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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

Domovník

Vedoucí kavárny/předprodej vstupenek

Programový pracovník HD

Uklízečky

Externí zaměstnanci

Pokladní

Organizační struktura Hankova domu, MKZ

2. HLAVNÍ ČINNOST
V hlavní činnosti jsou zahrnuty ty oblasti kultury, pro které byl Hankův dům, MKZ zřízen:
– pořádání kulturních a kulturně společenských akcí, divadelních představení,
koncertních a jiných kulturních pořadů profesionálních i amatérských souborů
a jednotlivců
– divadelní předplatné
– koncerty vážné 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. V roce 2016 si
divadelní předplatné zakoupilo 313 předplatitelů. Zbývající vstupenky byly určeny k volnému
prodeji. Divadelní představení v roce 2016 zhlédlo na 4 500 diváků.
Celkem bylo odehráno 10 divadelních představení předplatitelské sezóny – Kytice
(Klicperovo divadlo Hradec Králové), Listopad (divadlo ABC), Novecento (Městské divadlo
Mladá Boleslav), Chlap na zabití (Divadlo Palace), Garderobiér (Divadlo Bez zábradlí),
Česká kuchařka (Městské divadlo Kladno), Rychlé šípy (Slovácké divadlo Uherské Hradiště),
Kdo se bojí Virginie Woolfové (Divadlo Rokoko), Stará dobrá kapela (Divadlo Palace)
a Manželský čtyřúhelník (Fanny Agentura) a tři představení mimo předplatné. Byly to Vražda
sexem (divadelní ochotníci z Trutnova), Vím, že víš, že vím (Divadlo Rokoko) a Žena vlčí
mák s Hanou Maciuchovu v hlavní roli (Divadlo Bolka Polívky).

Koncerty Klubu přátel hudby
V rámci koncertní sezóny Kruhu přátel hudby se uskutečnilo celkem 10 koncertů našich
předních interpretů a souborů – Matyáš Novák, Dvořák piano quartet, Edita Adlerová, Daniel
Skála, Pěvecký sbor Záboj, Trio Tones, Vita Caroli a Musica antiqua z Trutnova s celkovou
návštěvností 420 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.

Koncerty a zábavné pořady
V roce 2016 jsme uspořádali 12 koncertů a zábavných pořadů odlišných žánrů. Byly to
koncerty Michala Horáčka, vokálního seskupení Fragile, Anety Langerové, zábavná show
Zdeňka Izera, Partička nebo vystoupení Karla Štědrého a Pavlíny Filipovské u příležitosti Dne
seniorů. V krčmě Starý pivovar jsme pokračovali v organizování jazzových koncertů.

Konkrétně to byly koncerty Eddie Martin Trio, The Daniel’s a Lorenza Thompsona. Celkem
tuto oblast zábavy navštívilo na 2 500 diváků.

Dny R. A. Dvorského
V roce 2016 se uskutečnil již 22. ročník festivalu Dny R. A. Dvorského, na kterém se
setkávají každoročně všichni ti, kteří rádi hrají a poslouchají swingovou a jazzovou hudbu.
Královédvorskému publiku se představil Dixie Tyger’s Band z polské Wroclavi, Harm Core
Jazz Band z Prahy a mezinárodní Eddie Martin Trio. Nově bylo do festivalu zařazeno
divadelní představení Novecento Městského divadla Mladá Boleslav o jazzovém pianistovi
a koncert mezzosopranistky Edity Adlerové a životě a díle Georga Gershwina.

Společenská zábava
Do oblasti společenské zábavy řadíme kurzy tance a společenského chování pro mládež,
taneční pro manželské páry a taneční dvojice a taktéž plesy. Celková návštěvnost na těchto
akcích byla více jak 7 500 účastníků.
Ve dvou tanečních kurzech pro mládež, které vyučují manželé Chmelovi, tančilo celkem
130 chlapců a dívek ve věku 16–17 let.
Rovněž taneční pro manželské páry a taneční dvojice jsou stále v oblibě. Ve dvou kurzech
tančilo na 50 párů pod vedením manželů Chmelových.
V plesové sezóně bylo uspořádáno celkem 9 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“.

Pořady pro školy
Významné místo v činnosti Hankova domu zaujímá pořádání výchovných pořadů pro školy
všech typů. V roce 2016 se uskutečnilo celkem 20 divadelních představení, koncertů
a cestopisných přednášek, které zhlédlo 10 762 žáků.
Byly to např. představení pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy Když jde kůzle
otevřít, O Balynce, Kocour v botách nebo muzikál Ať žijí duchové; pro 2. stupeň základní
školy a střední školy Albert se bojí, Stařec a moře, Cesta do pravěku, Manom Lescaut,
koncert skupiny Travellers nebo cestopisné přednášky o Etiopii a Planeta Země.

