
Závěrečná zpráva o činnosti 
Kulturního a informačního střediska Hronov  
 (příspěvková organizace Města Hronova)   

za rok 2017

zpracovala: Markéta Machová, ředitelka

  dne: 19. ledna 2018



1. Základní údaje o organizaci

název:           Kulturní a informační středisko Hronov  

adresa: náměstí Čs. armády 500, 549 31 Hronov

právní forma: příspěvková organizace

IČO: 711 96 994

statutární zástupce : Markéta Machová, ředitelka

tel.: 491 483 314, 737 608 373

e-mail: reditel@kulturahronov.cz  

web: www.kulturahronov.cz  

zřizovatel: Město Hronov

nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov

web: www.mestohronov.cz

                                               e-mail:  mestohronov@mestohronov.cz

Informační centrum tel.: 491 483 646, 733 539 960
e-mail: info@kulturahronov.cz
www.informacnicentrumhronov.cz

Redakce Hronovských listů U NÁS e-mail: unas@kulturahronov.cz

Počet zaměstnanců 

hlavní pracovní poměr 1. 1. -  31. 5. 2017  7 osob
hlavní pracovní poměr 1. 6. - 31. 12. 2017  8 osob
dohoda o provední práce 1 .1. - 31. 12. 2017 41 osob 

 

Kulturní a informační středisko zřídilo město Hronov (viz. Zřizovací listina, vydaná dne 10. 12.
2003  na  základě  usnesení  zastupitelstva  č.  7/2003,  nabytí  účinnosti  k  1.  1.  2004,  dále  Změna
zřizovací listiny, vydaná usnesením Zastupitelstva města Hronova č. 7/2008 ze dne 22. 10. 2008,
nabytí účinnosti k 1. 11. 2008) jako příspěvkovou organizaci.

Ve zprávě je místo Kulturní a informační středisko Hronov využíván zkrácený název 
KIS Hronov.

http://www.mestohronov.cz/
mailto:unas@kulturahronov.cz
http://www.informacnicentrumhronov.cz/
mailto:info@kulturahronov.cz
mailto:mestohronov@mestohronov.cz


2. Prostory ve správě KIS Hronov 

Na základě Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Hronov a KIS Hronov přenechává Město Hronov
příspěvkové organizaci KIS Hronov od 1. 1. 2004 k bezplatnému užívání tyto nemovitosti:

pozemek p. č. 1 o výměře 1 902 m2
budova č. p. 500  na pozemku p. č. 1 (Jiráskovo divadlo)
pozemek p. č. 2 o výměře 134
budova přístavby na pozemku p. č.1, 2
pozemek p. č. 5/1 o výměře 478 m2
pozemek p. č. 5/2 o výměře 437 m2
pozemek p. č. 5/3 o výměře 807 m2
pozemek p. č. 5/4 o výměře 673 m2
pozemek p. č. 5/5 o výměře 343 m2
pozemek p. č. 5/6 o výměře 513 m2
budova Sálu J. Čapka na pozemcích č. 5/1 až č. 5/6
pozemek p.č. 85 o výměře 4 364 m2

3. Činnost organizace (dle Zřizovací listiny)

3. 1. Hlavní činnost

• pořádání kulturních a společenských akcí ve městě a s tím spojené činnosti:
objednávání kulturních akcí pro dospělé a mládež
výběr dětských představení
pořádání a realizace společenských akcí a zábavných pořadů
propagace jednotlivých akcí
výroba plakátů a letáků

• zajištění plynulého chodu informačního centra, které poskytuje:
přístupnou databázi místních firem s kontakty
přístupné kontakty na státní instituce z regionu
informace z internetových stránek
informace o autobusovém a vlakovém spojení
kontakty na partnerská města a jejich akce
předprodej permanentek a vstupenek na kulturní a společenské pořady
služby cestovního ruchu návštěvníkům města (nabídka ubytování,  

stravování, pamětihodností, tipů na výlet)
nákup zboží za účelem dalšího prodeje zaměřeného na cestovní ruch
zprostředkování služeb – předprodej vstupenek, permanentek
kopírování
výlepová služba
půjčování divadelních kostýmů
provoz bufetu

• celoplošné zpravodajství a propagace města
výroba a distribuce městského zpravodaje Hronovské listy U NÁS
reklamní a inzertní služby občanům

