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ÚVOD

Předkládaná výroční zpráva podává informace o hospodářských
výsledcích a činnosti Domu kultury Ostrov v roce 2017. Je rozdělena do částí
dle činností organizace v jednotlivých odvětvích a spravovaných budovách.
V těchto částech jsou představovány konkrétní kulturní akce, které Dům
kultury Ostrov organizoval v průběhu roku 2017.

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY

Následující tabulky ukazují hospodářské výsledky Domu kultury za rok
2017, a to v hlavní a doplňkové činnosti.
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Hlavní činnost:
výnosy

17 388 283,63

náklady

16 856 406,96

výsledek hospodaření v hlavní
činnosti

531 876,67

Doplňková
činnost:
výnosy

1 667 355,77

náklady

1 381 531,02

výsledek hospodaření v
doplňkové činnosti

285 824,75

Výsledek hospodaření celkem:

817 701,42

Doplňková činnost:
Názvy jednotlivých okruhů
DČ
služby
IC
pronájmy
krátkodobé/dlouhodobé
reklama včetně reklamy z
OM a akcí
ostatní
DČ

výnosy

náklady

383226,7

457 382,79

970096,9

853 290,48

289946,5

51 542,23

24085,5

19 315,52

1 667
355,77

1 381 531,02
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DŮM KULTURY

DIVADLA

V roce 2017 jsme odehráli 11 divadelních představení s rekordním počtem
návštěvníků 3 154. Z toho byly 2 představení v Zámeckém parku a jedno
premiérové ochotnické představení.
V červnu a srpnu jsme připravili divadelní představení v Zámeckém parku
– v červnu se konalo divadelní představení ochotnického souboru z Ostrova –
S TVOJÍ DCEROU NE. V srpnu se pak konalo divadlo na schodech u Městské
knihovny – LAKOMÁ BARKA v podání divadelního souboru z Chebu – celková
účast na dvou představeních byla 175 diváků. Kouzelná atmosféra Zámeckého
parku u Městské knihovny a příznivé počasí přispělo k tomu, že se akce setkaly
s velkým ohlasem a zájmem diváků, proto se bude konat i v roce 2018 – je to
atraktivní zpestření letních měsíců s využitím krásného prostředí.
Návštěvnost divadelních představení v roce 2017:
leden

Pánská jízda

375 diváků

únor

Příbuzné si nevybíráme

330 diváků

březen

Slast

244 diváků

duben

Moje hra

355 diváků

květen

Můj báječný rozvod

365 diváků

červen

Zámecké divadlo – S tvojí dcerou ne

63 diváků

srpen

Zámecké divadlo – Divoká Barka

112 diváků

září

Perfect Days

400 diváků

říjen

Úhlavní přátelé

367 diváků
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listopad

Bosé nohy v parku

369 diváků

Manželské štěstí - ochotníci

174 diváků

KONCERTY

V listopadu 2017 jsme uspořádali koncert skupiny Olympic, který byl
beznadějně vyprodán 3 neděle před jeho konáním. Celkový počet 391
návštěvníků předčil všechna očekávání.
Region beat: sedmý festival beatové přehlídky karlovarských kapel
Regionbeat se konal dne 18. 3. a účinkovalo na něm 14 kapel na dvou pódiích.
Akci navštívilo 143 posluchačů.
Jazzové jaro - akci navštívilo 102 návštěvníků. Zahrála swingová muzika JFK
Ostrov a pražská kapela Petr Kroutil a jeho přátelé ve stylu tradičního jazzu a
swingu.
KINO

V rámci

zajištění

činnosti

Velkého

kina

v Ostrově

pokračujeme

v nastoleném fungování z předchozích let a efektivně využíváme nabízený prostor
k nejrůznějším typům promítání – veřejné, školní, cestovatelské, pronájmy…

TECHNICKÁ VYBAVENOST

Velké kino Ostrov má kapacitu 395 míst (přízemí + balkon) a 2 místa pro
vozíčkáře. Disponuje technologií pro digitální kina D-Cinema podle standardu DCI,
technologie 2D od července 2012 a aktivní technologií 3D Xpand od dubna 2013.
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DRAMATURGIE KINA

Promítané filmy byly stejně jako v minulém roce nejčastěji premiérové.
Premiéry jsou ty nejnovější filmy, které jsou v daném měsíci českou distribucí
uváděny prvně.
Co se týká četnosti projekcí, tak ta zůstala zachována tak, jak tomu bylo
doposud. Kino promítá pravidelně ve čtvrtek, pátek a sobotu v časech od 17:30 a
20:00 hodin.
Výsledky návštěvnosti kina závisí z velké části na nabídce premiérových
filmů od distribučních společností a celkové dramaturgické skladbě měsíčního
programu kina. Program kina je vytvářen v pravidelných týdenních cyklech a tvoří
se přibližně s dvouměsíčním předstihem. V roce 2017 zaznamenaly největší
úspěch u diváků filmy Padesát odstínů temnoty, Rychle a zběsile 8, Piráti
z Karibiku: Salazarova pomsta, Annabelle 2: Zrození zla, TO, Star wars: Poslední
z Jediů nebo výborné české filmy Masaryk, Špunti na vodě, Po strništi bos, krásná
česká zimní komedie promítaná na silvestra Špindl a štedrovečerní animovaná
pohádka Ferdinand nebo úžasné pohádky pro děti Malý princ, Mimi šéf,
Šmoulové: Zapomenutá vesnice či úspěšné pokračování Já padouch 3. Úspěch
těchto filmů u diváků je následně znát i na celkových výsledcích návštěvnosti a
tržbách kina.
NÁVŠTĚVNOST A PROJEK CE PRO ŠKOLY

V roce 2017 bylo odehráno celkem 313 filmových představení. Z tohoto
počtu odehraných představení bylo 13 představení odehráno pro mateřské školy,
školní družiny, základní školy a střední školy. Stejně tak 9 divadelních představení,
které navštívilo 1 727 dětských diváků.
Další představení filmová i divadelní jsou již naplánována a odsouhlasena i
na rok 2018. Družiny chodí na akce Domu kultury jednou měsíčně, a to převážně
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na promítání animovaných pohádek. Mateřské školky navštěvují akce DK jednou
za dva měsíce.
Celková tržba kina činila za rok 2017 1 462 620,- Kč a promítání navštívilo
16 793 diváků.
Průměrná cena vstupné pro rok 2017 činila 86,- Kč. Návštěvnost na české
filmy je stále dobrá, největší podíl na návštěvnosti mají sci-fi, thrillery, drama,
horory a pohádky pro malé diváky.
BONUSOVÉ AKCE – PROMÍTÁNÍ

Vedle běžných filmových projekcí nabídlo v loňském roce kino občanům
Ostrova a blízkého okolí také alternativní programy - live přenos opery přes
satelit.
I v roce 2017 jsme nadále pokračovali v tradici promítání celovečerního
pásma špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu a
dalších zimních radovánkách pod názvem SNOW FILM FEST a jeho bratrského
festivalu EXPEDIČNÍ KAMERA, která je o skutečném životě, o dobrodružství,
divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. Jedná se vždy o několikahodinové
promítání, o které je z řad příznivců a nadšenců velký zájem. Většinou bývá
promítání doplněno o zajímavou přednášku cestovatele, sportovce či publicisty
na související téma. V roce 2017 navštívilo toto promítání 135 diváků.
Mimoto jsme zrealizovali a zúčastnily se projektu „Vary ve vaše kině“,
v rámci kterého jsme promítali 2 filmy z MFF Karlovy Vary.
LETNÍ KINO