Divadlo pro děti
Na 350 dětí navštívilo pohádková představení v rámci cyklu Divadelní čtyřlístek: Rákosníček
a hvězdy, Na kouzelném paloučku, Pipi dlouhá punčocha a Čert a Káča.

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. Díky rekonstrukci střechy dostala učebna zcela jiné parametry a stal se
z ní krásný a vzdušný ateliér.
Práce našich malých výtvarníků se i v roce 2016 objevily ve výtvarných soutěžích a ze všech
si děti našeho kroužku odnesly ocenění. Byly to soutěže Bienále fantazie Martin, Krkonoše
očima dětí, Zvíře není věc, Podzvičinsko očima dětí, dále Malujeme po síti Českého rozhlasu
– Rádio Junior, kde byly3 děti mezi absolutními vítězi, Freudův Příbor – Můj sen, Krásná
jako kvítka, Pověsti královédvorska nebo POKruj, soutěž vyhlášenou knihovnou Slavoj. Dále
se obrázky našich dětí pravidelně objevují na výstavě Alšova země, Celé Česko čte dětem,
Lidická růže a v Odpadovém kalendáři, který vydává Město Dvůr Králové n. L. Novou knihu
pověstí z našeho města a okolí zdobí obrázky Ketrin Tauchmanové, Anety Erbenové,
Veroniky Tesařové, Doubravky Cicákové a Maxmiliána Šturmy. Duchové a netopýři z dílny
výtvarného kroužku ozdobili nově otevřenou Pasáž 88.

Výstavy
Dlouholetou tradici má Hankovým domem pořádaná celostátní výtvarná soutěž Zvíře není
věc. Již 12. ročník této soutěže zaznamenal změnu na postu patrona a předsedy poroty.
Kreslíře Miroslava Bartáka nahradil akademický malíř Daniel Václavík. Soutěž se vyhlašuje
v oborech kresba, malba, grafika, plastika a je určena pro děti mateřských škol a žáky
základních a středních škol. Samostatnou kategorii tvoří základní umělecké školy. Odborná
porota vybírala z celkového počtu 640 prací. Vernisáž se opět konala ve výstavním prostoru
Tenge Nenge v ZOO Dvůr Králové.
K dalším pravidelným akcím patří již tradiční prodejní výstava s vánoční tematikou
Královédvorské vánoce. Koná se ve všech prostorách Hankova domu a na náměstí Václava
Hanky a je doplněna bohatým kulturním programem.

Kino Svět
V roce 2016 bylo odehráno 312 představení s návštěvností 15 726 diváků. Oproti loňskému
roku vzrostla návštěvnost kina o více než 3 400 diváků. Průměr na jedno představení činil
50 diváků a průměrná cena vstupenky byla 110 Kč. Za zvýšenou návštěvností stojí filmy
Řachanda, Doba ledová, Tajný život mazlíčků, Lichožrouti a především Anděl páně 2.
K dalším akcím pořádaným v kině Svět patří cestopisné přednášky a besedy z cyklu Křížem,
krážem nebo festival amatérských filmů JUNIORFILM, jehož pořadatelem je Dům dětí
a mládeže Jednička. Tyto akce navštívilo 166 diváků.

Ostatní akce
V lednu se konal ve spolupráci s taneční školou TAK Dance Krok druhý ročník mezinárodní
taneční soutěže O Cenu Hankova domu. Ve dvou dnech soutěžilo na 100 tanečních „hobby“
párů a 120 párů registrovaných v Českém svazu tanečního sportu.
Již podruhé 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 pro ně bylo připraveno vystoupení Karla Štědrého a Pavlíny Filipovské.
Hankův dům, MKZ je rovněž pořadatelem venkovních akcí a městských slavností. V roce
2016 se uskutečnil na náměstí T. G. Masaryka tradiční Královédvorský majáles, dále pak
Svatováclavské posvícení a první adventní neděli zde byl slavnostně rozsvícen vánoční strom.
Královédvorské hudební léto se koná na Masarykově náměstí a na náměstí Václava Hanky.
Vzhledem k navázání spolupráce města Dvůr Králové nad Labem s polským městem
Kamenná Hora (Kamienna Góra), se první program v rámci Hudebního léta konal na
Masarykově náměstí, kde se představily soubory královédvorské ZUŠ a hudební soubory
z Kamenné Hory. Na náměstí Václava Hanky zahrály kapely na jazzovém večeru – Nadoraz
z Hradce Králové a Michal Prokop s kapelou, na country večeru to byly místní kapely
Wostruha, dále Devítka a Jimmy Bozman & The Lazy Pigs. Závěr hudebního léta patřil
rockovému minifestivalu a kapelám The Cell, Memphis a Ulrichovo náměstí.
V průběhu roku 2016 přibyl do programu Hankova domu studentský festival divadla, tance
a hudby Cool fest, který přivezla do našeho města Mezinárodní konzervatoř Praha. Během tří
dnů festival nabídl školám a divákům všech věkových kategorií muzikálová a operní
vystoupení, taneční show, koncerty rockových a jazzových kapel a divadelní představení. Pro

