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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 

Název organizace Dům kultury Ostrov, 
 příspěvková organizace 
  
Adresa organizace Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov 
  
Právní forma příspěvková organizace 
  
IČ 00520136 
DIČ CZ00520136 
  
Vedení organizace Statutární orgán ředitel – Ing. Miroslav Očenášek 
  
Kontakt tel. 724 509 287 

e-mail: reditel@dk-ostrov.cz 
www.dk-ostrov.cz 

  
Hlavní činnost realizace vlastní kulturní a osvětové činnosti 
  
Doplňková činnost pronájem prostor 

další služby v oboru volné živnosti 
  
Počet zaměstnanců 18 stálých 
 37 externích 
  
Zřizovatel Město Ostrov 

Jáchymovská 1. 363 01 Ostrov 
IČ 00254843 

  
  
Součásti organizace – Odloučená pracoviště 
  
Infocentrum DK Ostrov Mírové nám. 733, Ostrov 
  
Infocentrum Zámek Ostrov Jáchymovská 1, Ostrov 
  
Klášterní areál Klášterní 141/D, Ostrov 
  
Stará radnice Staré nám. 46, Ostrov 

 

 

 

Předkládaná výroční zpráva podává informace o hospodaření a činnosti Domu kultury Ostrov v roce 

2019. Je rozdělena do částí dle typu činností organizace a dle objektů, ve kterých dané činnosti 

probíhaly. Představeny jsou konkrétní kulturní akce uplynulého roku s přehledy návštěvnosti a 

závěrečným hodnocením. 
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2. HLAVNÍ ČINNOST 

2.1   Divadelní představení 
 V uplynulém roce nabídl Dům kultury 9 představení. Na divadelních prknech v průběhu roku 

vystoupili nejen ostrovští ochotníci, ale řada známých hereckých osobností v zájezdních 
představeních převážně pražských divadelních souborů.  

   Kouzelná atmosféra Zámeckého parku perfektně doladila speciální představení pořádaná 
v červnu a srpnu u Městské knihovny pod širým nebem. Zámecká divadla se stala již letní tradicí  
a měla opět velký ohlas. 
 

termín název představení počet diváků 

15. 1. Dvě noci na Karlštejně 332 

10. 2. Kočka v Oregánu 362 

23. 4. Božská Sarah 323 

16. 5. Domácí štěstí 134 

29. 6. Zase ti tupitelé – zámecké divadlo 82 

31. 8.  Don Quijot De la Ancha – zámecké 
divadlo 

39 

22. 9.  Prodaná nevěsta 103 

7. 10.  Římské noci 219 

4. 11.  Charleyova teta 169 

 Celkem návštěvníků: 1.763 

 
2.2   Divadelní představení pro děti 

V roce 2019 se dětská divadla pořádala v divadélku Točna a několik představení proběhlo  
v kinokavárně Domu kultury. Návštěvnost potvrdila rostoucí trend posledních let. Celkem se 
konalo 12 představení za účasti 647 malých i velkých diváků. Představení se pořádají od poloviny 
ledna do poloviny května a od října do poloviny prosince, obvykle dvakrát měsíčně.  

 
2.3   Koncerty, hudební produkce 
 Svou tradici má v Ostrově již řada hudebních akcí. Devátý ročník přehlídky regionálních kapel 

REGION BEAT představil 14 kapel z oblasti hard rocku, punku, metalu, bigbeatu i klasického rocku. 

V březnu vystoupila v domě kultury také LUCIE BÍLÁ s Petrem Maláskem. Na květnové JAZZOVÉ 

JARO přijalo pozvání Daniel Bulatkin trio s vynikajícím britským saxofonistou Tomem Smithem a 

také karlovarský Vocal Band Quartet. Velký ohlas, hlavně u starší generace, má OSTROVSKÝ 

ŠLÁGR, ANEB KONCERT OBLÍBENÝCH MELODIÍ, na kterém tentokrát vystoupil Jiří Štědroň a Eva 

Pilarová.     

 Zajímavé koncerty a další hudební produkce v průběhu celého roku bylo možné navštívit také 

v rámci programové nabídky T-klubu a Klášterního areálu Ostrov.  