I v roce 2017 pokračovala tradice „Letního kina“, jehož promítání se
uskutečňovala, jako každoročně, na Dětské letní scéně při MDDM. Promítalo se
každý pátek v měsíci červenci od 22 hodin a srpnu od 21 hodin. Návštěvníci mohli
shlédnout celkem 8 filmů. V roce 2017 našlo cestu do Letního kina 470 platících
6

diváků. Počasí v tomto roce byla vždy velká loterie, ale i přesto nám přálo a do
kinokavárny se přesouvaly na tzv. „suchou variantu“ pouze dva filmy. Celková
tržba činila 28.200 Kč. Nejnavštěvovanějším filmem s počtem 145 diváků se stal
úplně poslední český film Špunti na vodě.
PROPAGACE

Důležitou oblastí práce s filmem je i jeho dobrá propagace a dostání do
povědomí návštěvníků. V tom nám pomáhají i distributoři, kteří nasazují hodně
reklamu do televize a rádia a je to pak znát na návštěvnosti daného titulu v kině.
Zásadním a nejdůležitějším informačním zdrojem o programu a aktivitách kina
jsou webové stránky www.dk-ostrov.cz a Facebook Domu kultury Ostrov. Dále se
tiskne měsíční program kina, který se vylepuje na výlepové plochy po celém
městě, vychází v Ostrovském měsíčníku a měsíčníku Kamelot, celý program
včetně týdenních upoutávek na jednotlivé filmy formou plakátů je vyvěšen ve
vitrínkách před Domem kultury či na poutačích „áčkového“ typu před vstupem
do Infocentra, tiskne se letáček A5 s celým měsíčním program kina i akcí DK. O
svých aktivitách informuje kino i prostřednictvím cíleného zasílání novinek a
upoutávek emailem formou newsleteru.
ZÁVĚR

Provoz kina je součástí kulturní a společenské nabídky pro občany města
Ostrov. V dramaturgické skladbě programu je především pamatováno na mladou
generaci, která tvoří tu nejširší diváckou základnu a dětského diváka. Hlavním
cílem a snahou vedení kina je nabídnout a poskytovat služby na úrovni pro
všechny občany.
POROVNÁNÍ ROKŮ 2000-2017

Počty představení, diváků a tržba Kina Ostrov v roce 2017:
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KINO
Rok

Představení

Diváci

Tržba

2000 429

18 721

488 958

2001 401

17 208

572 584

2002 381

18 107

629 490

2003 332

17 480

647 878

2004 330

17 972

752 189

2005 274

12 028

525 132

2006 298

13 268

713 726

2007 343

14 677

733 912

2008 308

12 550

605 758

2009 271

10 155

546 220

2010 266

10 723

598 262

2011 254

8 441

454 290

2012 318

13 924

593 279

2013 275

12 216

947 226

2014 293

12 775

926 833
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2015 319

15 079

1 244 588

2016 337

17 146

1 440 975

2017 313

16 793

1 462 620

PLESY

Tradičně jsme uskutečnili Ples Města a Domu kultury Ostrov. Tento ples
s bohatým programem byl vždy dobře navštíven, ale bohužel jsme se termínově
střetli s Plesem v Lázních Jáchymov a návštěvnost tedy poněkud klesla a to na 222
návštěvníků. Naproti tomu Ples sportovců byl oproti očekávání dobře navštíven,
a to s počtem 289 účastníků.
V roce 2017 se konal Studentský ples již třetím rokem, na přípravě se
podíleli studenti gymnázia – zajistili si kapelu, navrhli a připravili výzdobu,
vymysleli téma plesu – „škrabošky“, připravili volbu krále a královny a ples si i
moderovali. Návštěvnost na Studentský ples byla oproti prvnímu roku vyšší, proto
se již nyní připravuje další ročník studentského plesu.
leden

Ples města a Domu kultury

222 návštěvníků

únor

Ples sportovců

289 návštěvníků

duben

Studentský ples

197 návštěvníků
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OSTROVSKÝ ŠLÁGR

V měsíci červnu jsme uspořádali první ročník ŠLÁGR OSTROV, ANEB
KONCERT OBLÍBENÝCH MELODIÍ. Program byl zaměřen pro dříve narozené a byl
zdarma. Návštěvnost byla i díky krásnému počasí vysoká, odhadem 2 000 lidí si
přišlo poslechnout Mistříňanku, pana Josefa Zímu s Yvetou Simonovou, skupinu
Šlapeto a další…
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MĚSTSKÁ SLAVNOST

V loňském roce jsme pořádali velkou celoměstskou akci, která se konala
v Zámeckém parku. Pro celé rodiny tu byl připraven bohatý program – na hlavním
pódiu vystoupila dechová hudba Hasičanka, italská gastronomická show,
vystoupení zumby, Karel Emanuel Gott, německá zpěvačka Linda Egermann,
Spirituál Kvintet a na závěr kapela BEATLES revival. Pro děti byl připraven bohatý
doprovodný program, kterému vévodila 200 metrů dlouhá obří vodní skluzavka,
pak to byl skákací babyland, bunde dumping, projekční laserová střelnice,
divadelní pohádky a soutěže. V Zámeckém parku se prezentovali jednotlivé
složky, jako např. Informační centra, Člověk v tísni, Městská policie, Policie ČR,
Vězeňská služba, hasiči a střelecký spolek. Po celý den byl zajištěn stánkový prodej
s občerstvením a řemeslnými výrobky. Celé odpoledne bylo zakončeno
ohňostrojem z Pohledové zdi.
Odhadovaný počet návštěvníků přesáhl 3 000.

FOLKLÓRNÍ FESTIVAL

V rámci Karlovarského folklórního festivalu, který pořádá Soubor písní a
tanců Dyleň Karlovy Vary k nám přijelo několik zahraničních souborů, a to
z Mexika, Turecka a Kapverd.
Na prostranství před Domem kultury ukázaly své taneční i hudební umění
v krásných kostýmech. Bylo se rozhodně na co dívat. Ačkoli nám nepřálo počasí,
díky rychlé akci přesunu tanečníků do společenského sálu v DK akce neutrpěla,
ani co se týká návštěvnosti, ani tanečního umu. V této nově navázané spolupráci
budeme i nadále pokračovat.
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MAJÁLES

V loňském roce se konal již třetí Majáles. Na přípravách a podíleli studenti
z gymnázia, kteří celý Majáles moderovali a zajistili si také prodejní stánek.
Majáles se konal v Zámeckém parku a v programu vystoupilo celkem 6 kapel –
POROROCA, LIWID, VOXEL, STRIPES OF GLORY, zpěvák PEKAŘ a populární kapela
UDG – všichni návštěvníci si akci užívali a potvrdili tak, že tato akce má v programu
kulturních akcí své místo. Celková účast byla 757 platících diváků.
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DĚTSKÁ DIVADLA

V roce 2017 se dětská divadla pořádala v divadélku Točna a návštěvnost
potvrdila rostoucí trend posledních let. Celkem se konalo 13 představení za účasti
745 malých i velkých diváků. Počet návštěvníků oproti loňskému roku zaznamenal
minimální pokles. Představení se pořádají od poloviny ledna do poloviny května
a od října do poloviny prosince, obvykle dvakrát měsíčně.

