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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 

 

 

Ekonom/účetní   Programový pracovník kino Programový pracovník HD 

 

 

Domovník Uklízečky Externí zaměstnanci 

 

 

Vedoucí kavárny/předprodej vstupenek  Pokladní 

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. Celkem bylo 

odehráno 10 divadelních představení řady A – Prokletí nefritového škorpiona – divadlo 

Příbram, Třetí prst na levé ruce – divadlo Na Fidlovačce, Chaplin – Městské divadlo Mladá 

Boleslav, Kočičí hra – Klicperovo divadlo Hradec Králové, Vše o mužích – studio DVA, 

Rozmarný večer – divadlo V Celetné. V nové sezóně to byla představení Prodaná nevěsta – 

Spolek divadelních ochotníků Alise Jiráska Úpice, Perfect Days – Pantheon production, 

Návštěvy u pana Greena – Divadelní a filmová agentura a Dámy z Anien – Divadlo Palace. 

V divadelní řadě B určené především mladých divákům to byla představení Rapper – 

Divadelní společnost Frída, Moje malá úchylka – A studio Rubín a Milena má problém – 

Divadlo v Celetné. Je škoda, že tato představení oslovila malý počet diváků a pro novu sezónu 

jsme tuto řadu byli nuceni z finančních důvodů zrušit. 

Mimo předplatné jsem odehráli tři představení – Léčivé divadlo Gabriely Filip, dlouho 

očekávané Deštivé dny a Hvězdné manýry Divadelní společnosti Háta. 

Celková návštěvnost na všech divadelních představeních byla 4 811 diváků.  

 

Koncerty Klubu přátel hudby 

V rámci koncertní sezóny Kruhu přátel hudby se uskutečnilo celkem 9 koncertů našich 

předních interpretů a souborů – Kaliopé trio, Jan Ostrý a Sylvie Ježková, Barbora Mochowa 

a Kvintesence quartet, Pražské komorní trio, Jarní koncert Pěveckého sboru Záboj, v kostele 

sv. Jana Křtitele to byl koncert Pavla Svobody a Marka Zvolánka. V nové sezóně to byl 

koncert Hudba v myšlenkách Masarykových v podání Jitky Baštové a Jindřicha Macka, dále 

pak kytarový recitál Lubomíra Brabce a Vánoční koncert pěveckého sboru Záboj v kostele sv. 

Jana Křtitele na druhý svátek vánoční. 



Koncerty tohoto žánru si vyslechlo na 300 posluchačů. Jako každoročně musím konstatovat, 

že o tento druh koncertů je stále malý zájem, přesto do programové skladby Hankova domu 

patří. S příchodem nové ředitelky ZUŠ se zlepšila návštěvnost pedagogů a žáků ZUŠ. 

 

Koncerty populární hudby a zábavné pořady 

V roce 2018 jsme uspořádali 16 koncertů a zábavných pořadů odlišných žánrů. Byly to 

koncerty Szidi Tobias, koncerty v rámci festivalu Dny R. A. Dvorského, 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 Dead 

Beatz, The Cracked Cookies, Chrise Bergsona, Shanny Waterstown a Lorenza Thopsona. 

Celkem tuto oblast zábavy navštívilo na 3 000 diváků a posluchačů. 

  

Dny R. A. Dvorského 

O zahájení ji 24. ročníku festivalu se postaralo v Krčmě Starý pivovar rakouské duo Dead 

Beatz Blues Bopper bubeníka Davida Karlingera a kontrabasisty Bernieho Millera. Jejich 

koncert sklidil u diváků velký ohlas. 23. března, se sál Hankova domu proměnil ve swingovou 

tančírnu. Publiku se představil profesionální big band Original Vintage Orchestra, který 

k tanci i poslechu zahrál swingovou hudbu 20. a 30. let 20. století a zároveň v dobovém stylu 

představil originální úpravy slavných moderních písní. V hlavním festivalovém večeru se 

představil nejprve Mladý týnišťský big band s vynikajícím zpěvákem Martinem Růžou. Pod 

taktovkou Pavla Plašila zazněly jazzové, swingové i moderní rockové a popové skladby. 

Jedním z vrcholů 24. ročníku Dnů R. A. Dvorského byl koncert Petra Soviče & Golden Big 

Band Prague, předního českého orchestru, který se jako jediný v republice v současné době 

zabývá výhradně československou tvorbou. Další koncert se konal v dubna v Penzionu Za 

Vodou. Všechny své příznivce svým vystoupením potěšil talentovaný trumpetista Petr 

Stránský za doprovodu královédvorského EKG JAZZ. O závěr festivalu se v Krčmě Starý 

pivovar postaralo česko-francouzské vokální trio The Cracked Cookies. Soubor ve složení 

Marie Ruby, Jitka Štěrbáková a Marie Dubus. 