• organizační  zajištění  celostátní  mezidruhové  přehlídky  amatérského  divadla  ČR se
zahraniční účastí JIRÁSKŮV HRONOV včetně zajišťování ubytování pro soubory a
ostatní zainteresované osoby



3. 2.  Doplňková činnost

• pronájem nebytových prostor v budově č. p. 500, stojící na pozemku parc. č. 1 a v části
rozestavěné budovy – Sálu J. Čapka, stojící na pozemku parc. č. 5/1 vše v k. ú. Hronov,
a to krátkodobý i dlouhodobý

4. Uspořádané kulturní a společenské akce  

V roce  2017  uspořádal  KIS  Hronov  celkem  151  kulturních  a  společenských  akcí. Ty  se
uskutečnily v Jiráskově divadle, Sále J. Čapka, Malém sále Jiráskově divadla, v Parku A. Jiráska,
kostele Všech svatých, na náměstí Čs. armády. Jednalo se o divadelní představení, koncerty, dětská
představení,  přednášky,  taneční  kurzy,  vernisáže  výstav,  kino a další.  Podrobný seznam akcí  je
přílohou této zprávy.

Do uvedeného počtu nejsou započítány akce, které se konaly v rámci divadelního festivalu
87. Jiráskův Hronov (uvedeno v samostatné kapitole).

4. 1. DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ

- v rámci abonentního předplatného bylo prodáno 125 abonentek

- abonentní cyklus obsahoval 6 představení: 

DS NATAHU Č. Kostelec „ Stará dobrá kapela“ celková návštěvnost 208
Agentura Harlekýn „Příběh COCO CHANEL“ celková návštěvnost 209
HD HNEDLE VEDLE  „Tonka Šibenice“ celková návštěvnost 168
DS Jiráskova divadla Hronov  „ Sen noci svatojánské“ celková návštěvnost 397
Agentura FANNY  „Manželský čtyřúhelník“ celková návštěvnost 261
Agentura Harlekýn  „Poslední ze žhavých milenců“ celková návštěvnost 401

4. 2. OSTATNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
 DS Jiráskova divadla Hronov  „Vojnarka“ celková návštěvnost 235

Divadlo Studio Dva  „Smolíkovi“ pronájem
Divadlo Studio Dva „Líbánky na Jadranu“ pronájem



4. 3.  DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ

pro mateřské školy a 1. st. základních škol, veřejnost

Divadlo Scéna Kuřim „O kocouru Mikešovi“ celková návštěvnost   311
Hravé divadlo Brno  „ Nosáčkova dobrodružství“ celková návštěvnost   271
DDM Domino Hronov  „Pokus o Sněhurku“ celková návštěvnost   241
CziDivadlo Praha  „O křišťálovém srdci“ celková návštěvnost   373
Karlovarské hudební divadlo  „O Balynce, dobrém štěněti“ celková návštěvnost   198
Divadlo Drak, H. Králové  „Vyšla hvězda nad Betlémem“ celková návštěvnost   246

pro 2. st. základních škol

Planeta Země, promítání pronájem
Trapas nepřežiju pronájem
Svět kolem nás pronájem
Naše písnička pronájem

odpolední pohádka pro veřejnost

Jak Mikuláš berlu ztratil celková návštěvnost   171

4. 4. KONCERTY

Věra Špinarová Sál J. Čapka pronájem
skupina DYMYTRY Sál J. Čapka celková návštěvnost cca 550 
Čas Waldu neodnes Malý sál celková návštěvnost       27
ZUŠ Jarní koncert Jiráskovo divadlo celková návštěvnost         57
ZUŠ 1. Závěrečný koncert Jiráskovo divadlo celková návštěvnost       76
ZUŠ 2. Závěrečný koncert Jiráskovo divadlo celková návštěvnost     163
Drumming Syndrome Jiráskovo divadlo celková návštěvnost       343
Adventní koncert J. Zelenková Jiráskovo divadlo pronájem
ZUŠ Adventní koncert Jiráskovo divadlo celková návštěvnost       203
ZUŠ Vánoční koncert Jiráskovo divadlo celková návštěvnost     192
Janek Ledecký a Nosticovo kvarteto Jiráskovo divadlo celková návštěvnost     401

Dále  bylo  uspořádáno  14  Žákovských  koncertů  ZUŠ Hronov  v  Malém sále  Jiráskova  divadla,
1x Česko - slovenský koncert  a 1x koncert ZUŠ Open.