POŘADY V TOČNĚ

V programové nabídce pořadů v točně byla beseda se zábavným knězem
z Lanškrouna ZBIGNIEWEM CZENDLIKEM – Postel, hospoda, kostel – celková
účast byla 139 diváků. V březnu jsme k významnému životnímu výročí písničkáře
VOJTY KIĎÁK TOMÁŠKA uspořádali v točně jeho koncert – účast 33 diváků.
V listopadu to pak byla beseda s herečkou a spisovatelkou IVANKOU DEVÁTOU –
účast 70 diváků. Na závěr roku to byl ještě závěrečný koncert turné kapely
STRIPES OF GLORY – účast 13 diváků.

TANEČNÍ

V loňském roce opět proběhly Taneční kurzy pro začátečníky s
Prodlouženou a Věnečkem, kterých se zúčastnil tentokráte rekordní počet 35
tanečníků. Taneční kurzy pro mladé vedli osvědčení mistři Alena a Jan Prudíkovi
z tanečního studia Fontána z Karlových Varů.

13

MICHAELSKÁ POUŤ

Michaelskou pouť, tradičně konanou v měsíci září, navštívil vysoký počet
návštěvníků, díky bohatému programu i příznivému počasí. Program začínal
pochodem ostrovských mažoretek, pokračoval ostrovským pěveckým sborem
Orbis Pictus, zahrála folková skupina Petr nebo Pavel, skupina Maracas a
vyvrcholil účinkováním Martina Maxy. Dětské diváky celý den provázelo Divadlo
z bedny a ostrovské Difadlo s pohádkou Jak se léčí strašidla.

ADVENT

Blížící se Vánoce připomněly hned dvě výstavy – na Staré radnici MEDOVÉ
VÁNOCE a v kostele SVĚTLA VÁNOC. Adventní čas jsme tradičně zahajovali velmi
oblíbenou akcí – Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, v programu vystoupily
děti ze souboru Májová sluníčka ZŠ Májová, pěvecký soubor ze ZŠ Masarykova,
pěvecký soubor ZUŠ Ostrov Andílci s.r.o. a divadelní soubor Na poslední chvíli. Pro
dopisy pro Ježíška si tradičně přišel Nebeský pošťák.
Odhadovaná účast byla cca 2 300 lidí.
Pro děti byla připravena Mikulášská besídka – na pohádku a pro nadílku si
přišlo celkem 92 dětí.
Advent pokračoval ve Dvoraně – Andělským setkáním a v neděli 17. 12.
pak Staročeským adventem na Starém náměstí, kde byl připraven stánkový
prodej a kulturní program, ve kterém vystoupily děti z tanečního souboru
MIRÁKL, pěvecký sbor ze ZŠ Masarykova a ze základní školy Májová a mladá
talentovaná zpěvačka Lucie Večeřová.
Účast cca 900 návštěvníků.
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V kostele se konal také koncert ZDENY KLOUBOVÉ a druhý adventní
koncert TVÁ LÁSKA JE MŮJ CHRÁM – KAREL KEKEŠI. Celková účast 99 diváků.
Celoroční program završil Velký vánoční koncert Radky Fišarové v kostele
– opětovně vyprodaný koncert potvrdil zájem o tyto koncerty.
Účast byla 200 diváků.

OSTROVSKÉ TRHY

V deseti termínech se na Mírovém náměstí uskutečnily od března do
prosince Ostrovské trhy. Prodejci nabídli regionální výrobky, ovoce, zeleninu,
sazenice, sýry, med, zdravou výživu, koření, zákusky…

MASOPUST

Ve spolupráci s MDDM se uskutečnil již druhý Masopustní průvod masek
městem. Ostrovští ochotníci připravili trasu průvodu a různá zastavení, konečná
zastávka byla u MDDM, kde bylo připraveno občerstvení a hry a soutěže pro děti.
Hrála kapela R4.
Odhadovaná účast byla cca 500 dospěláků i dětí.

AKCE NA NÁMĚSTÍ

V dubnu jsme ve spolupráci s Městskou policí Ostrov, se Státní policií ČR,
s Hasičským sborem Ostrov, s Besipem a Vězeňskou službou ČR pořádali Velký
den bezpečnosti, kde se prezentovali jednotlivé složky. V dopoledních hodinách
všechny tyto složky připravily besedy o bezpečnosti pro základní a střední školy.
15

Účast na besedách byla cca 1 100 dětí a studentů a na odpoledním dnu
bezpečnosti cca 1 200 diváků.

ČARODĚJNICE

V květnu byla připravena akce k pálení čarodějnic u fotbalového hřiště
MDDM Ostrov ve spolupráci s Hasičským sborem Ostrov. Zahrála country kapela
Drc, byl připraven oheň na opékání buřtů a občerstvení. Účast byla cca 300
diváků.

49. DĚTSKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL OTY HOFMANA

Termín konání: 8. – 12. října 2017
Místo konání: Dům kultury Ostrov
Pořadatel: Dům kultury Ostrov
Téma festivalu: ROBOTI
Hlavními partnery byly: Město Ostrov, Karlovarský kraj, Ministerstvo kultury a
Preciosa Jablonec n/Nisou
Partneři: Okay elektrospotřebiče, Nemos Plus s.r.o., Marius Pedersen a.s., Elektro
S – Štěpánek s.r.o., Ostrovská teplárenská a.s., Papos Trade s.r.o., Vodárny a
kanalizace a.s., Léčebné lázně Jáchymov a.s., Liapor Vintířov, BPO spol. s.r.o.,
Copy Print s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary a.s., Strojservis Homolka s.r.o.
Organizační partneři: ZUŠ, MDDM, Městská knihovna, gymnázium Ostrov, DT
Liberec, MTD Praha.
partneři: Karlovarský deník, Český rozhlas Plzeň, TV Ostrov, Kamelot, Rádio
Dragon
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TRADIČNÍ CESTA FESTI VALU

Festival se každým rokem rozšiřuje a obohacuje. Programová náplň
festivalu se zaměřuje nejen na filmové projekce, ale také na podporu a rozvoj
mediální výchovy a povinné četby na školách. Semináře pro první a druhý studeň
základních škol a pro studenty středních škol mají napomoci k mediální výchově
a k podpoře některých vyhraněných zájmů studentů a podpořit tak jejich volbu
pro další vzdělávání. Proto je do seminářů zapojován také seminář s režisérem
Ondřejem Kepkou pro zájemce o film a pak workshop pro zájemce o novinařinu.
Svoji tradici si také našel seminář ve spolupráci s RRTV, který je zaměřen právě na
mediální výchovu a má napomoci kantorům s její výukou.

