A INVESTICE
Drobný hmotný majetek byl pořízen za 82 954 Kč, provedené opravy za 192 922 Kč.
Kromě běžných oprava jsme přistoupli k výměně osvětlení ve velkém salonku. Zářivky
nahradilo led osvětlení. Došlo i na výměnu koberců, nákup nového počítače do kina, opravu
sálových židlí nebo výměnu dveří v bytě domovníka. Stávající musely být nahrazeny za
protipožární.

6. ZÁVĚR
Rok 2017 můžeme hodnotit jako úspěšný jak v návštěvnosti, tak v hospodaření. Činnost
Hankova domu MKZ je již třetím rokem poznamenaná rekonstrukcí nejprve střechy a od srpna
2017 opravou hlavního vchodu. Velký dík proto patří především všem zaměstnancům, kteří
i nad rámec své běžné pracovní doby zajišťují kvalitní a bezproblémový provoz Hankova domu
i kina Svět. Výběrem pořadů se snažíme oslovit všechny věkové skupiny obyvatel našeho města
i okolí. Naší snahou je, aby kulturní život v našem městě byl pestrý, bohatý a hodnotný.
Vypracovala: Zuzana Čermáková

7. FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA
Divadelní představení

Skořápka – Divadlo Ungelt Praha

Swing se vrací – Divadlo Ypsilonka

Pankrác 45 – Švandovo divadlo Praha

České nebe – Divadlo Járy Cimrmana Praha

Božská Sarah – Divadlo Palace

Skleněný zvěřinec – Divadlo Ungelt Praha

Africká královna – Divadlo Palace

Cena za něžnost – Divadlo Palace

Koncerty Kruhu přátel hudby

Cantaria Clarinete

Duo Bohemia Bass

Kalabis Quintet

Dny R. A. Dvorského

Ježkovy stopy

O. Havelka a Melody Makers

Big Band Dvorský

JH Big Band a Ondřej Ruml

Koncerty v Krčmě Starý pivovar

Zoë Schwarz Blue Commotion

LeBurn Maddox

Victoria Klewin

Koncerty

František Nedvěd se synem

Swingové vánoce

Pohádky pro děti

Strašidla

Krysáci

Majáles

Kapela Dilema

Kapela Jelen

Královédvorské hudební léto

Eva Emingerová

Královédvorská country skupina Phobos

Tomáš Linka a Přímá linka

Rukopisné slavnosti

Královédvorský pěvecký sbor Záboj

Folklorní sbor ZHOR při ZUŠ Trutnov

Petra Janů a skupina a skupina Golem

Rozsvícení vánočního stromu

Tomáš Kočko & Orchestr

Královédvorské vánoční trhy v Hankově domě