4. 5. MINIFESTIVALY

Hronovské jablíčko (20. 5.) pronájem Jiráskova divadla, Sálu J. Čapka, pořadatel DDM Domino

Hronovský skřivánek (25. 5.)
24. ročník přehlídky pěveckých sborů mateřských škol náchodského regionu
- přehlídky se zúčastnilo 6 souborů (MŠ Kramolna, MŠ Hronov, MŠ Náchodská Č. Kostelec,
MŠ Police n/M, MŠ Větrníček Č. Kostelec, MŠ Velké Poříčí)
- součástí přehlídky je výtvarná výstava dětí MŠ Velké Poříčí a MŠ Hronov
- celková návštěvnost   248 diváků

Hronovské Hádě (5. a 8. 6.)
13. ročník divadelního festivalu nejmenších herců
-  přehlídky  s  zúčastnilo  9  souborů  (Háďata  DDM  Domino  Hronov,  Poříčský  Beránek  z  MŠ
V. Poříčí, Hronováček z MŠ Hronov, Srdíčko z MŠ Vančurova Náchod, Kašpárek z MŠ Kramolna,
Žďárecké děti  ze ZŠ Žďárky,  Červená třída z MŠ Hronov, Rarášci z České Skalice,  Soubor ze
ZŠ Machov
- celková návštěvnost  215 diváků

4. 6. PŘEDNÁŠKY
Nově jsme v roce 2017 uspořádali 4 přednášky.
4. 5. Degustace čokolády foyer Sálu J. Čapka celková návštěvnost       24
25. 9. Ze života ptactva Malý sál Jiráskova divadla celková návštěvnost     33
21.11. Úsměvy Iva Šmoldase Jiráskovo divadlo celková návštěvnost   328
12.12. 2. sv. válka na Hronovsku Jiráskovo divadlo celková návštěvnost     357

4. 7. VÝSTAVY
Celkem bylo uspořádáno 10 výstav.

26. 3. - 31.12. 195 let divadelnictví v Hronově, foyer Jiráskova divadla
6. - 30. 4. Výstava prací studentů SŠPTP Velké Poříčí, foeyr Sálu J. Čapka

(vernisáž 6. 4.)
7. - 30. 4. Vzpomínky na Afriku - obrazy, lovecké trofeje, dřevořezby Karla Hurdálka

Sál J. Čapka, (vernisáž 7. 4.)
24. 5. - 14. 6. Výstava ZUŠ Hronov, foyer Jiráskova divadla
24. 5. - 14. 6. Výstava MŠ Velké Poříčí a MŠ Hronov, foyer Jiráskova divadla
14. 6. - 9. 7. Výstava Milana Hanče, foyer Sálu J. Čapka
3. - 27. 8. Výstava Fotografie, výběr z děl členů Fotoklubu KIS Hronov, výstavní chodba 

Jiráskova divadla, (vernisáž 3. 8.)
2.9. - 2.10. 46. ročník Ratibořického mapového okruhu, foyer Sálu J. Čapka, (vernisáž 2. 9.)
9. - 31. 10. Ivo Švorčík, foyer Sálu J. Čapka (vernisáž 9. 10.)
od 1.12. - trvá Divadelní představení 87. Jiráskova Hronova ve fotografiích, výstavní chodba 

Jiráskova divadla



4. 8. TANEČNÍ KURZY
Taneční kurzy pro mládež
- probíhaly každou sobotu od 2. září do 2. prosince
- celkem 14 lekcí (z toho 2 x prodloužená, 1 x Věneček)
- kurzovné 1 400 Kč
- taneční mistři: Jaroslava a Igor Štěpovi
- hudební doprovod: kapela Reflex z Hronova a kapela Modeus z Hronova
- celkem přihlášeno 29 chlapců a 25 děvčat

Taneční kurzy pro dospělé
- probíhaly v termínu od 2. září do 25. listopadu
- celkem vypsány 3 skupiny (A – začátečníci, B – mírně pokročilí, C – pokročilí)
- kurzovné 1 300 Kč/pár
- přihlášeno celkem 86 párů

4. 9.  TRHY

Velikonoční trhy, (2. 4.) Sál J. Čapka, náměstí Čs. armády
– tradiční velikonoční jarmark
– doprovodný program:  vystoupení  MŠ Hronov,  DDM Domino Hronov,  ZUŠ Hronov,