 

termín název představení kde počet návštěvníků 

leden. Jazzbooster & SIB T-klub 42 

březen. Region Beat DK 133 

 DRC Ostrov T-klub 99 

 Lucie Bílá & Petr Malásek DK  341 

 Jan Burian – Ekologie Duše T-klub 57 

 Jarní zpívání Klášterní kostel 41 

duben Tom Smith Quartet, Vocal Band Quartet T-klub 27 

 Varhanní jaro Klášterní kostel 90 

 Bran - koncert T-klub 36 

květen Country Legends T-klub 50 

 J.C.F. Fischer Klášterní kostel 85 
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červen. Fryzúr Klášterní areál 25 

 Consortium Musicum Divertimento Klášterní kostel 58 

červenec Vojta Violinist Klášterní kostel 153 

 KV Band  Klášterní areál 24 

srpen Chouette  Klášterní areál 164 

 Musica Poetica Klášterní kostel 28 

září Lubomír Brabec Klášterní kostel 99 

říjen KV Band T-klub 88 

 Fragile Klášterní kostel 57 

listopad Soul Sisters T-klub 31 

 Sametově s loutnou a akordeonem Klášterní kostel 11 

prosinec Vojta Kiďák Tomáško T-klub 49 

 Česká mše vánoční – Lux Automata Klášterní kostel 103 

 Yvetta Blanarovičová & Orbis Pictus Klášterní kostel 178 

  Celkem návštěvníků:  2.069 

 
2.4   Plesy 

V uplynulém roce uspořádal Dům kultury dva plesy. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA OSTROVA  
a tradiční PLES SPORTOVCŮ, spojený s oceňováním nejlepších sportovců města Ostrova. Tento 
ples se nesl v duchu westernu. Celkem navštívilo oba tyto plesy 524 návštěvníků.  
 

2.5   Venkovní akce 
Sezonu venkovních akcí zahajujeme zpravidla MASOPUSTNÍM PRŮVODEM, na kterém se 
organizačně podílíme s hlavním organizátorem MDDM Ostrov. Ostrovští ochotníci připravili trasu 
průvodu a několik zastavení se zakončením u Ekocentra, kde hrála kapela Studix, připraveno bylo 
masopustní občerstvení i hry a soutěže pro děti.  
 

   V dubnu jsme ve spolupráci s Městskou policí Ostrov, s Policií ČR, s Hasičským sborem Ostrov,  
s Besipem a Vězeňskou službou ČR uspořádali VELKÝ DEN BEZPEČNOSTI, kde se prezentovaly 
jednotlivé složky záchranného systému. V dopoledních hodinách proběhly besedy  
o bezpečnosti pro žáky ZŠ a SŠ.  

 
   Tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC proběhlo na konci dubna u areálu FK Ostrov. Ve spolupráci 
s místními hasiči se podařilo uspořádat příjemnou akci pro všechny věkové kategorie  
za doprovodu kapely DRC Ostrov, několika stanovišti se zábavnými úkoly pro děti, a také  
s opékáním buřtů.  
 
Znovu obnovené KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI proběhly druhý květnový víkend v klášterním areálu.  
I přes nepřízeň počasí zavítalo na tuto akci relativně dost návštěvníků, převážně rodin s dětmi. 
V programu vystoupily kapely Jablkoň, DRC Ostrov a Tempus. Nechyběl stylový stánkový prodej, 
historizující soutěže pro děti a divadelní pohádka. V rámci klášterních slavností byla slavnostně 
otevřena nová stálá expozice v kostele Panny Marie Věrné - Církevní umění západního Krušnohoří 
s doprovodnou panelovou výstavou Zničené kostely na Karlovarsku. 
 

   Na 17. května připravil Dům kultury Ostrov ve spolupráci s Letohrádkem Ostrov, pobočkou 
Galerie umění Karlovy Vary, SLAVNOST SVĚTLA - program na oslavu jednoho z českých zemských 
patronů svatého Jana Nepomuckého. Program složený z výtvarných dílen a průvodu, který započal 
návštěvou kostela Panny Marie, jsme završili pouštěním plovoucích lotosových lampionů  
na vodním parteru před Palácem princů.  

