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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 činnosti, 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 

– přednáškovou, vzdělávací a výchovnou 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 2015 si 

divadelní předplatné zakoupilo 313 předplatitelů. Můžeme tedy konstatovat, že počet 

předplatitelů se opět zvýšil. Zbývající vstupenky byly určeny k volnému prodeji. Celkem bylo 

odehráno 10 divadelních představení předplatitelské sezóny – Válka Roseových (divadlo 

A. Dvořáka Příbram), Jeppe z Vršku (divadlo Na Jezerce), Eva tropí hlouposti (Fidlovačka), 

Limonádový Joe (divadlo Radost Brno), Tančírna (divadlo Radka Brzobohatého), Jeptišky 

(Včd Pardubice), Úča musí pryč (divadlo Verze), Kumšt (UA Gardes), Rodina je základ státu 

(divadlo Palace) a Hra vášní (agentura Harlekýn). 

Mimo předplatné jsme odehráli představení Němý Bobeš (Divadlo Járy Cimrmana), Škaredá 

středa (Studio Ypsilon), Bláznivý Petříček (La Fabrika) a dvě představení amatérských 

divadel – Sluha dvou pánů (Amadeus Praha) a Synové velké metelice (divadelní ochotnický 

soubor Vlastík Vrchlabí). 

Celková návštěvnost na divadelních představeních byla 5 691 diváků.  

 

Koncerty Klubu přátel hudby 

V rámci koncertní sezóny Kruhu přátel hudby se uskutečnilo celkem 7 koncertů našich 

předních interpretů a souborů s celkovou návštěvností 373 posluchačů. Bohužel tato oblast je 

co do návštěvnosti stále okrajová. S povděkem je však možno konstatovat, že návštěvnost na 

koncertech mírně stoupla. Velkým zážitkem byl např. koncert Jiřího Bárty s Terezií Fialovou, 

Escualo kvintet nebo Podkrkonošského symfonického orchestru. 

 

Koncerty a zábavné pořady 

V roce 2015 jsme zorganizovali 11 koncertů a zábavných pořadů odlišných žánrů, které 

navštívilo 2 360 diváků a posluchačů. Byl to například koncert Hany Zagorové, zábavná 



improvizační show Partička, koncert k 100. výročí narození Edith Piaf, výroční koncert 

kapely Poutníci nebo bubenická show. 

 

Dny R. A. Dvorského 

V roce 2015 se uskutečnil již 21. 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 Pilsner Jazz Band, Prima Time Voice, JK Band 

Pardubice, Big Band Chrudim, se kterým si zazpívala stále více populární Dasha, Big Band 

F. A. Šporka ze ZUŠ Jaroměř a Georgia College Band z USA. V restauraci Starý pivovar byl 

uveden koncert Američanky Marilyn Oliver.  

 

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 7 844 účastníků. 

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

120 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 Francových. 

V plesové sezóně bylo uspořádáno 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“. Závěr taneční sezóny patřil již tradičně Zamykání plesové 

sezóny. 

 

Pořady pro školy 

Významné místo v činnosti Hankova domu zaujímá pořádání výchovných pořadů pro školy 

všech typů. V roce 2015 se uskutečnilo celkem 16 divadelních představení, koncertů 

a cestopisných přednášek, které shlédlo na 9 322 žáků.  

Byly to např. pro MŠ a 1. stupeň ZŠ představení Rákosníček, Trnkova Zahrada, pohádka Do 

bláta nebo Brouk Pytlík, pro 2. stupeň ZŠ a SŠ představení Klára s tématikou holocaustu, 

Limonádový Joe nebo cestopisná přednáška o východní Africe. 

  



Divadlo pro děti 

Celkem 757 dětí navštívilo 4 pohádková představení v rámci cyklu Divadelní čtyřlístek: Jak 

se Honza učil čarovat, Pohádky z mléčné dráhy, Kocour Mikeš a Vodníkův sen. 

Loutkový soubor Klíček odehrál v loňském roce pouze 3 představení s celkovou návštěvností 

223 dětí. Tento soubor byl postižen rekonstrukcí střechy, která zasáhla i sklad loutek a kulis. 

Ty musely být přestěhovány do jiných prostor a činnost souboru se přenesla do knihovny 

Slavoj, kde se omezila pouze na maňásková představení. 