NOVINKY

Hlavním tématem letošního festivalu byly roboti, ke kterým směřovaly
doprovodné akce a byly hlavním motem image plakátů a propagace.
Hlavní a zásadní novinkou letošního ročníku bylo, že jsme pořádali doprovodné
akce v novém prostoru – na Vejškovce, kde se odehrávaly dětské dílničky,
divadelní pohádky pro děti a koncerty žáků ZUŠ, také v letošním roce jsme
pokračovali spolu s Českou televizí ČT:D a Fakultou sociálních věd v projekt na
podporu rozvoje mediálního vzdělávání ve školách, který má přispět k šíření
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znalostí o vzniku televizního zpravodajství mezi dětmi, prohloubit vztahy mezi
školami a ČT:D, rozšířit zaměření festivalu Oty Hofmana.

SOUTĚŽNÍ FILMY

soutěžilo celkem 9 snímků:
Nová rodinná pohádka Jiřího Stracha ANDĚL PÁNĚ 2
Rodinná komedie režiséra Jiřího Chlumského – ŠPUNTI NA VODĚ
Rodinný příběh Rudolfa Havlíka – POHÁDKY PRO EMU
Drama režisérky Ivety Grófové – PÁTÁ LOĎ
Romantický/sportovní film režiséra Petra Oukropce – ANI VE SNU
Pohádka Martina Dolenského – PRAVÝ RYTÍŘ
Pohádka Ivana Pokorného – SLÍBENÁ PRINCEZNA
Slovenský romantický příběh Stanislava Párnického – ZÁZRAČNÝ NOS
Příběhy z dětského seriálu Borise Arichteva – MAZALOVÉ II

STUDENTSKÁ TVORBA

OBRAZY, POHÁDKY A SNY – režie Patrik Ulrich
AMNI – režie Filip Trněný
POROTY: Soutěžní filmy hodnotily celkem 4 poroty:
1. Dospělá porota - složená z odborných pracovníků a pedagogů
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a) Porota pro hraný film a televizní tvorbu – porota ve složení: režisér
Václav Křístek, produkční Hanka Svěráková Jandová a odborný
asistent a učitel Radim Wolák
b) Porota pro dětskou videotvorbu a studentské filmy – porota ve složení:
pedagog Lukáš Lerch a odborný asistent a učitel Radim Wolák
c) Porota pro dětské televizní reportáže – porota ve složení:
odborný asistent a učitel Radim Wolák,zástupce ČT:D Petr Kopecký a
Marek Poledníček – vedoucí marketingu
2. Porota dětí a mládeže – složená ze žáků a studentů základních a středních
škol z Ostrova
3. Diváci v sále – diváci hodnotí soutěžní filmy svým hlasováním

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

dospělá porota pro hraný film uděluje ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY za dílo
s nejvýraznějším morálním akcentem filmu PÁTÁ LOĎ režisérky Ivety Grófové
dospělá porota pro hraný film uděluje ČESTNÉ UZNÁNÍ: VANESSE SZAMUHELOVÉ
– za herecký výkon ve filmu Pátá loď
dospělá porota pro hraný film uděluje ČESTNÉ UZNÁNÍ: TOMÁŠI SYSLOVI za
kameru ve snímku Ani ve snu
porota dětí a mládeže uděluje ZLATÉHO DUDKA za nejlepší dívčí herecký výkon
EMĚ ŠVÁBENSKÉ za roli Emy ve filmu Pohádky pro Emu
porota dětí a mládeže uděluje ZLATÉHO DUDKA za nejlepší chlapecký herecký
výkon FILIPU ANTONIOVI za roli Kuby ve filmu Špunti na vodě
dospělá porota pro studentské filmy uděluje CENU OTY HOFMANA za nejlepší
studentskou tvorbu snímku OBRAZY, POHÁDKY A SNY režiséra Patrika Ulricha
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dospělá porota pro dětské televizní reportáže uděluje CENU ZPRÁVIČEK ČT :D
reportáži TUČŇÁCI V RUDOLFINU vytvořené týmem Multimediální tvůrčí dílny
MTD působícím při ZŠ pro sluchově postižené v Radlicích
dospělá porota pro hraný film uděluje CENU OTY HOFMANA za nejlepší dílo
v kategorii do 12 let filmu ANDĚL PÁNĚ 2 režiséra Jiřího Stracha
dospělá porota pro hraný film neuděluje CENU OTY HOFMANA za nejlepší dílo
v kategorii od 13 do 18 let filmu
porota dětí a mládeže uděluje KŘIŠŤÁLOVÝ ŠATON v kategorii do 12-ti let filmu
ZÁZRAČNÝ NOS režiséra Stanislava Párnického
porota dětí a mládeže uděluje KŘIŠŤÁLOVÝ ŠATON v kategorii od 13 do 18 let
filmu POHÁDKY PRO EMU režiséra Rudolfa Havlíka
na základě hlasování udělují děti cenu DĚTSKÉHO DIVÁKA filmu ANDĚL PÁNĚ 2
režiséra Jiřího Stracha
Celkem se uskutečnilo 20 představení za účasti 3 691 diváků.

PROJEKCE V PARTNERSKÝCH MĚSTECH

Také v letošním roce se projekce konaly i v partnerských městech –
Jáchymov, Kyselka, Klášterec n/Ohří, Tachov, Planá u Mariánských Lázní, Velvary
a Pernink. Děti do kina také svážíme z okolních měst – z Hroznětína, Merklína,
Abertam, Horní Blatné, Potůček, Sadova, Otovic i ze tří ZŠ z Karlových Varů.
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Celkem se uskutečnilo v partnerských městech 36 představení za účasti 1.965
dětí.
TEMATICKÉ FILMY

V doprovodném programu festivalu jsme v letošním roce směrovali vše na
téma festivalu – roboti – proto i tematické filmy byly vybrány tak, aby splňovaly
toto téma: připomněli jsme černobílý seriál Emil robot, který jako první v televizi
představil robota. Česká televize nám poskytla tři díly z tohoto seriálu z roku 1965
– Jé to byly prázdniny, Robot Emil na horách a Inzerát robota Emila. Tematickým
filmem Klaun Ferdinand a raketa jsme si připomněli spisovatele a scenáristu Otu
Hofmana.
Celkem 2 představení za účasti 36 diváků

DĚTSKÁ MÉDIA

Štáby dětských médií jsou již tradičně aktivními účastníky festivalu – píší
články, natáčí reportáže a rozhovory, sledují veškeré festivalové dění a své
výsledky pak prezentují na internetu, v kabelové TV a na sociálních sítích. Již
tradičně na náš festival přijel štáb MTD – Multimediální Tvořivá Dílna z Prahy – TV
štáb neslyšících dětí, přijel také dětský štáb z DTV Liberec, festivalové noviny psali
v letošním roce poprvé studenti z ostrovského gymnázia.
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HOSTÉ A FILMOVÉ DELEGACE

Festival je pyšný na to, že celá řada hostů navštěvuje festival již tradičně,
jsou to ti, kteří na festival jezdí každý rok: režisér Zdeněk Zelenka, Václav Vorlíček,
syn Oty Hofmana – Otto Hofmann, Václav Křístek, Zdeněk Kozák, herec Pavel
Nový, Jan Čenský, Filip Renč, Jaroslav Vízner, Dušan Kukal, Michael Dymek, Hanka
Svěráková-Jandová, Zora Čapková, Helena Ježková, Pavel Taussig, Renata
Talacková, Renata Mašková-Linhová…
Velice početná byla delegace k soutěžnímu filmu Špunti na vodě –
delegace se zúčastnili dětští herci: Filip a Viktor Antonio, Karolína Morschlová,
Karolína Kočí, Nelly Řehořová, Kateřina Coufalová a Karel Jirák, k filmu Pohádky
pro Emu přijela hlavní dětská představitelka Ema Švábenská, která také za svůj
herecký výkon získala cenu Zlatého dudka. Režisér Ivan Pokorný přijel podpořit
svoji pohádku Slíbená princezna.