 
  Stěžejní akcí před letními prázdninami je městská slavnost DEN PRO OSTROV A JEHO 
PARTNERSKÁ MĚSTA v Zámeckém parku. Bohatý program pro návštěvníky všech generací  
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se tentokrát nesl v duchu připomenutí Sametové revoluce. Na hlavním pódiu se představily děti 
ze zájmových kroužků MDDM Ostrov, ZUŠ a partnerského města Wundsiedel. O hudební program 
se postarala kapela z partnerského města Schwarzenberg, dále proběhl Koncert v barvách 
semaforu a vystoupila také známá skupina Lunetic. U Městské knihovny byla připravena Sametová 
kavárnička, kde k tanci i poslechu zahrála malá dechovka Rozmarýnka z Uherského Hradiště. Pro 
děti byl připraven bohatý doprovodný program, divadelní pohádky a soutěže. V Zámeckém parku 
se prezentovaly jednotlivé složky záchranného integrovaného systému, také Člověk v tísni, 
Vězeňská služba a střelecký spolek Ostrostřelci Ostrov. Po celý den byl zajištěn stánkový prodej 
s občerstvením a řemeslnými výrobky. Program zakončil ohňostroj z Pohledové zdi. Odhadovaný 
počet návštěvníků určitě přesáhl 3 000. 
 
      Šestý ročník HISTORICKÉHO PIKNIKU, který opět pořádal Dům kultury Ostrov ve spolupráci  
s Letohrádkem za podpory Města Ostrov, přenesl návštěvníky do dob parních strojů. V rámci 
programu proběhla mimo jiné ukázka parních strojů, o hudební kulisu se postaral Vítězslav 
Adamec a pro všechny okostýmované byl připraven čajový dýchánek a soutěž o hodnotné ceny, 
která se uskutečnila ve spolupráci s Nadací St. Joachim. 
 
Přes 1.600 diváků navštívilo akci QUEENI V PARKU, kterou tvořila nejdříve projekce úspěšného 
filmu Bohemian Rhapsody a následný koncert skupiny Queenie – world Queen tribute band.  
 
 Na červen, červenec a srpen jsme po loňském úspěchu připravili KLÁŠTERNÍ TANEČNÍ 
PODVEČERY v prostoru před vchodem do kostela Zvěstování Panny Marie. Návštěvníci si mohli 
jen tak posedět, poslechnout si pohodovou muziku nebo si i zatancovat. Velký ohlas měl srpnový 
podvečer se šansony v podání pražského tria Chouette.  

 

 V rámci Karlovarského folklórního festivalu, který pořádá Soubor písní a tanců Dyleň Karlovy 
Vary, k nám pod titulem ROZTANČENÉ LÉTO V OSTROVĚ přijelo několik zahraničních souborů  
ze Severního Kypru, Indonésie a Slovenska. Na prostranství před Domem kultury ukázaly své 
taneční i hudební umění v tradičních krojích.  

    
 Krásné slunečné počasí a bohatý program přilákali stovky návštěvníků na tradiční 
MICHAELSKOU POUŤ, která neodmyslitelně patří ke konci září. V programu jsme si připomněli 
750. výročí od narození významného ostrovského rodáka Jáchyma Ondřeje Šlika. V kostýmované 
podobě spolu se svojí chotí procházel během dne Starým náměstím a zdravil se s přítomnými 
návštěvníky. Na Rastattském nádvoří zámku proběhly dva šermířské souboje, své umění zde 
představoval umělecký kovář, děti i dospělí si tu mohli vyrazit pamětní minci nebo se vyfotit 
v historickém foto koutku. Na hlavním pódiu vystoupily kapely Strašlivá podívaná, Bugr Band a 
na závěr zpěvák, moderátor a známý imitátor Vláďa Hron. Prostor před pohledovou zdí patřil 
tradičně dětem. Malovalo se tu na obličej, tvořilo se s dětským centrem Žabička a kouzlilo 
s profesionálním kouzelníkem Stanislavem Jílkem. V rámci pouti mohli návštěvníci zdarma 
shlédnout podkrovní expozici zámku Ostrov a také se podívat na den otevřených dveří MDDM 
Ostrov a Ekocentra spolu s výstavou železničních modelů Ostrovská kolejnice.  

 
   Adventní čas jsme tradičně zahajovali velmi oblíbenou akcí ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU. V programu vystoupily děti z MŠ Halasova a Masarykova, Drum Band Františka Zemana 
a skupina Bád Boys, se kterou si zazpíval i dětský sbor Májová sluníčka. Opět tu byl nebeský pošťák, 
který převzal od dětí dopisy pro Ježíška.  
 
