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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 péče o kulturní, duševní a společenský rozvoj města a jeho
obyvatel.
Cílem tohoto materiálu je předložit výroční zprávu o činnosti Hankova domu, MKZ
Dvůr Králové nad Labem za rok 2014 a výhled pro rok 2015.

2. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Na hospodaření organizace má přímý dopad celá řada vnějších – neovlivnitelných
skutečností. Hlavním faktorem je zájem návštěvníků o kulturu, který stále více
ovlivňuje ekonomická situace obyvatel našeho města.
Základním ekonomickým principem Hankova domu, MKZ je, že cenu vstupného na
jednotlivé pořady kalkulujeme tak, aby tržba pokryla přímé náklady na honoráře
umělců a ostatní související náklady.
Příspěvek zřizovatele byl v průběhu roku 2014 navýšen o částku 800.000 Kč na
pokrytí nákladů městských akcí, jako jsou Masopust, Majáles, Hudební léto, Den
seniorů, Svatováclavské posvícení a Rozsvícení vánočního stromu.
Hospodářský výsledek po zdanění v korunách českých
Rok
Hlavní činnost
Doplňková činnost

Příspěvek zřizovatele

2011

−387 000

+398 000

3 750 000

2012

−343 670

+412 430

3 770 000

2013

−60 264

+384 450

3 970 000

2014

−65 850

+357 230

4 931 270
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3. HLAVNÍ ČINNOST
Ve své činnosti se Hankův dům, MKZ řídí zřizovací listinou, ve které je vymezen
okruh hlavní a doplňkové činnosti. V hlavní činnosti jsou ty, pro které byl Hankův
dům, MKZ zřízen.
Jsou to:
• divadelní představení profesionálních i amatérských scén
• divadelní předplatné
• koncerty vážné i populární hudby
• představení pro školy všech stupňů
• představení pro děti
• společenská zábava, plesy a další společenské akce
• kurzy tance pro mládež i dospělé
• výtvarný kroužek
• vzdělávací kurzy
• provozování kina Svět
Celkový počet návštěvníků na výše zmíněných akcích Hankova domu a kina Svět
v roce 2014 dosáhl 63 755.
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DIVADLA
Divadelní představení uvádíme především v rámci předplatitelské sezóny. V roce 2014
si divadelní předplatné zakoupilo 304 předplatitelů, což je nárůst oproti loňskému roku
o 40 předplatitelů. Zbývající vstupenky jsou určeny k volnému prodeji. Celkem bylo
odehráno 10 divadelních představení v rámci předplatitelské sezóny – Dáma
s kaméliemi, Prachy, Frankie a Johny, Scapinova šibalství, Vzpomínky zůstanou,
Sbohem, zůstávám!, Králova řeč, Vztahy na úrovni, Cry Baby Cry, Miluji tě, ale...
Mimo předplatné jsme odehráli představení. Ceveman. Celková návštěvnost na
divadelních představeních byla 4 106 diváků. Průměrná návštěvnost na jedno
představení je 373 diváků a průměrná cena vstupenky vzrostla oproti loňskému roku
z 308 na 320 Kč.

Dáma s kaméliemi

Prachy
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KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY
V rámci koncertní sezóny KPH se uskutečnilo celkem 7 koncertů našich předních
interpretů a souborů s celkovou návštěvností 318 posluchačů.
Nadále se nedaří, i přes velmi dobrou programovou skladbu, zvýšit návštěvnost na
těchto koncertech. Zejména pak ani navázat spolupráci s učiteli hudební výchovy a
pedagogy ZUŠ.

Wihanovo kvarteto

Police symphony orchestra

5

KONCERTY A ZÁBAVNÉ POŘADY
V roce 2014 jsme zorganizovali 11 koncertů a zábavných pořadů odlišných žánrů,
které shlédlo 2.555 diváků. Byly to koncerty Dana Bárty, Věry Špinarové, Ondřeje
Brzobohatého nebo seskupení 4TET.