Hadářek z Č. Kostelce, skupina Klapeto z Náchoda
– nově  navázána  spolupráce  s  Regionálním muzeem Náchod  –  velikonoční  výstava  v

Rodném domku A. Jiráska
– celkem se zúčastnilo 82 prodejců

Vánoční trhy, (26. 11.) Sál J. Čapka, náměstí Čs. armády
– tradiční vánoční jarmark
– doprovodný program: vystoupení MŠ Velké Poříčí, MŠ Hronov, El Trés Pisoárés, ZŠ

Velký Dřevíč, ZUŠ Hronov, skupina Slaveňáci ze Slavného
– spolupráce s Regionálním muzeem Náchod –  výstava betlémů Kouzlo Vánoc v Rodném

domku A. Jiráska
– celkem se zúčastnilo 102 prodejců
– nově součástí trhů Malý mikulášský program - loutková pohádka „Jak Mikuláš berlu

ztratil“ a následný příchod Mikuláše s čertem a nadílkou



4.10. OSTATNÍ AKCE

Novinkou, která v roce 2017 zpestřila kulturní nabídku, jistě bylo „KINO NA KOLEČKÁCH“
Obě promítání se uskutečnila v Parku A. Jiráska. 
14. 6. Špunti na vodě celková návštěvnost 340 osob
21. 7. Všechno nebo nic celková návtěvnost 329 osob

Poprvé (9. 6.) byla v Hronově uspořádána akce s názvem NOC KOSTELŮ. KIS Hronov oslovil
všechny církevní organizace působící na území Hronova. Součinností KISu Hronov, ZUŠ Hronov a
Římskokatolické farnosti  Hronov byl  v Kostele  Všech svatých uspořádán koncert,  zpřístupněna
zvonice a v nabídce byla i komentovaná prohlídka kostela.

Tradičními  akcemi,  které  KIS  Hronov pomáhá  připravit  a  poskytuje  na  ně  Sál  J.  Čapka,  jsou
PLESY.
13. 1. Ples SŠ Evangelická Náchod pronájem
14. 1. 19. Ples Města Hronova celková návštěvnost 172
24. 2. Ples Policie ČR pronájem
3. 3. 9. Ples ZŠ a MŠ Hronov pronájem
25. 3. Ples sportu pronájem

V roce 2017, přesněji 26. 3., jsme oslavili výročí  190 LET DIVADELNICTVÍ V HRONOVĚ.
Součástí byly komentované prohlídky divadla jejichž průvodci se staly postavy z her A. Jiráska, ve
foyer divadla vítala návštěvníky po celý rok výstava, březnový den zakončilo divadelní představení
Vojnarka v provedení místního ochotnického spolku. 
Celková návštěvnost (komentované prohlídky + přředstavení Vojnarka) cca 500  

Tradičně jsme dále uspořádali např.:
MASOPUST celková návštěvnost cca 600 
MAŠKARNÍ BÁL celková návštěvnost cca 300
PIETNÍ AKTY  2. 7. Bitva u Zborova, 27. 10. Vznik republiky, 17. 11. Vzpomínkové setkání u
pomníku „Obětem komunismu“
STROMEK  SPLNĚNÝCH  PŘÁNÍ  –  charitativní  bazar  (KIS  Hronov  touto  akcí  věnoval
pořadatelům bazárku 7 115,-Kč)
HRONOVSKÁ POUŤ
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU a další



5. SPOLKY, KTERÉ PROVOZUJÍ SVOJI ČINNOST POD KISem HRONOV 

5. 1. DIVADELNÍ SPOLEK JIRÁSKOVA DIVADLA
• www.ds-hronov.cz
• V současné době má spolek 35 členů.
• Novinkou roku 2017 bylo nazkoušení divadelního představení Sen noci svatojánské v režii

pana Miroslava Lelka.  Slavnostní premiéra se uskutečnila v sobotu 17.  11.  od 19 hodin
v Jiráskově divadle.

• Příprava na divadelní  představení  Masky v  režii  Rostislava Hejcmana a Dity Polákové,
hraje Mladá scéna DS Jiráskova divadla, předpokládaný termín uvedení – květen 2018.