  22. prosince proběhla poslední venkovní akce, STAROMĚSTKÝ ADVENT na Starém náměstí. 
Mimo stánkového prodeje, jsme nabídli také vystoupení dětí z tanečního souboru MIRÁKL, 

http://www.stjoachim.eu/
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pěvecké vystoupení Lucie Večeřové, trubače z KT Bandu, divadelní scénku spolku DIFadlo  
a na závěr andělskou ohňovou show divadla Ignis.  

    
 Kromě kulturních akcí zorganizoval DK v jedenácti termínech OSTROVSKÉ TRHY na Mírovém 

náměstí. Občané města tu mohli koupit regionální výrobky, ovoce, zeleninu, sazenice, sýry, med, 
zdravou výživu, koření apod.  

 
2.6   Výstavy 

 V hodnoceném roce 2019 proběhlo celkem devět samostatných výstav v odloučených 
pracovištích Domu kultury na Staré radnici a v Klášterním areálu. V klášterním areálu byla nově 
instalovaná stálá expozice Církevní umění západního Krušnohoří s doprovodnou panelovou 
výstavou Zničené kostely na Karlovarsku.  

 
 

název výstavy prostor počet návštěvníků 

Karikatury Vladimíra Menšíka Stará radnice 77 

Ženy světa Stará radnice 56 

Emma Srncová - obrazy Stará radnice 435 

Suché vazby tradičně i netradičně Stará radnice 176 

Hlavolamy Stará radnice 850 

Pat a Mat Stará radnice 1.172 

Čas vánoční Stará radnice 313 

Už vánoční nastává čas Klášterní areál 85 

Betlémská tradice Klášterní areál 440 

 Celkem  3.604 
   

Prohlídky kláštera,  
Církevní umění a Zničené kostely 

Klášterní areál 3.183 

 
2.7   Ostatní akce 
 Dům kultury nabídl kromě kulturních akcí také řadu společenských a kulturně společenských 

programů. Proběhla řada zajímavých přednášek, besed i talk show – např. s Alešem Cibulkou 
nebo Osmany Laffitou. Nejen pro dámy byla určena kabaretní & burlesque show The Roosters 
Theatre Klášterní areál obohatil program zážitkovými prohlídkami, veřejnosti byla představena 
dobová řemesla typická pro pohraniční oblast Karlovarska, a nechyběly ani velmi oblíbené jarní  
a podzimní Jarmarky radosti, prezentující originální ručně vyráběné šperky, dekorace i oděvy řady 
kreativců z Ostrova i okolí. Svou tradici si v DK našel také OstroFcon, festival komiksů, fantazie  
a zábavy. Pro děti z MŠ, ZŠ a školních družin se pravidelně promítalo a nabídla se také dvě 
divadelní představení s účastí 715 dětí. Vzhledem k velké poptávce zábavového programu jsme 
začali pořádat v kavárně DK pravidelně jednou měsíčně Oldies párty pro mladší a střední generaci 
návštěvníků.  
  Vedení města Ostrov se rozhodlo v loňském roce pravidelně setkávat se staršími občany,  
pro které Dům kultury připravil 5 tanečních večerů pro seniory se známými osobnostmi. Pozvání 
během roku přijali Yvetta Simonová, Josef Zíma, Naďa Urbánková a Pavlína Filipovská. Taneční 
večery navštěvovalo vždy okolo 180 seniorů.  

 
 
3.   KINO 

 
Hodnocení činnosti kina v Ostrově je odrazem práce celého kolektivu kina, informačního centra  
a techniků Domu kultury Ostrov za uplynulý rok 2019. V rámci zajištění činnosti Velkého kina 
pokračujeme v nastoleném fungování z předchozích let a efektivně využíváme nabízený prostor 
k nejrůznějším typům promítání – veřejné, školní, cestovatelské, pronájmy…  
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3.1   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 a aktivní technologií 
3D Xpand. Digitální distribuce filmů a trailerů v DCP formátu probíhá prostřednictvím 
zabezpečeného internetu – SHARC. 
 