MODERÁTOŘI

Slavnostní zahájení a slavnostní zakončení v letošním roce moderoval Petr
Vacek, který již dříve festival moderoval. V úterý a ve středu uváděl soutěžní filmy
herec Jindřich Skopec v kostýmu robota Emila.

DOPROVODNÉ AKCE
VÝSTAVY

V klášteře jsme nabídli výstavu „Svět kostiček“ – výstava stavebnice Lego,
ve dvoraně pak pokračování výstavy s tématem roboti – „Robosvět“ a v Domě
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kultury to byla výstava „Plechové hvězdy“ – výstava 8 robotů, kteří kdysi tvořili
plechovou kapelu a kteří po malých opravách budou opět hrát.
Výstavy v době festivalu celkem shlédlo: 349 návštěvníků v klášteře, 79
návštěvníků na Staré radnici, 2.500 návštěvníků ve Dvoraně a 4.000 návštěvníků
Domu kultury.
PRŮVOD S LAMPIÓNY A OHŇOSTROJ

Na nedělní podvečer byl připraven průvod dětí s lampióny - v čele průvodu
šli bubeníci ze Základní umělecké školy. Děti vycházely od základních škol a
postupně se napojovaly do jednoho velkého průvodu, který šel po Hlavní třídě a
společně došly na Mírové náměstí, kde jejich setkání bylo završeno pozdravem
dvou auto robotů, kteří děti ve svém desetiminutovém pozdravu přivítali na
festivalu a pozvaly je na svoji robo show na následující den. Festival neoficiálně
zahájil tradiční ohňostroj za doprovodu hudby z filmu Transformers.
Průvodu a ohňostroje se zúčastnilo: 3.500 dětí a rodičů
3D PROJEKCE

Ve foyeru Domu kultury před vchodem do velkého sálu vítali návštěvníky
dinosauři ve 3D projekci. Na velkém obraze se postupně promítala nejprve bouře
a sněhová vánice, pak přišel lední medvěd a nakonec dinosauři, kteří se díky
projekci pohybovali mezi dětmi.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

V loňském roce byl úspěšný seminář o médiích pro studenty gymnázia se
zájmem o novinařinu – Jak se dělají noviny. V letošním roce jsme pokračovali
v tomto semináři pro gymnázium – seminář „10 let v české novinařině“. Byl také
připraven seminář „Vladislav Vančura a film“, který má pomoci s povinnou četbou
na středních školách.
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Pro gymnázium byla také připravena projekce filmu Na cestě, který vypráví
osudy tří postižených členů kapely The Tap Tap, jejich začlenění do společnosti,
jejich zájmy, přání a vyrovnávání se s nelehkým osudem.
Pro žáky základní školy pak byly připraveny semináře „Vesele v pohádkách“
a „Děti dětem“. Semináře pro základní a střední školy vedl filmový historik Pavel
Taussig.
Pro střední školy to byl také ještě seminář k mediální výchově, který vedli
členové rady pro rozhlasové a televizní vysílání a který měl žákům i jejich
kantorům pomoci poznat, jak vyučovat mediální výchovu na školách.
Vybraní studenti gymnázia se pak zúčastnili filmového semináře režiséra
Ondřeje Kepky, který předával své zkušenosti z oblasti jak natáček film.
V letošním roce jsme také poprvé nabídli základním školám pořádat semináře
přímo u nich ve škole. V pondělí, v úterý a ve středu se vždy v jedné ZŠ konal
workshop „Animace a pixilace“, na kterém si děti 4. tříd mohly vyzkoušet, jak se
dělají animované filmy.
Seminářů se celkem zúčastnilo 688 dětí a studentů.
DIVADELNÍ POHÁDKA PR O DĚTI – KRYSÁCI

Hned na pondělní podvečer jsme připravili divadelní pohádku, kterou děti
znají z večerníčků. Pohádku celkem vidělo 88 dětí.
„AZHER“ – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ZUŠ

Divadelní soubor ZUŠ Ostrov nastudoval divadelní hru AZHER, se kterou
sklízí celou řadu úspěchů a ocenění. Proto jsme se rozhodli připravit na úterní
odpoledne toto jejich představení. Účast byla 60 diváků.
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ROBO SHOW

Abychom do programu zahrnuli i ty pravé roboty, připravili jsme pro
všechny milovníky Transformers robotů robo show dvou auto robotů na předsálí
v Domě kultury. Zaplněný sál dětí s úžasem sledoval nejprve jejich majestátní
nástup a jejich prezentaci a pak se aktivně zapojili do drobných soutěží, které si
roboti připravili. Nebylo snad dítěte, které by nevyužilo závěrečné focení se svými
idoly. Celkem 360 účastníků

LUNETIC – KONCERT POPULÁRNÍ KAPELY

Pro mládež a starší mládež, která pamatuje úspěch kapely Lunetic, jsme
připravili jejich koncert s autogramiádou. Všichni účastníci si koncert užili a
zazpívali si známé písničky této populární kapely.
Účast 254 diváků

RECITÁL HANKY KŘÍŽKOVÉ

Festival myslí ve svém programu i na dospěláky. Proto jsme do Točny
připravili recitál Hanky Křížkové, který byl velice příjemný a byl kladně hodnocen
všemi návštěvníky.
Účast 80 diváků
STRAŠIDELNÝ ZÁMEK + PŘELEZ, PŘESKOČ, REC YKLUJ

Hned v pondělí byl na Mírovém náměstí postaven Strašidelný zámek, který
byl určen větším a otrlejším návštěvníkům. Ve středu pak v odpoledních hodinách
byl připraven ekologický programní podporu recyklace. Zábavnou formou soutěží
byly děti zapojeny do recyklace.
Účast 300 účastníků
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ROBO ROZCVIČKY

V pondělí, v úterý a ve středu v podvečer si mohly všechny děti různého
věku zatancovat na Mírovém náměstí před Domem kultury. Gymnastky MDDM
Ostrov si připravily předcvičování na známé skladby a děti mohly cvičit podle nich.
Tancování se zúčastnilo celkem 600 dětí.