  



Společenská zábava 

Do oblasti společenské zábavy řadíme kurzy tance a společenského chování pro mládež, 

taneční pro manželské páry a taneční dvojice, plesy. Celková návštěvnost na těchto akcích 

byla více jak 9 000 účastníků. 

Ve dvou tanečních kursech pro mládež, které vyučují manželé Chmelovi, tančilo celkem 

132 chlapců a dívek ve věku 16–17 let. 

Taneční pro manželské páry a taneční dvojice jsou stále v oblibě. Ve třech kurzech, rovněž 

pod vedením manželů Chmelových, tančilo na 56 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“. 

Začátkem ledna se konal již čtvrtý ročník Taneční soutěže o Cenu Hankova domu. První den 

to byla soutěž Českého svazu tanečního sportu a druhý den soutěž Svazu učitelů tance. 

Celkem soutěžilo na 300 tanečních párů všech kategorií. 

 

Pořady pro školy 

Nedílnou součástí programové skladby Hankova domu jsou výchovné pořady pro školy všech 

typů. V roce 2018 se uskutečnilo 20 divadelních představení, koncertů, cestopisných 

přednášek a filmových představení, které zhlédlo 10 551 žáků mateřských, základních a 

středních škol. Byly to např. pro MŠ a 1. stupeň ZŠ představení Hurvínkova cesta do 

Tramtárie, Makový mužíček, Cirkusácká pohádka, nebo O Rumcajsovi. Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

to byla např. Planeta Země, nekonečný příběh, Nahatý Shakespeare, Gulliver mezi trpaslíky, 

hudební pořad Vánoce s Poutníky nebo filmová představení Archa světel a stínů nebo Safari 

v Čechách. 

 
Divadlo pro děti 

Nedělní pohádky O třech námořnících, Hurvínkova cesta do Tramtárie, Malá čarodějnice, 

Čiperkové, Krkonošské pohádky, Popletení čertíci a Čertův švagr z cyklu Pojďte s dětmi do 

divadla vidělo na 1 000 dětí se svými rodiči. 

 

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 35 dětí. V roce 2018 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 Kde končí světí, Den Země – 

mezinárodní výtvarná soutěž, Zvíře není věc, Podzvičinsko očima dětí, Krásná jako kvítka, 

Lidická růže nebo Kladenská veverka. Dále se obrázky našich dětí pravidelně 

objevují v Odpadovém kalendáři, který vydává Město Dvůr Králové n. L.  

 

 

Výstavy 

V roce 2018 se konal již 14. ročník celostátní výtvarná soutěž Zvíře není věc, kterou pořádá 

Hankův dům ve spolupráci se Safari Parkem. Patronem a zároveň předsedou odborné poroty 

je architekt Ota Černý. Soutěž je každoročně vyhlašována 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 877 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. V roce 2018 přispěly k vánoční 

atmosféře soubory Karmína, Flauty Dolce, Carpe Diem, Vítězňáček nebo dětský folklorní 

soubor Hořeňáček. 

 

Kino Svět 

V roce 2018 bylo odehráno 206 titulů, 341 představení s návštěvností 15 207 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 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 čtvrtý ročník mezinárodní 

taneční soutěže O Cenu Hankova domu. Ve dvou dnech soutěžilo na 300 tanečních párů 

registrovaných v Českém svazu tanečního sportu. 

Naše kulturní zařízení je každoročním spolupořadatelem celostátní akce Noc venku, kterou 

pořádá v Hankově domě a na náměstí Václava Hanky Pečovatelská služba Dvůr Králové n. L.  

v roce 2018 to byl již pátý ročník. 

Nezapomínáme ani na naše seniory, které vždy na začátku října zveme na Den seniorů. 

V letošním roce to bylo vystoupení Sester Havelkových, kterým jsme si připomněli 100. 

výročí vzniku republiky. Tomuto významnému výročí jsme se věnovali dalšími pořady. 

Nejprve to byla komická opera na slova Karla Sabiny Prodaná nevěsta v podání Spolku 

divadelních ochotníků Úpice. Následoval slavnostní koncert Podkrkonošského symfonického 

orchestru a v rámci koncertů Klubu přátel hudby to byla Hudba v myšlenkách Masarykových. 

Hankův dům, MKZ je rovněž pořadatelem venkovních akcí a městských slavností. V roce 

2018 se uskutečnil na náměstí T. G. Masaryka již tradiční Královédvorský majáles, 

Královédvorské hudební léto, Svatováclavské posvícení a první adventní neděli to bylo 

slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu.  

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 dvou 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 pro 

návštěvníky zdarma. 

Pravidelně v Hankově domě zkouší Pěvecký sbor Záboj, který se schází ke 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. 

Město Dvůr Králové n. L. využívá prostory Hankova domu každoročně k předávání cen 

města, schůzím městského zastupitelstva a školením. 