3.2   Dramaturgie kina 
Kino navázalo na úspěšný rok 2018 s velmi dobrým výsledkem návštěvnosti, který má stále 
vzrůstající tendenci. Promítací dny zůstaly v nezměněné podobě, tedy pravidelně čtvrtek – sobota 
vždy v 17.30 a 20.00 hod. Promítali jsme nejčastěji premiérové filmy, tedy ty, které mají v daném 
měsíci českou distribuční premiéru. Program kina byl vytvářen v pravidelných týdenních cyklech 
přibližně s dvouměsíčním předstihem.  
  Mezi nejúspěšnější tituly uplynulého roku 2019 lze zařadit následující filmy, které byly hojně 
navštěvovány i v 3D verzi: Captain Marvel, Avengers:Endgame, Spider–Man: Daleko  
od domova, Tenkrát v Hollywoodu a veleúspěšný dokument Bohemian Rhapsody nebo výborné 
české filmy Ženy v běhu, Přes prsty, Román pro pokročilé, Ženská na vrcholu a štedrovečerní 
animovaná pohádka Trollové a kouzelný les, nebo úžasné pohádky pro děti Jak vycvičit draka 3, 
Tajný život mazlíčků 2, Lví král, Toy Story 4: Příběh hraček. Úspěch těchto projekcí se odrazil  
ve výsledcích návštěvnosti a celkových tržbách.  

 
3.3   Návštěvnost a projekce pro školy 

V roce 2019 bylo odehráno celkem 341 filmových představení. Z tohoto 18 představení  
pro MŠ, ŠD, ZŠ a SŠ s celkovou návštěvností 3.345 dětských diváků.  
  Družiny chodí na akce DK jednou měsíčně a to převážně na promítání animovaných pohádek. 
Mateřské školky navštěvují akce DK jednou za dva měsíce. 
  Celková návštěvnost kina za uplynulý rok čítá 20.535 diváků s celkovou tržbou 1.922.395 Kč. 
Průměrná cena vstupné pro rok 2019 byla 94 Kč.  
 

Nárůst návštěvnosti a tržeb za poslední 4 roky 

rok počet projekcí návštěvníků tržba 

2016 337 17 146 1.440.975 Kč 

2017 321 17 263 1.490.820 Kč 

2018 341 17 932 1.517.970 Kč 

2019 341 20 535 1.922.395 Kč 

 
 
3.4   Bonusové projekce 

Vedle běžných filmových projekcí nabídlo v hodnoceném roce kino občanům Ostrova a blízkého 
okolí také alternativní programy - live přenos opery přes satelit.  
  Pokračovali jsme 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. V roce 2019 navštívilo toto 
promítání 68 diváků. 
  Zapojili jsme se také do projektu VARY VE VAŠEM KINĚ, v rámci kterého jsme promítali film Diego 
Maradona z MFF Karlovy Vary. 

 
3.5   Letní kino 

Letní projekce probíhaly tradičně na dětské letní scéně při MDDM Ostrov. Promítalo se každý 
pátek v měsíci červenci od 22.00 hod. a v srpnu od 21.00 hod. Návštěvníci mohli shlédnout celkem 
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8 filmů. V tomto roce našlo cestu do Letního kina 681 platících diváků. Počasí nám přálo  
a do kinokavárny se přesouvaly na tzv. suchou variantu pouze dva filmy. Nejvíc návštěvníků 
zaznamenal poslední film, Ženy v Běhu, na který se přišlo podívat 243 diváků. 
  Celková tržba za letní projekce činila 47.670 Kč.  
 

3.6   Propagace 
Důležitou oblastí práce s filmem je i jeho dobrá propagace a povědomí návštěvníků. V tom nám 
pomáhají distributoři reklamou v televizích a rádiích, která se velmi odráží na návštěvnosti daného 
titulu v kině. 
  Zásadním a nejdůležitějším informačním zdrojem o programu a aktivitách ostrovského kina jsou 
stále webové stránky a facebook Domu kultury. Využili jsme také téměř 30 výlepových ploch  
po městě, kde jsme pravidelně vylepovali měsíční programy. Program kina byl pravidelně 
uveřejňován také v Ostrovském měsíčníků i v regionálním měsíčníku Kamelot. Celý program 
včetně týdenních upoutávek na jednotlivé filmy formou plakátů se vyvěšoval ve vitrínách  
před Domem kultury či na poutačích před vstupem do Infocentra. Tiskly se letáky A5 a informovali 
jsme o programu i prostřednictvím cíleného zasílání novinek a upoutávek emailem formou 
newsletterů. 
 

3.7   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 na dětského diváka. Hlavním cílem a snahou vedení kina je nabídnout a poskytovat 
služby na úrovni pro všechny občany.  