 

Výtvarný kroužek 

Již tradičně se řadí činnost výtvarného kroužku pro děti předškolního věku k velmi úspěšným 

a zájem o něj mnohonásobně převyšuje naše kapacitní možnosti. Kroužek ve dvou kurzech 

navštěvuje 38 dětí. Vzhledem k náročné rekonstrukci střechy, která byla započata na začátku 

měsíce září a protáhla se až do poloviny ledna 2016, byla činnost kroužku omezena pouze na 

měsíce leden až červen. Přesto pracemi malých výtvarníků obeslala lektorka kurzu Vanda 

Kotíková 7 výtvarných soutěží a ze všech si děti našeho kroužku odnesly ocenění. Byly to 

soutěže Zimní sporty, pořádající DDM Jednička – 3. místo, Krkonoše očima dětí – 3. místo, 

Zvíře není věc – 1. místo, Podzvičinsko očima dětí – 1. místo a pro tři děti čestná uznání, dále 

Malujeme po síti Českého rozhlasu – Rádio Junior – 3 děti byly mezi absolutními vítězi, 

Freudův Příbor – Můj sen – 2. místo, Krásná jako kvítka – 25. ročník mezinárodní soutěže 

Havířov – 2. místo. V soutěži Trpaslíci v Jedničce obsadily děti našeho kroužku 1., 2. 

a 3. místo jak v malbě, tak v kategorii výrobků. 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. 

 

Výstavy 

Pro naše kulturní zařízení je charakteristická celostátní výtvarná soutěž Zvíře není věc 

a následná výstava oceněných a vybraných prací z této soutěže, která se koná pravidelně 

v ZOO Dvůr Králové. 

Již 11. ročník soutěže obeslalo celkem 44 škol a odborná porota v čele s kreslířem 

Miroslavem Bartákem vybírala z 640 prací. Vernisáž se opět konala v nově otevřeném 

výstavním prostoru Tenge Nenge v ZOO Dvůr Králové. 

K dalším pravidelným akcím patří již tradiční prodejní výstava s vánoční tématikou. Koná  

 



se ve všech prostorách Hankova domu a na náměstí Václava Hanky a je doplněna bohatým 

kulturním programem. 

 

Kino Svět 

Od roku 2012 je kino Svět vybaveno nejmodernější technikou ve formátu 2D a 3D a řadí se 

tak mezi premiérová kina. V roce 2015 bylo odehráno 203 titulů a 294 představení navštívilo 

12 262 diváků. Oproti loňskému roku vzrostla návštěvnost kina o více než tisíc diváků. 

Průměr na jedno představení činil 41 diváků a průměrná cena vstupenky byla 108 Kč. 

K dalším akcím pořádaným v kině Svět patří cestopisné přednášky z cyklu Křížem, krážem, 

Expediční kamera nebo festival amatérských filmů JUNIORFILM, jehož pořadatelem je Dům 

dětí a mládeže Jednička. 

 

Ostatní akce 

V lednu se konal ve spolupráci s taneční školou TAK Dance Krok první ročník mezinárodní 

taneční soutěže O Cenu Hankova domu. Ve dvou dnech soutěžilo na 90 tanečních „hobby“ 

párů a 110 párů registrovaných v Českém svazu tanečního sportu. 

V měsíci únoru navštívil naše město prezident republiky Miloš Zeman, který v do posledního 

místa zaplněném sále Hankova domu besedoval s občany. 

Již podruhé jsme se podíleli na celostátní akci Noc venku, kterou u nás pořádá Pečovatelská 

služba Dvůr Králové n. L. Nezapomínáme ani na naše seniory, které vždy na začátku října 

zveme na Den seniorů. Tentokrát je přišli potěšit Yvetta Simonová a Milan Drobný. 

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

2015 se uskutečnil na náměstí T. G. Masaryka Královédvorský masopust, dále 30. dubna 

a 1. května již tradiční Majáles. V září se konala u příležitosti 745. výročí od první písemné 

zmínky o městě historická slavnost Den královny Žofie a první adventní neděli to bylo 

slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu. 

Královédvorské hudební léto se koná na Masarykově náměstí a na náměstí Václava Hanky. 

Nejprve se s vystoupeními všech oborů představila místní ZUŠ R. A. Dvorského a Big Band 

Dvorský. Na náměstí Václava Hanky zahrály kapely na jazzovém večeru – On line session 

z Hradce Králové a Swing sextet z Náchoda s americkým Lee Andrew Davisonem, na country 

večeru to byly místní kapely Wostruha a Phobos, které doplnily legendární Schovanky. Závěr 

hudebního léta patřil rockovému minifestivalu a kapelám The Last Empire, Spektrum a Joe 

Karafiát Band. 