FESTIVALOVÁ ŠKOLKA

K tradičním akcím festivalu patří i Festivalová školka, do které chodí děti
z ostrovských a okolních mateřských škol a učí se tady fandit dobru a nebát se zla.
Pro dětičky si letos připravili pohádky členové divadelní společnosti Dokola.
Účast byla 480 dětí.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S TANCEM PRO KLIENTY Z DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

K tradičním akcím patří také zábavné odpoledne pro klienty z Domova pro
osoby se zdravotním postižením z Mariánské a z Radošova. Pro klienty je vždy
připravena hodina plná tance, her a soutěží.
Účast byla 55 klientů.

VEJŠKOVKA

V letošním roce jsme využili nabídky a připravili jsme akce i v budově
Vejškovky – v novém prostoru - workshopy, dílničky, pohádky, koncerty... Každý
den dopoledne to byly workshopy a dílničky pro nejmenší děti ze základních škol
(účast 87 dětí). Od 14.00 hodin to pak byly většinou divadelní pohádky a hudební
show – Lollipopz (celková účast 368 dětí). Od 17.00 hodin to pak byly pořady pro
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celou rodinu – vystoupení dětí z hudebních oborů ZUŠ (účast 35 dětí) a taneční
vystoupení souboru Mirákl (účast 132 dětí).
Celková účast na Vejškovce byla 622 diváků.

KARNEVAL PRO DĚTI ŠD A VEŘEJNOST

Na závěr festivalu byl připraven v odpoledních hodinách karneval pro starší
kamarády, kteří skotačili v maskách při muzikálových skladbách na společenském
sále Domu kultury.
Účast byla 150 dětí.
PICNIC TABLE SHOW - MINIRAMP SHOW

Na čtvrteční odpoledne byla na Mírovém náměstí připravena show na
„kolech“ - agentura JF SHOW připravila akci na klíč v oblasti extrémních sportů,
jako jsou Freestyle BMX, MTB, Skateboarding, Scootering či Inline. Zájemci si
mohly pod odborným dozorem vyzkoušet některé z extrémních sportů.
Celkem 90 účastníků

POHÁDKOVÉ MALOVÁNÍ A ZPÍVÁNÍ

V pátek 13. října se v rámci 49. Dětského filmového a televizního festivalu
Oty Hofmana uskutečnilo již tradiční slavnostní soutěžní finále a vyhodnocení
soutěže „Pohádkové zpívání a malování“ které připravila Městská knihovna
Ostrov za podpory sponzorů, Městského úřadu v Ostrově a Domu kultury Ostrov.
Účast byla 230 dětí
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SHRNUTÍ FESTIVALU:

Festival byl podle ohlasů velice kladně hodnocen. Školy byly spokojené se
semináři a workshopy – také přednášející a lektoři si chválili zájem a připravenost
studentů. Gymnázium maximálně využilo robo dílny, kde si studenti mohli
vyzkoušet sestavení podvozku robota a mohli si vyzkoušet, jakou to dá práci
postavit jednoduchého robota. U studentů to vzbudilo velký zájem, takže škola
uvažuje o zakoupení robo stavebnic, a věnovat se tomuto oboru – navázali
spolupráci s gymnáziem PORG Praha. O festival byl zájem i z řad široké veřejnosti
– vyprodaný recitál Hanky Křížkové, skoro vyprodaný koncert Lunetiků. Máme
velice dobrou spolupráci se všemi základními i středními školami v Ostrově, školy
chodí na soutěžní představení, zapojují se do účasti na seminářích a workshopech,
účastní se doprovodného programu. Školy pravidelně vybírají zástupce do dětské
poroty. Děvčata ze sportovní gymnastiky MDDM již druhým rokem aktivně
pomáhají s organizací při festivalu a zajišťují vystoupení před soutěžními filmy.
Žáci ZUŠ připravují divadelní představení, hudební vystoupení a doprovody.
Festival má celou řadu partnerů – podniků z Ostrova a okolí, kteří nás již řadu let
podporují. Rozrůstá se také zájem o promítání v našich partnerských městech a o
svoz dětí do Ostrova.
Festival plně naplňuje své poslání a tradice. Festival není jen o soutěžních
projekcích, ale ve svém programu má také podstatnou vzdělávací část a část
aktivního zapojování dětí a mládeže do příprav i do chodu festivalu.
Festivalu se celkem zúčastnilo 19 500 dětí a jejich rodičů.
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STARÁ RADNICE

V roce 2017 se realizovaly, mimo pokračující výstavy Toskánských
Habsburků, 4 samostatné výstavy.
Počet

Název výstavy:

návštěvníků

Toskánští Habsburkové a ostrovské panství

330

Ruční papír

76

Výstava hraček

955

Móda jako hokus pokus

238

Medové vánoce

154

Celkem návštěvníků:

1753

KLÁŠTERNÍ AREÁL
PROHLÍDKY KLÁŠTERA

V roce 2017 v dubnu, byla realizována v rámci akce „Brány památek
dokořán“ – večerní prohlídka s Viktorem Braunreiterem s tradičně vysokou
návštěvností. Prohlídky se zúčastnilo 116 návštěvníků. V měsíci červnu byl ve
spolupráci s krajským úřadem a s Letohrádkem Ostrov připraven projekt školních
výletů pro žáky I. Stupňů základních škol. Interaktivní prohlídky obohacené
divadelním vystoupením navštívilo cca 350 dětí s doprovodem. Komentovaná
prohlídka Viktora Braunreitera „Ostrovská princezna“ se konala v červenci
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v rámci 10. výročí otevření zrekonstruovaného klášterního areálu. V měsíci září se
podařilo znovu uvést prohlídku „Živá kronika vévodů Sasko – Lauenburských“.
VYHODNOCENÍ NÁVŠTĚVNOSTI PROHLÍDEK:

Zážitkové prohlídky:

Počet návštěvníků

Duben

116

Květen

0

Červen

350

Červenec

78

Srpen

0

Září

40

Celkem návštěvníků

584

VÝSTAVY

V roce 2017 bylo realizováno v klášterním kostele celkem 5 samostatných
výstav.
VYHODNOCENÍ NÁVŠTĚVNOSTI VÝSTAV 2017

Počet

Název výstavy

návštěvníků

Andělské vánoce 2016/2017

56

Nad krajinou slz a radiace

398

30

Obrazy Ivy Hüttnerové

840

Když jsem šel z hub

528

Svět kostiček

1893

Světla vánoc

561

Celkem návštěvníků:

4 276

KONCERTY
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VYHODNOCENÍ NÁVŠTĚVNOSTI KONCERTŮ 2017

Počet

Název koncertu

návštěvníků

Roháči

70

Renata Drössler

68

Camerata Bohemica

32

Jarní zpívání

46

Jahelka a Paleček

99

Jarní koncert – Orbis Pictus

35

J.C.F. Fischer a mistři baroka

78

Consortium Musicum Divertimento

111

Stěpán Markovič

14

Čas radosti a veselosti

49

Karel Kekeši

50

Velký vánoční koncert – Radka Fišarová

200

Celkem návštěvníků:

852
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PROJEKTY PŘESHRANIČN Í SPOLUPRÁCE A KULTURNÍ AKCE REALIZOVANÉ
PROSTORÁCH ZÁMKU OST ROV