 
 
4.   51. DĚTSKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL OTY HOFMANA 

 
4.1   Základní informace 
 

Termín konání: 4. – 11. října 2019  
Místo konání: Dům Kultury Ostrov 
Pořadatel: Dům Kultury Ostrov 
Téma festivalu: ŽIJEME SPORTEM 

 
Hlavní partneři: Město Ostrov, Karlovarský kraj, Živý kraj, Ministerstvo kultury a Witte  
Mediální partneři: Český rozhlas Karlovy Vary 
Partneři: Marius Pedersen a.s., 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., ATUT TUTY s.r.o., Algon Plus – auto 
a.s., Kamelot, ZUŠ Ostrov, Kabel Ostrov, MDDM Ostrov, MK Ostrov, Gymnázium Ostrov, DT 
Liberec, MTD Praha, Rádio Kulíšek a Rádio Mělník 

 
4.2   Tradiční cesta festivalu 

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 stupeň 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 a workshop pro zájemce  
o žurnalistiku. Svoji tradici si také našel seminář ve spolupráci s RRTV, který byl zaměřen právě  
na mediální výchovu a měl napomoci kantorům s její výukou. Pro základní školy byly připraveny 
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semináře, které připomněly významné osobnosti kinematografie a filmové výchovy – tentokrát to 
byli Hermína Týrlová, Václav Vorlíček a spisovatel Karel Poláček. 
 

4.3   Novinky  
Hlavním tématem festivalu bylo heslo Žijeme sportem, ke kterému směřovaly doprovodné akce  
a stalo se hlavním motem image plakátů a propagace. Image 51. festivalu navrhl v rámci své 
klauzurní práce Vojtěch Křesina, student Střední průmyslové školy keramické v Karlových Varech. 
Téma festivalu vycházelo z připravované Zimní olympiády dětí a mládeže, kterou na začátku roku 
2020 hostil právě Karlovarský kraj.   

      Již řadu let je za nejlepší dívčí a chlapecký herecký výkon udělován „Zlatý dudek“. V roce 2018 
jsme se rozhodli tuto cenu povýšit na hlavní cenu festivalu ve všech kategoriích pod novým 
názvem OSTROVSKÝ DUDEK. Cena z dílny Ateliéru Lesov byla pro uplynulý festival opět vylepšena. 
Získala skleněný podstavec s vyrytým datem konání festivalu.     

   Novinkou je také navázání spolupráce s německým partnerským městem Annaberg Buchholz, 
kde pořádají jednou za dva roky pohádkový filmový festival Fabulix. V září se naše delegace tohoto 
festivalu zúčastnila, promítal se vítězný film Čertoviny za účasti režiséra Zdeňka Trošky a zahájili 
jsme výstavu „Kdo to byl Ota Hofman“. V programu vystoupli taneční soubor Mirákl a divadelní 
spolek Ochotníci Ostrov, kteří se také zúčastnili závěrečného průvodu městem. 
  V říjnu pak v rámci 51. FOH přijela delegace z Annabergu. Nejprve skupina 13 dětí, které se 
zúčastnily dvoudenního programu, a pak také oficiální delegace města, která byla přítomna 
slavnostnímu zahájení festivalu a zúčastnila se společenského večera. Hosté také navštívili některé 
zajímavosti našeho města a okolí. 

      Soutěžní část festivalu jsme rozšířili o studentskou animovanou tvorbu. Zpracovali jsme také 
projekt „Zavolejte školníka“, který má být pomocníkem školám v hodinách suplování. Projekt byl 
prezentován během programu festivalu a předložen školám v měsíci listopadu, prezentací nových 
webových stránek www.zavolejteskolnika.cz 

 
4.4   Soutěžní filmy 
 Soutěžilo celkem 9 snímků: 
 

název filmu typ režie 

ČERTÍ BRKO nová rodinná pohádka Marek Najbrt 

BACKSTAGE taneční film Andrea Sedláčková 

NINA drama Juraj Lehotský 

UZLY A POMERANČE příběh o první lásce Ivan Pokorný 

TVMINIUNI: ZLODĚJ 
OTÁZEK 

seriál Janek Jirků 

VŠECHNO BUDE road movie Olmo Omerzu 

KOUZELNÍK ŽITO pohádka Zdeněk Zelenka 

O ZAKLETÉM KRÁLI  
A ODVÁŽNÉM MARTINOVI 

pohádka Peter Bebjak 

 
4.5   Studentská tvorba: 

název filmu režie 

VLAŠTOVKA Radim Grzybek 

JÁ JSEM PRÁCE Radim Grzybek 

PAN BALLO Jan Daniel 

MILOSRDNÁ LEŽ Patrik Ulrich 

  