 

 

 

 



 

 

Vývoj návštěvnosti 
 

 
Graf vývoje návštěvnosti v letech 2015–2018 

 

3. DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

Příjmy z doplňkové 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.
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HOSPODAŘSKÝ VÝSLEDEK 

Tabulka nákladů a výnosů pro rok 2018 v tisících Kč 

Označení dle 
účtové osnovy Položka Skutečnost Návrh 

  

501 Spotřeba materiálu 346 200 

502 Spotřeba energie 270 390 

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 722 780 

504 Prodané zboží 293 250 

511 Opravy a udržování  124 150 

512 Cestovné 11 10 

513 Náklady na reprezentaci 30 30 

518 Ostatní služby 6 630 6 417 

521 Mzdové náklady       3 439 3 057 

524 Zákonné sociální pojištění       1 062 880 

525 Jiné sociální pojištění 9 6 

527 Zákonné sociální náklady        142 45 

528 Jiné sociální náklady 2 0 

549 Ostatní náklady z činnosti 0 0 

551 Odpisy DNM a DHM 0 0 

558 Náklady drobný dlouhodobý majetek 57 50 

591 Daň z příjmů 15 20 

Náklady celkem 13 152 12 280 

  

602 Výnosy z prodeje služeb  5 499 4 794 

603 Výnosy z pronájmů 261 310 

604 Výnosy z prodaného zboží 548 600 

662 Úroky 0 1 

648 Čerpání fondů 545 350 

649 Ostatní výnosy z činnosti 124 80 

644 Výnosy z prodeje materiálu 0 0 

672 Příspěvky a dotace na provoz – zřizovatel 5 835 5 770 

672 Granty, dary, dotace – KHK, dotace Polsko 377 375 

Výnosy celkem 13 189 12 280 

 

Příspěvek od zřizovatele činil 5 835 000 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, Rozsvícení 

vánočního stromu, dále pak na další část betlému. 

  



Závazné finanční ukazatele pro rok 2018 – čerpání  

Náklady na školení a vzdělávání 3 150 Kč 

Náklady na platy zaměstnanců 2 697 097 Kč 

Ostatní osobní náklady 742 040 Kč 

Náklady na reprezentaci 29 377 Kč 

Celkem 3 471 664 Kč 

 

Hospodářský výsledek pro rok 2017  

Hlavní činnost –327 472,69 Kč 

Vedlejší činnost  + 364 665,90 Kč 

Zisk celkem 37 193,21 Kč 

 

4. OPRAVY A INVESTICE 

Drobný hmotný majetek byl pořízen za 50 000 Kč, provedené opravy za 124 000 Kč. Kromě 

běžných oprava to bylo pořízení čistících zón ke vchodu, oprava sálových židlí nebo oprava 

obložení ve velkém sále. 

 

ZÁVĚR 

Celkem navštívilo pořady Hankova domu na 64 707 diváků a posluchačů, kino Svět 15 207 

diváků.  

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.  

Rok 2018 tedy můžeme hodnotit jako úspěšný jak v návštěvnosti, tak v hospodaření zejména 

s ohledem na to, že již čtvrtým rokem probíhá rekonstrukce budovy Hankova domu. V roce 

2018 se rekonstruoval hlavní vchod a východní fasáda včetně výměny oken, což samozřejmě 

poznamenalo náš provoz. 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.  

 

Vypracovala: Zuzana Čermáková 
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Perfect Days divadlo Palace 

 

Rozmarné léto – Divadlo V Celetné 



 

Prodaná nevěsta – Spolek divadelních ochotníků Úpice 

 

Prokletí nefritového škorpióna – Divadlo A. Dvořáka Příbram 



 

Návštěvy u pana Greena – FAD agentura Praha 

 

Stanislav Zindulka 



 

Milena má problém – Šárka Vaculíková 

 

Kočičí hra – Klicperovo divadlo Hradec Králové 



 

Chaplin – Městské divadlo Mladá Boleslav 

 

Dámy z Aniane – Divadlo Palace 



 

O třech námořnících – Divadlo Láryfáry Praha 

 

Hurvínkova cesta do Tramtárie 



 

Lorenzo Thompson 

 

Shanna Waterstown 



 

DeadBeatz Blues Bopper 

 

Mladý týnišťský Big Band 



 

Original Vintage orchestra 

 

Golden Big Band Prague 



 

The Cracked Cookies 

 

4TET 



 

Anna K 

 

Vakantieorkest AD HOC 



 

Petra Börnerová trio 

 

Wostruha 



 

Pavlína Jíšová a Bababand 

 

Smookie revival 

 



 

Podkrkonošský symfonický orchestr 

 

Koncert KPH – Kalliopé trio 

 



 

Cool fest 

 

Coolfest 

 



 

Bb

 

Heebe Jeebies 

 

Milan Peroutka 



 

Cirkus problem 

 

Majáles – Česká beseda 



 

Divadlo Tondy Novotného 

 

Královédvorské vánoce 

 