Věra Špinarová

Ondřej Brzobohatý
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DNY R. A. DVORSKÉHO
V roce 2014 se uskutečnil již 20. ročník festivalu Dny R. A. Dvorského, na kterém se
setkávají každoročně všichni ti, kteří rádi hrají a poslouchají swingovou a jazzovou
hudbu. Zároveň jsme si připomněli 115. výročí Dvorského narození. Na prvním
večeru se představil Big Band Dvorský, dále Black Buřiňos z Týniště nad Orlicí a
Orchestr Václava Marka. Celým večerem provázel Aleš Cibulka. Druhý festivalový
večer patřil Melody Makers s Ondřejem Havelkou. V rámci 20. ročníku se uskutečnily
i dva koncerty v restauraci Starý pivovar. Nejprve to byl v květnu energický bluesový
zpěvák Lorenzo Thomson, na podzim pak Sharon Lewis. Oba Američany doprovodila
kapela Groove Jana Kořínka, který je excelentním hráčem na Hamondovy varhany.

Ondřej Havelka a Melody Makers

Lorenzo Thomson
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SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
Do oblasti společenské zábavy řadíme kurzy tance pro mládež, taneční pro manželské
páry a taneční dvojice a plesy. Celková návštěvnost na těchto akcích byla více jak
8 316 účastníků.
Výuku tanečních kurů pro mládež převzali na podzim 2014 manželé Chmelovi,
majitelé taneční školy TAK Dance KROK, kteří vyučují moderní a zábavnou formou.
Ve dvou kurzech tančilo celkem 120 chlapců a dívek ve věku 16–17 let.
Rovněž taneční pro manželské páry a taneční dvojice jsou stále v oblibě. Ve třech
kurzech tančí na 70 párů pod vedením manželů Francových.
V plesové sezóně se uskutečnilo celkem 11 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“. Na závěr taneční sezóny pořádáme již
tradičně tzv. „Zamykání plesové sezóny“.
POŘADY PRO ŠKOLY
Významné místo v činnosti Hankova domu zaujímá pořádání výchovných programů
pro školy všech typů. V roce 2014 se uskutečnilo celkem 15 divadelních představení,
koncertů a přednášek, které shlédlo na 7 350 žáků.
Byly to např. Evžen Oněgin, Pirátská pohádka, Záhada hlavolamu, Scapinova
šibalství, Trapas nepřežiju, O dvanáctu měsíčkách, Pískomil se vrací nebo Poslední
trik G. Meliése.
DIVADLO PRO DĚTI
Pro malé diváky jsme odehráli 4 pohádková představení v rámci cyklu Divadelní
čtyřlístek a 5 loutkových pohádek uváděných místní loutkovou scénou Klíček.
Celková návštěvnost na všech těchto představeních 756 diváků.

Včelí medvídci
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VÝTVARNÝ KROUŽEK
Již tradičně se řadí činnost výtvarného kroužku pro děti předškolního věku k velmi
úspěšným a zájem o něj mnohonásobně převyšuje naše možnosti. Kroužek ve dvou
kurzech navštěvuje 38 dětí. Pracemi malých výtvarníků obeslala lektorka kurzu
Vanda Kotíková 9 výtvarných soutěží a ze všech si děti našeho kroužku odnesly
ocenění. Byly to soutěže Kladenská veverka – 3. místo a ocenění pro celý kroužek,
Krkonoše očima dětí – 1. a 2. místo, Zvíře není věc – 1., 2. a 3.místo a Cena ředitele
Zoo Přemysla Rabase, Freudův Příbor – 2. místo, Lidice 2014 – čestné uznání, O
nejhezčí poštovní známku – 2. místo, Krásná jako kvítka Havířov – 3. místo,
a v soutěži Malujeme po síti, kterou vyhlašuje Český rozhlas Praha, se do nejužšího
finále dostaly práce 2 dětí. Nakonec si Barunka Kočová odnesla celkové vítězství.
Dále se obrázky našich dětí pravidelně objevují na výstavě Alšova země nebo
v Odpadovém kalendáři, který vydává Město Dvůr Králové n. L.