„ZINTENZIVNĚNÍ PŘESHRANIČNÍ TURISTICKÉ S POLUPRÁCE MEZI MĚSTEM OSTROV
A MĚSTEM KURORT OBER WIESENTHAL“ (V PROSTORÁCH DVORANY ZÁMKU OSTROV)

Projekt realizovaný v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční
spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko,
spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj.
V prostorách Dvorany ostrovského zámky byly Domem kultury Ostrov
v roce 2017 realizovány tyto kulturní akce:
9. 2. 2017 – 7. 4. 2017 VÝSTAVA KRUŠNOHO RSKÉ DOLY NA HISTORICKÝCH MAPÁCH

Výstava prezentovala krušnohorské důlní mapy nejen jako zdroj informací
o umístění dnes již dávno zaniklých dolů, ale také jako krásná umělecká díla
vypovídající o době jejich vzniku. Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 9.
února v 17.00 hod. Počet návštěvníků vernisáže byl 33
Zároveň byla ve Dvoraně zámku Ostrov umístěna výstav MÁ VLAST CESTAMI
PROMĚN.

12. 4. 2017 – 1. 9. 2017 VÝSTAVA OSTROVSKÉ BAROKO, TURISTICK É ZAJÍMAVOSTI MĚSTA
KURORT OBERWIESENTHAL

Sdružené výstavy ve Dvoraně zámku Ostrov představily nejzajímavější
turistické cíle a historické klenoty partnerských měst Ostrova a Oberwiesenthalu.
Výstava připravená ve spolupráci s historikem Lubomírem Zemanem navíc
navazuje na ROK BAROKA 2017 celorepublikově vyhlášený agenturou
CzechTourism. Vernisáž výstavy se uskutečnila ve středu 12. dubna v 17.00 hod.
Počet návštěvníků vernisáže byl 22.
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25. 4. 2017 – PŘEDÁNÍ MĚSTSKÉ A KRAJSKÉ CENY Ď A CHARITATIVNÍ KONCERT BEHEMIA
VOICE

Veřejné poděkování všem nominovaným, kteří se ve městě Ostrov
zasloužili o kulturu nebo nezištnou pomoc. Dále navázal koncert vokálního
kvartetu Bohemia Voice se Zuzanou Seibertovou jehož. Výtěžek z koncertu byl
věnován neziskovým organizacím v Ostrově. Počet návštěvníků byl 60

8. 6. 2017 – 1. 9. 2017 VÝSTAVA 70 LET O RIONU A BYSTŘINY

Výstava k 70. výročí založení skautských oddílů ORION Karlovy Vary a Bystřina
Hroznětín.
Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 8. června v 17.00 hod.
Počet návštěvníků vernisáže nebyl evidován.

1. 9. 2017 – 15. 10. 2017 VÝSTAVA FESTIVALOVÁ VÝSTAVA ROBOSVĚT

Soutěžní výstava dětských prací na téma ROBOTI u příležitosti 49.
Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. Výstava také
připomněla práci Karla Čapka a jeho zásluhu o rozšíření slova robot do povědomí
široké veřejnosti.

17. 9. 2017 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZÁMKU OSTROV

V rámci Dnů evropského dědictví bylo možné se vydat s průvodcem po
stopách historie ostrovského zámku. Prohlídky byly zahájeny v 10 hodin za
doprovodu pěveckého sboru Orbis Pictus. Ve 14 hodin vystoupila ve Dvoraně
zámku skupina renesančních tanců Ambrenau a následovala několik
kostýmovaných prohlídek. Počet návštěvníků se pohyboval kolem 200
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26. 10. 2017 – 14. 1. 2017 VÝSTAVA SPOLKY NAPŘÍČ HRANICÍ

Panelová výstava ve Dvoraně zámku Ostrov prezenovala spolkovou činnost
projektových partnerů měst Ostrova a Kurort Oberwiesenthal. Vernisáž výstavy
se uskutečnila ve čtvrtek 26. října od 17.00 hod. Počet návštěvníků vernisáže byl
34.

29. LISTOPADU 2017 – KŘEST KNIHY TAJNÁ ZPRÁVA O MARCEBILE

Křest dlouho připravované knihy Odtajněná zpráva o Marcebile od Petra
Mikšíčka s bohatým doprovodným programem. V rámci křtu proběhlo promítání
nových Krušných hororů, představení dalších krušnohorských příběhů a
prezentace kalendáře i DVD s první várkou Krušných hororů. Odhadovaný počet
návštěvníků byl 120

16. 12. 2017 – ANDĚLSKÉ SETKÁNÍ

Předvánoční setkání s vůní svařeného vína za zpěvů vánočních písní
ostrovských sborů Orbis Pictus, Cantica a Pěveckého sbor Gymnázia Ostrov.
V rámci akce bylo možné podpořit dobročinný bazárek nebo zakoupit vánoční
dobroty či jiné handmade výrobky z Ostrova.
Celkem bylo vybráno 7. 583 Kč

SETKÁNÍ KRAJKÁŘEK - BYLO V ROCE 2017 REALIZOVÁNO CELKEM V DEVÍTI TERMÍNECH
(25. 1., 22. 2., 29. 3., 26. 4., 31. 5., 22. 6., 24. 7., 27. 9., 25. 10.)

Setkání prezentovalo krajkářské umění z Karlovarska, Chebu, Chomutova
a okolí. Tato oblast proslula výrobou ručních paličkovaných krajek již v 16. století
a členky Občanského sdružení Krušnohorská krajka na tuto tradici navazují a
oživují ji. Počet návštěvníků nebyl evidován.
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V prostorách Dvorany ostrovského zámky proběhly za organizační pomoci Domu
kultury Ostrov v roce 2017 tyto externí akce:
16. 11. 2017 – KŘEST KALENDÁŘE TANEČNÍ SKUPINY MIRÁKL

– výstava k problematice

pěstounské péče v rámci kampaně pro vyhledávání osob vhodných stát se
pěstouny.
16. 11. 2017 – 12. 1. 2018 VÝSTAVA FOTOG RAFIÍ Z KALENDÁŘE TANEČNÍ SKUPINY MIRÁKL

26. 10. 2017 – 14. 1. 2018 VÝSTAVA HISTO RIE SOUBORU HOP-HOP OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

MINIDIV, v rámci výstavy Spolky napříč hranicí vystavilo panelovou historii
souboru HOP-HOP připravenou k příležitosti ocenění tohoto souboru cenou Pavla
Dostála za dlouholeté umělecké i organizační působení a přínos rozvoji oboru na
Jiráskově Hronově.