žáky základních a středních škol byly připraveny workshopy pod vedením zkušených
pedagogů Mezinárodní konzervatoře Praha na téma jazzová tvorba, klasická i rocková opera,
základy tanečních stylů, moderování nebo základy mediální tvorby. Všechna představení byla
zdarma a těšila se velkému zájmu.
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.
Každé pondělí patří sál Hankova domu cvičení jógy, power jógy a aerobiku.

Vývoj návštěvnosti

Graf vývoje návštěvnosti v letech 2012–2016

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 2016 v tisících Kč
Označení dle
účtové osnovy Položka

Skutečnost

Návrh

501

Spotřeba materiálu

159

200

502

Spotřeba energie

309

390

503

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

749

800

504

Prodané zboží

280

250

511

Opravy a udržování

233

100

512

Cestovné

10

10

513

Náklady na reprezentaci

25

30

518

Ostatní služby

5 898

5 497

521

Mzdové náklady

2 679

2 552

524

Zákonné sociální pojištění

820

810

525

Jiné sociální pojištění

7

6

527

Zákonné sociální náklady

36

18

528

Jiné sociální náklady

6

0

549

Ostatní náklady z činnosti

10

20

551

Odpisy DNM a DHM

558

Náklady drobný dlouhodobý majetek

591

Daň z příjmů

Náklady celkem

0

0

148

50

12

20

11 367

10 753

4 839

4 150

602

Výnosy z prodeje služeb

603

Výnosy z pronájmů

281

310

604

Výnosy z prodaného zboží

497

450

662

Úroky

1

6

648

Čerpání fondů

225

472

649

Ostatní výnosy z činnosti

104

50

644

Výnosy z prodeje materiálu

0

0

672

Příspěvky a dotace na provoz – zřizovatel

5 274

5 290

672

Granty, dary, dotace – KHK

173

25

11 394

10 753

Výnosy celkem

Příspěvek od zřizovatele činil 5 274 000 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, Cool fest, Svatováclavské
posvícení, Den seniorů a Rozsvícení vánočního stromu.

Závazné finanční ukazatele pro rok 2016 – čerpání
Náklady na školení a vzdělávání
Náklady na platy zaměstnanců

1 760 Kč
2 099 729 Kč

Ostatní osobní náklady

579 729 Kč

Náklady na reprezentaci

24 279 Kč

Celkem

2 705 437 Kč

Hospodářský výsledek pro rok 2016
Hlavní činnost
Vedlejší činnost
Zisk celkem

–337 168,36 Kč
352 280,10 Kč
15 111,74 Kč

5. OPRAVY A INVESTICE
Drobný hmotný majetek byl pořízen za 148 453 Kč, provedené opravy za 232 511 Kč. Také
v roce 2016 pokračovala rekonstrukce střechy Hankova domu, která byla dokončena v září
2016. Opravou prošlo osvětlení velkého sálu a žárovky byly vyměněny za led svítidla
s dlouhou životností a úsporou elektrické energie. Dále byly vyměněny koberce v saloncích
Na tyto dvě akce byly čerpány peníze z rezervního fondu.

6. ZÁVĚR
Rok 2016 můžeme hodnotit jako úspěšný jak v návštěvnosti, tak v hospodaření. Díky
flexibilitě a obětavosti pracovníků Hankova domu se podařilo zajistit všechny akce bez
problémů a dostát všem závazkům, které jsme si stanovili v dramaturgickém plánu. Důkazem
toho je i rostoucí návštěvnost především v kině Svět, nebo stále se zvyšující počet divadelních
předplatitelů. Výběrem pořadů se snažíme oslovit všechny věkové skupiny obyvatel našeho
města i okolí.

Vypracovala: Zuzana Čermáková