Ocenění výtvarného kroužku
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VÝSTAVY
Pro naše kulturní zařízení je charakteristická výtvarná soutěž „Zvíře není věc“
a s ní spojená výstava oceněných a vybraných prací z této soutěže, která se koná
pravidelně v Zoo Dvůr Králové. Jubilejní 10. ročník soutěže obeslalo pracemi 55
škol a odborná porota v čele s kreslířem Miroslavem Bartákem vybírala ze 736 prací.
Vernisáž se konala tentokrát v nově otevřeném výstavním prostoru Tenge Nenge.
K dalším pravidelným akcím patří již tradiční vánoční prodejní výstava, která se koná
ve všech prostorách Hankova domu a na náměstí Václava Hanky a je doplněna
bohatým kulturním programem.
KINO SVĚT
Kino Svět je vybaveno nejmodernější technikou ve formátu 2D a 3D a řadí se tak mezi
premiérová kina. V roce 2014 bylo odehráno 299 představení s celkovou návštěvností
11 167 diváků.
K dalším akcím pořádaným v kině Svět se řadí cestopisné přednášky z nového cyklu
„Křížem, krážem“, filmové festivaly Dobromysl – příběhy obyčejné¨ho štěstí,
Expediční kamera nebo festival amatérských filmů JUNIORFILM, jehož pořadatelem
je DDM Jednička.
OSTATNÍ KULTURNÍ AKCE
Hankův dům, MKZ je rovněž pořadatelem venkovních akcí a městských slavností.
V roce 2014 se poprvé uskutečnil Královédvorský masopust, dále to byl již tradiční
Majáles 30. dubna a 1. května, v rámci Královédvorské hudebního léta zahrály na
Masarykově náměstí dechové orchestry a před Hankovým domem se představily
kapely na rockovém minifestivalu a na jazzovém večeru. V září se konalo
Svatováclavské posvícení, které je již několik let spojeno se Dnem spolků, v říjnu to
byl Den seniorů a první adventní neděli slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

Masopust 2014
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Královédvorský majáles

4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Doplňková činnost MKZ je významným přínosem pro hospodaření celé organizace.
Příjmy z této činnosti slouží na krytí ztráty v hlavní činnosti, dále pak na další rozvoj
organizace a opravy a udržování.
V doplňkové činnosti organizace zajišťuje realitní činnost spojenou s krátkodobými
i dlouhodobými pronájmy prostor Hankova domu a kina Svět, zprostředkovatelskou
činnost spojenou se zajišťováním programů, pořadů a akcí pro jiné subjekty dle jejich
výběru a provoz divadelní kavárny, která slouží rovněž jako předprodej vstupenek.

5. OPRAVY A INVESTICE
V roce 2014 nebyly vynaloženy prostředky na žádnou investiční akci.
Drobný hmotný majetek jsme pořídili celkem za 372 305 Kč. Po mnohaletém úsilí se
nám podařilo zakoupit jevištní desky NIVTEC, ze kterých postavíme mobilní jeviště
o velikosti 6 x 4 m, dále jsme nechali vyrobit nové žaluzie do kavárny, děti
z výtvarného kroužku se dočkaly nových stolků a židliček. Do kina Svět jsme pořídili
malý stmívací pult a reflektory. Světelnou techniku v Hankově domě jsme dovybavili
novými reflektory.

6. VÝHLED NA ROK 2015
Na rok 2014 jsme plánovali rekonstrukci vstupu vč. výměny dveří. Po dohodě se
zřizovatelem bude řešena celková oprava Hankova domu s tím, že v roce 2015 bude
nejprve dokončena oprava střechy Hankova domu a další práce, jako je bezbariérový
vstup, výměna dveří a fasáda budou řešeny v souvislosti s možnými ministerskými
dotacemi. V havarijním stavu je střecha na budově kina Svět. Její oprava je rovněž
naplánována na rok 2015. Dále plánujeme opravu koupelen pro herce v suterénu.
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7. ZÁVĚR
Dne 21. září 2014 uplynulo 140 let od slavnostního otevření Hankova domu, který po
celou svoji dlouhou historii zůstává věrný svému poslání – být místem oddechu,
poučení i zábavy pro všechny věkové kategorie.
Rok 2014 můžeme hodnotit jako úspěšný jak v návštěvnosti, tak v hospodaření.
Důkazem toho je rostoucí návštěvnost Hankova domu i kina Svět, nebo stále se
zvyšující počet divadelních předplatitelů. K tomu přispívají i webové stránky, které
mají od loňského léta nový design a s nimi spojený rezervační systém vstupenek.

Vypracovala: Zuzana Čermáková

Autorem fotografií z akcí Hankova domu je Václav Bartoška.
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