Vývoj návštěvnosti 

 

 
 

Graf vývoje návštěvnosti v letech 2012–2015 

 

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. 
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4. HOSPODAŘSKÝ VÝSLEDEK 

Tabulka nákladů a výnosů pro rok 2015 v tisících Kč 

Označení dle 
účtové osnovy Položka Skutečnost Návrh  

  

501 Spotřeba materiálu 142 200 

502 Spotřeba energie 277 390 

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 683 800 

504 Prodané zboží 245 250 

511 Opravy a udržování  102 100 

512 Cestovné 5 10 

513 Náklady na reprezentaci 18 20 

518 Ostatní služby 5 452 5 227 

521 Mzdové náklady 2 523 2 538 

524 Zákonné sociální pojištění 760 824 

525 Jiné sociální pojištění 6 6 

527 Zákonné sociální náklady 20 18 

528 Jiné sociální náklady 0 0 

549 Ostatní náklady z činnosti 10 20 

551 Odpisy DNM a DHM 0 0 

558 Náklady drobný dlouhodobý majetek 150 50 

591 Daň z příjmů 42 20 

Náklady celkem 10 435 10 473 

  

602 Výnosy z prodeje služeb  4 255 4 005 

603 Výnosy z pronájmů 373 310 

604 Výnosy z prodaného zboží 505 400 

662 Úroky 2 6 

648 Čerpání fondů 214 592 

649 Ostatní výnosy z činnosti 105 50 

644 Výnosy z prodeje materiálu 0 0 

672 Příspěvky a dotace na provoz – zřizovatel 5 090 5 090 

672 Granty, dary, dotace – KHK 25 20 

Výnosy celkem 10 569 10 473 

 

Příspěvek od zřizovatele činil 5 090 000 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 Masopust, Majáles, Královédvorské hudební léto, Den královny 

Žofie, Rozsvícení vánočního stromu a Den seniorů. 

Ztráta v hlavní činnosti byla ovlivněna rekonstrukcí střechy a s ní spojenou úpravou interiéru 

učebny. Z těchto důvodů došlo i k vyššímu čerpání rezervního fondu.  



Závazné finanční ukazatele pro rok 2015 – čerpání  

Náklady na školení a vzdělávání 7 849 Kč 

Náklady na platy zaměstnanců 1 985 130 Kč 

Ostatní osobní náklady 537 898 Kč 

Náklady na reprezentaci 18 211 Kč 

Celkem 2 549 088 Kč 

 

Hospodářský výsledek pro rok 2015  

Hlavní činnost –327 015,25 Kč 

Vedlejší činnost 460 954,50 Kč 

Zisk celkem 133 939,25 Kč 

 

5. OPRAVY A INVESTICE 

Drobný hmotný majetek byl pořízen za 150 387 Kč, provedené opravy za 102 059 Kč. 

Rekonstrukce střechy, si vzhledem k velmi špatnému stavu krovu, vyžádala daleko větší 

investici ze strany zřizovatele. Díky této úpravě se změnil prostor učebny, do které jsme 

pořídili novu podlahovou krytinu, skříně a především tam byla zavedena voda, aby děti 

z výtvarného kroužku nemusely přecházet přes chodbu. Další náklady byly vynaloženy 

především na opravy vodovodního potrubí a vymalování šaten v suterénu. Do kina Svět byly 

pořízeny nové klipy na reklamní plakáty. 

 

6. ZÁVĚR 

Rok 2015 můžeme hodnotit jako úspěšný jak v návštěvnosti, tak v hospodaření. 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. A tak nezbývá než doufat, že si k nám častěji najde cestu především mladší 

generace. 

 

Vypracovala: Zuzana Čermáková 

  



7. FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA 

Divadelní představení 

 

Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu – divadlo Ypsilon 

 

Rodina je základ státu – divadlo Palace  



 

Hra vášní – agentura Harlekýn Praha 

 

Němý Bobeš – Divadlo Járy Cimrmana  



 

Žena za pultem – divadlo Kalich 

 

Válka Roseových – divadlo A. Dvořáka Příbram  



Koncerty Klubu přátel hudby 

 

Terezie Fialová a Jiří Bárta 

 

Podkrkonosšký symfonický orchestr Semily  



Majáles 

 

Ina Urbanová 

 

Ewa Farna  



Královédvorské hudební léto 

 

Swing Sextet Náchod a Lee Andrew Davison 

 

Schovanky  



Den královny Žofie 
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Marilyn Oliver 

 

 

Hana Zagorová 

  



Královédvorské vánoce  

 

 

 

  



Pořady pro děti 

 

Jak se Honza učil čarovat 

 

Pohádky z mléčné dráhy 