• Počet zkoušek: celkem 122 (celkový počet zkoušek za dospělé, děti, divadelní kapelu).
• Účast na přehlídkách: 7. 5. Dospělí (pro radost) dětem, Havlíčkův Brod.
• Hostování: 

24. 3. Malé Svatoňovice „Vojnarka“
  4. 7. Ratibořice „Jak se holky Uhlířovy v pekle napravily“
13. 10. Police n/M „Jak se holky Uhlířovy v pekle napravily“
  4. 11. Třebechovice p/O „Vojnarka“
  7. 12. Police n/M „Sen noci svatojánské“

• činnosti navíc pro KIS: vedení divadelního bufetu

5. 2. FOTOKLUB
• V současné době má spolek 10 členů.
• Předsedou je pan Zdeněk Šulc.
• Pravidelné schůzky se konají každé pondělí.
• Uspořádané akce: 

3. - 12. 8. výstava „Fotografie“, výstavní chodba Jiráskova divadla
2. 9. Setkání zástupců okresních fotoklubů, foyer Sálu J. Čapka
2.9. - 2.10. 46. ročník Ratibořického mapového okruhu, foyer Sálu J. Čapka
5. 10. FOTOPOKEC, Malý sál Jiráskova divadla

• Činnosti  navíc  pro  KIS:  pořizování  fotodokumentace  z  konaných  akcí  pro  potřeby
propagace.

http://www.ds-hronov.cz/


6. ZPRAVODAJ – HRONOVSKÉ LISTY U NÁS

Kulturní a informační středisko Hronov zajišťuje vydávání zpravodaje -          
Hronovských listů U  NÁS.

Adresa redakce: nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov 

Kontakt na redakci: e-mail: unas@kulturahronov.cz, tel.: 491 483 314

Registrační číslo: MK ČR E 11962

Náklad: 2 200 ks

Počet čísel: v roce 2017 vyšlo 11 čísel. Lednové číslo zpravodaje bylo součástí dvouměsíční verze 
prosinec/leden.

Distribuce: zdarma

Uzávěrka čísel: vždy do 15. dne předchozího měsíce

Redakční skupinu tvoří: Markéta Machová, Dagmar Vítová (do 30. 11. 2017), Bc. Gabriela 
Thérová, Mgr. Eva Podolová, Romana Švorčíková (od 1. 12. 2018)  

Redakční skupina zajišťuje:
a) přepis tištěných a ručně podaných příspěvků do elektronické podoby
b) zpracování přípěvků a informací o činnosti přípěvkových organizací města a dalších organizací a
institucí působících ve městě
c) příjem inzerce a objednávek inzerentů, sestavení a úprava inzerátů, vedení přehledu o měsíčním
zveřejňování inzerátů a následné vyúčtování

mailto:unas@kulturahronov.cz


7. INFORMAČNÍ CENTRUM HRONOV

Otevírací doba: 
říjen – květen pondělí – pátek 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 hodin
červen – září pondělí – pátek 8.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin

sobota 8.30 – 12.00 hodin

Odpovědný vedoucí: Šárka Čmelíková
Kontakt: 
tel.: 491 483 646, 733 539 960
e-mail:  info@kulturahronov.cz
web: www.informacnicentrumhronov.cz

Zajišťuje pro místní obyvatele i pro návštěvníky následující služby:

 - nabídka propagačních a informačních materiálů o Hronově
-  informace o památkách, přírodních a turistických zajímavostech města Hronova
- informace o ubytování a stravování v Hronově a blízkém okolí 
- informace o odjezdech autobusů a vlaků z města Hronova (v turistické sezoně také jízdní řád
cyklobusů - doprava cyklistů do atraktivních míst Kladského pomezí)
- nabídka propagačních a informačních materiálů o Kladském pomezí
- informace o turistických, kulturních a sportovních akcích v Kladském pomezí
- provoz webových stránek www.informacnistrediskohronov.cz
-  doplňování  kulturních  a  sportovních  akcí  na  webové  stránky  Kladského  pomezí,
Královéhradeckého kraje  
- informační práce pro Svaz cestovního ruchu BRANKA, o.p.s. (doplň. akcí na web, monitoring
návštěvnosti, vedení statistiky, spolupráce na výrobě propagačních materiálů)
- předprodej vstupenek na divadelní představení, koncerty, plesy a další akce pořádané KIS Hronov
- rezervace vstupenek na divadelní představení, koncerty a další akce přes Ticketpro, Ticketportal,
Ticketart, Ticketstream, Kup vstupenku.cz, Divadlo J. Čížka Náchod, Divadlo J. K. Tyla a Kino
Lunik Červený Kostelec
- prodej abonentních vstupenek do Jiráskova divadla Hronov 
- prodej permanentek na taneční kurzy pro mládež i dospělé
- vedení výlepové služby, distribuce plakátů  
 - distribuce a odběrné místo Hronovských listů - U NÁS, Týdeník 5+2, Náchodský Swing
- dozorová služba při výstavách ve foyer Sálu J. Čapka
- prodej regionálních suvenýrů (turistické známky, pohledy, mapy, cyklomapy, mýdla, čokolády  a
další upomínkové předměty  také s logem Jiráskova Hronova a další)
- vedení pokladny KIS Hronov, příjem a výdej hotovosti z pokladny
- vedení statistik, např.: návštěvnost akcí, návštěvnost IC (cizojazyční, místní, turisté),  letní a zimní
monitoring návštěvníků regionu apod.
- vedení databáze firem v Hronově
- pošta: příjem, třídění, distribuce (vedení knih odeslané a přijaté pošty)