STŘÍBRNÁ STEZKA – SILBESTRASSE
(V PODKROVNÍ EXPOZICI I NFORMAČNÍHO CENTRA ZÁMKU OSTROV)

V prostorách podkrovní expozice Informačního centra zámku Ostrov byly
Domem kultury Ostrov v roce 2017 realizovány tyto kulturní akce:

12. 1. 2017- ZÁHADA HRACÍCH KARET Z JÁC HYMOVA

Přednáška lokálního patriota Jaroslava Ochece seznámila posluchače s
historií hracích karet a dále se zaměřila na významný objev v Jáchymově, kde byly
v latinské knihovně objeveny pravděpodobně nejstarší úplné sady hracích karet v
České republice
Počet návštěvníků této akce byl 26.
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23. ÚNORA 2017 - KONFERENCE PÉČE O PAMÁTKY V KARLOVARSKÉM KRAJI

Prezentace činnosti spolků, obcí a dalších institucí v oblasti záchrany a
obnovy památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje v roce 2016.
Počet návštěvníků této akce byl 100

16. 3. 2017 – NAD KRAJINOU SLZ A RADIACE

Historik PhDr. František Bártík z Hornického muzea v Příbrami navázal svou
přednáškou na výstavu v Klášterním kostele Zvěstování Panny Marie.
Prezentovány byly například odtajněné letecké fotografie z oblastí nedobrovolné
těžby uranové rudy i zajímavé příběhy nasazených vězňů v Jáchymově a na
Příbramsku. Počet návštěvníků této akce byl 21.

3. 5. 2017 – PRACOVNÍ TÁBORY PŘI URANOVÝCH DOLECH NA JÁCHYMOVSKU

Přednáška představila vznik, fungování i poměry v těchto táborech a v
neposlední řadě také jejich současný stav a snahy o dokumentaci a zachování
jejich pozůstatků.
Počet návštěvníků této akce byl 34.

17. 5. 2017 – BAROKNÍ DĚDICTVÍ OSTROVA

Přednáška Mgr. Lubomíra Zemana představí ostrovské barokní poklady v
evropském kontextu.
Počet návštěvníků této akce byl 10.
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20. 9. 2017 – POČÁTKY RODU ŠLIKŮ NA CHEBSKU A LOKETSKU

Přednáška Mgr. Michala Novotného, Ph.D. se věnovala představení
nejvýznamnějších postav prvních generací rodu, jejich politickým kariérám,
sňatkům a sídlům na Chebsku a Loketsku i za jeho hranicemi v 15. a 16. století.
Počet návštěvníků této akce byl 10.
8. 11. 2017 – STŘÍBRNÉ NÁLOMY A NEJZAJÍM AVĚJŠÍ MINERÁLY JÁCHYMOVA

Přednáška představila historii těžby a její vlivy na formování místních
identit Krušnohoří.
Přednáška mineraloga Pavla Škáchy z Hornické muzeum Příbram
představila Jáchymov jako jednu z 10 nejpestřejších lokalit minerálů na světě.
Počet návštěvníků této akce byl 33.

„OD ZÁMKU K ZÁMKU“ – SCHWARZENBERG A OSTROV NA STŘÍBRNÉ STEZCE
(U POHLEDOVÉ ZDI)

Společné aktivity měst Ostrov a Schwarzenberg v roce 2017, zaměřené na
projekt Od zámku k zámku – Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce,
spolufinancovaný z Programu Cíl3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce
2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a ČR, byly zahájeny 21. května na
zámku PERLA CASTRUM v rámci mezinárodního Dne muzeí. Ten byl věnován
historii firmy Hartmann. O rozšíření programu se postaraly ostrovské paličkářky v
čele s Janou Dvořákovou a Alenou Lněničkovou ze sdružení Krušnohorská krajka.
Akce přilákala mnoho spokojených návštěvníků.
Druhou akcí byly Den pro Ostrov, který se konal v sobotu 21. července
2017 v Zámeckém parku. Na podiu zde vystoupily Linda & Luise Egermann ze
Schwarzenbergu pod názvem Pianissimo se svým hudebním vstupem na
s tématem lásky.
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Spolupráce navazovala v neděli 24. září 2017 během programu Michaelské
pouti v Ostrově. Na prostranství před Pohledovou zdí byla po celý den
prezentována řemeslná práce schwarzenberského řezbáře Andrease Schmidta.
V sobotu 2. října 2017 hostil Schwarzenberg v nově zrekonstruovaném muzeu
PERLA CASTRUM v rámci Muzejní noci soubor Henry band, který se představil
dvěma hudebními bloky plnými swingových melodií.
PROPAGAČNÍ ČINNOST

Propagace akcí Domu kultury, Staré radnice, Zámku, Klášterního areálu
Pro všechny druhy akcí, kde je pořadatelem Dům kultury zajišťuje středisko
propagace akcí DK odpovídající podporu, která se přímo řídí individuálními
potřebami jednotlivých společenských a kulturních akcí.
1. Návrh a realizace image propagačních tiskovin (např. plakáty, letáky,
bannery, vstupenky, pozvánky a jiné)
2. Návrh image akce pro její digitální podobu (webové stránky, elektronické
pozvánky a jiné)
3. Distribuce propagačních materiálů akcí:
a) webové stránky Domu kultury a ostatních příbuzných portálů
b) pozvánky (newslettery)
c) výlep v Ostrově a okolí (popř. i další města)
d) PR články, TZ (spolupráce s novináři, redaktory, ČTK - Ostrovský měsíčník,
Kamelot, 5+2, Karlovarský deník a jiné)
e) Rozesílání do krajských infocenter, škol, vybraných organizací dle
smluvených podmínek
f) Rádio Český rozhlas Karlovy Vary, Dragon (pouze vybrané akce)
g) Rozhlas z DK Ostrov (pouze vybrané akce)
h) Spolupráce na kulturním kalendáři Karlovarského kraje – Živý kraj
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i) Sociální sítě
4. Zveřejnění vybraných akcí na bannerech a billboardech v Ostrově a jeho
velmi blízkém okolí
5. Spolupráce s TV Ostrov
6. Spolupráce s vybranými organizacemi v rámci vzájemné propagace akcí
dle předem smluvených podmínek dohodnutých ústně či písemně (např.
Lázně Jáchymov, nemocnice Ostrov, MDDM, Letohrádek Ostrov, knihovna
Ostrov, Zájmová skupina důchodců)
7. Mobilní aplikace IN CITY - Vkládaní upoutávek na akce / kino

V roce 2017 se významně rozšířil okruh uživatelů na sociálních sítích, kteří si
oblíbili facebookové stránky Domu kultury a dále sdílejí akce směrem k dalším
uživatelům sociálních sítích. Znamená to, širší povědomost o akcích, které Dům
kultury pořádá a užší provázanost s potencionálními návštěvníky.
V současné době Dům kultury spravuje tyto FB stránky: Dům kultury Ostrov,
Klášterní areál, Infocentrum zámek Ostrov, Turistické infocentrum Ostrov, Stará
radnice, Letní kino, Majáles
viz. grafy
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ZÁVĚR

V roce 2017 Dům kultury Ostrov pořádal velké množství akcí, které
navštívil velký počet obyvatel města Ostrov i návštěvníci z okolních a
vzdálenějších měst. Zpětná vazba od návštěvníků našich akcí byla z větší části
pozitivní, nasloucháme však také kritice či návrhům všech diváků.
Žádnou z akcí Domu kultury by nebylo možné realizovat bez podpory
města Ostrov a bez vysokého pracovního nasazení pracovníků Domu kultury.

V Ostrově, 31. 1.
Miroslav Očenášek, ředitel
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