  
Počet evidovaných návštěvníků v roce 2018:
8 226 lidí + návštěvníci Festivalového IC během Festivalu Jiráskův Hronov cca 5 000 lidí
(leden 344, únor 678, březen 700, duben 760, květen 423, červen 720, červenec 970, srpen 2 102 +
5 000 Festivalové IC v Radnici, září 749, říjen 243, listopad 281, prosinec 256 lidí)

Struktura návštěvníků: Čechů 8 157, zahraničních turistů 69 + Festivalové IC (viz. výše)

http://www.informacnistrediskohronov.cz/
mailto:info@kulturahronov.cz


8. FESTIVAL JIRÁSKŮV HRONOV 

87. celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla Jiráskův Hronov se uskutečnila ve
dnech 4. - 12. srpna 2017. Město Hronov prostřednictvím Kulturního a informačního střediska
Hronov  se  po  celou  dobu  konání  festivalu  snažilo  zajistilo  všem účinkujícím  a  návštěvníkům
příjemný pobyt v Hronově, kvalitní kulturní zážitky a kvalitní služby. Oproti minulým ročníkům
došlo k několika změnám, které přispěly ke zvýšení celkové úrovně festivalu.

Počet inscenací a představení
Letošní přehlídky se zúčastnilo  33 souborů v hlavním programu, 22 souborů v doprovodném
programu  a  48  ostatních  kulturních  subjektů.  Celkem  bylo  odehráno  89  představení  v
hlavním programu, 22 představení v doprovodném programu a 50 ostatních vystoupení, kam
patří např. koncerty, výstavy, tvořivé dílny, dětské programy a další.
Jako každý rok  se přehlídky zúčastnily i divadelní soubory ze zahraničí.Tentokrát se jednalo o
Súbor Uložiť jako z Bratislavy a Divadelní soubor Tišina z ruské Ťumeně.
Pro  účely  uvedení  všech  těchto  představení  bylo  v  Hronově  vyhrazeno  9  hracích  prostorů:
Jiráskovo divadlo, Sál J. Čapka, Sokolovna, Myšárna při ZŠ, Malý sál Jiráskova divadla, bývalá
Hotelová škola, Šapitó v Parku A. Jiráska, náměstí Čs. armády, podium v Parku A. Jiráska

Semináře
Souběžně probíhalo s  divadelním festivalem celkem  17 různožánrových seminářů,  kterých se
zúčastnilo  222  seminaristů  z  celé  české  republiky.  O  kvalitní  úroveň  seminářů  se  staralo
27 lektorů.Výsledky svého týdenního snažení předvedli seminaristé na závěr Jiráskova Hronova ve
foyeru Sálu J. Čapka.

Novinky
87. ročník byl ročníkem ve znamení několika změn díky kterým festival Jiráskův Hronov zvýšil
svoji celkovou úroveň.

 vstupenkový  rezervační  systém přinesl  všem  návštěvníkům  možnost  zakoupit  či
zarezervovat si vstupenky 24 hodin denně z pohodlí domova. Díky systému, který stanoví a
hlídá délku rezervací, nedocházelo k blokování a následnému neobsazení míst na jednotlivá
představení. Došlo ke zvýšení počtu prodaných vstupenek.

 nové  webové  stránky  festivalu jsou  přímo  propojeny  s  rezervačním  vstupenkovým
systémem.  Získaly  novou  přehlednější  grafickou  podobu  a  obsahují  všechny  potřebné
informace pro návštěvníky festivalu (www.jiraskuvhronov.eu)

 šapitó vzniklo  jako  úplně  nový  divadelní  prostor.  Umístěno  bylo  v  Parku  A.  Jiráska
nedaleko parkového pódia a stánků s občerstvením. Každý večer oživilo pódium v šapitó
minimálně jedno představení, každý večer bylo zaplněno.

 stravování pro seminaristy bylo zajištěno v nově zrekonstruované jídelně základní školy,
která přímo sousedí s ubytováním seminaristů i Jiráskovým divadlem

 nový  pracovník –  Kulturní  a  informační  středisko  posílilo  počet  svých  zaměstnanců  a
zřídilo místo pracovníka věnujícího se přípravě festivalu Jiráskův Hronov

 stanové  městečko vzniklo  v  parku  A.  Jiráska,  tedy  přímo  uprostřed  města  Hronova  v
blízkosti všech hracích prostorů. 24 hodinová pořádková služba zajistila bezpečnost celého
stanového městečka

 festivalové  infocentrum vzniklo  pro  87.  ročník  v  přízemních  rozměrných  prostorách
budovy radnice přímo na náměstí 

 klimatizovaný prostor Jiráskova divadla byl  pro jeho návštěvníky velkým příjemným
překvapením. Návštěva divadla uprostřed parného léta se tak stala  příjemným kulturním
zážitkem

Návštěvnost
Představení,  na  která  se  prodávaly vstupenky navštívilo  během festivalu  11  636 lidí.  Přibližně
dalších 20 000 lidí navštívilo ostatní akce, které byly součástí festivalu – divadelní představení bez



vstupného, koncerty, výstavy, tvořivé dílny a další. Celková návštěvnost festivalu se odhaduje okolo
32 000 lidí.

87. ročník Jiráskova Hronova proběhl bez vážnějších problémů. Na jeho zajištění se kromě dvou
hlavních pořadatelů (Město Hronov a NIPOS Praha) zapojily i další organizace na území města
Hronova. Děkujeme za finanční přispění Ministerstvu kultury ČR, Královéhradeckému kraji a všem
sponzorům.

9  . ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ

9. 1. KIS Hronov 
náklady: 6 265 670 Kč
výnosy: 6 270 609 Kč

hospodářský výsledek   zisk 4 939 Kč
(náklady a výnosy na festival Jiráskův Hronov jsou podrobně uvedeny v bodu 9. 2.)

podrobnější rozpis některých položek:
náklady na zpravodaj Hronovské listy U NÁS (bez zahrnutí nákladů na mzdy)

                - 401 753  Kč
náklady na akce ostatních příspěvkových organizací Města Hronova: - 12 771 Kč
náklady na energie:  -  1 006 813 Kč
mzdové náklady:  -  2 407 711 Kč
tržby z prodeje služeb:  + 1 909 533 Kč
příjmy z pronájmů:  +    214 509 Kč
příjmy z prodaného zboží:  +    114 997 Kč
příspěvek zřizovatele:  + 4 031 568 Kč

Podrobnější rozpočet je k dispozici u ředitelky KIS Hronov.

9. 2. 87. JIRÁSKŮV HRONOV

celkový rozpočet 3 220 159 Kč

podrobnější rozpis některých položek:

náklady režijní materiál          - 136 139 Kč
náklady na energie                      - 117 367 Kč
náklady na propag. Mater.                      - 100 489 Kč
cestovné (soubory, lektoři...)                                   - 158 245 Kč
ostatní náklady (představení, ubytování, stravování, úklid propagace...)   - 1 816 893 Kč
mzdové náklady                       - 870 964 Kč
poplatky OSA, DILIA           -   20 062 Kč

příjmy z ubytování          + 171 880 Kč
příjmy ze vstupného          + 616 302 Kč
poplatky seminaristů                  + 508 925 Kč
tržby z prodeje propag. před.                      +   54 823 Kč
dotace Ministerstva kultury                      + 900 000 Kč
dotace Královéhradeckého kr.          + 200 000 Kč
dotace Města Hronova          + 250 000 Kč
příspěvek NIPOS Praha na zahr. Soubory            + 41 000 Kč
sponzorské dary           + 431 264 Kč
vklad KIS Hronov           +   44 903 Kč
Podrobnější rozpočet je k dispozici u ředitelky KIS Hronov.