Animovaná tvorba:  

O ZLATÉM DEŠTI Zuzana Uhrová 

http://www.zavolejteskolnika.cz/
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BEFEHEL Porin Rašpica 

PRVNÍ SNÍH Lenka Ivančíková 

MEMENTO MORI Michal Srnec 

ZPĚV PŘÍRODY Lenka Weberová 

 
4.6   Poroty  

Soutěžní filmy hodnotilo celkem pět různých porot:  
 porota pro hraný film a televizní tvorbu - režisér Vít Karas, publicista a historik Jaroslav 

Sedláček a režisér Patrik Ulrich. 
 porota pro studentské filmy - pedagog Lukáš Lerch a odborný asistent a učitel Radim Wolák 
 dospělá porota pro treatment / synopsi – dramaturgyně a scenáristka Marcela 

Pittermannová, scenárista a pedagog Jan Gogola a režisér Karel Smyczek 
 porota dětí a mládeže složená ze žáků a studentů základních a středních škol  Ostrova 
 divácká porota – diváci hodnotí soutěžní filmy svým hlasováním 

 
4.7   Výsledky hodnocení  

Celkem proběhlo 19 představení za účasti 3.281 diváků. 
 Dospělá porota pro hraný film udělila čestné uznání filmu O zakletém králi a odvážném 

Martinovi.  
 Dospělá porota pro hraný film udělila čestné uznání filmu Všechno bude. 
 Porota dětí a mládeže udělila Ostrovského dudka za nejlepší dívčí herecký výkon Haničce 

Bartoňové za roli Emy ve filmu Uzly a pomeranče.  
 Porota dětí a mládeže udělila Ostrovského dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon 

Tomáši Mrvíkovi za roli Marka ve filmu Všechno bude.  
 Dospělá porota pro studentské filmy udělila Cenu za nejlepší studentskou tvorbu snímku  

Já jsem práce režiséra Radima Grzybeka, zejména za výběr tématu zásadního nejen pro děti,  
ale i pro dospělé, a za snahu o nestranné zpracování. 

 Dospělá porota pro studentské filmy udělila Cenu za nejlepší studentskou animovanou 
tvorbu snímku První sníh režisérky Lenky Ivančíkové. 

 Dospělá porota pro studentské filmy udělila čestné uznání filmu Pan ballo režiséra Jana 

Daniela, za nápaditost a originalitu. 

 Dospělá porota pro hraný film udělila Ostrovského dudka za nejlepší dílo v kategorii  

do 12 let filmu Čertí brko režiséra Marka Najbrta. 

 Dospělá porota pro hraný film udělila Ostrovského dudka za nejlepší dílo v kategorii  

od 13 do 18 let filmu Nina režiséra Juraje Lehotského.  

 Porota dětí a mládeže udělila Ostrovského dudka v kategorii do 12 let filmu Čertí brko 

režiséra Marka Najbrta. 

 Porota dětí a mládeže udělila Ostrovského dudka v kategorii od 13 do 18 let filmu Všechno 

bude režiséra Olmo Omerzu. 

 Dospělá porota neudělila Festivalovou pečeť s doporučením - treatment/synopsi na film  

pro děti a mládež. 

 Na základě hlasování udělily děti Cenu dětského diváka filmu Čertí brko režiséra Marka 

Najbrta. 

 
4.8   Projekce v partnerských městech 

V rámci 51. ročníku FOH proběhly projekce v Jáchymově, Kyselce, v Tachově, Velvarech  
a v Perninku. Nabídli jsme také svoz dětí z okolních měst. Autobusovou dopravu využily děti 
z Hroznětína, Merklína, Abertam, Horní Blatné, Potůček, Sadova, Otovic i ze tří ZŠ z Karlových 
Varů.  
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  Nově jsme promítali také v hale míčových sportů v Karlových Varech u KV Arény, kde děti shlédly 
pohádku Čertí brko.  
  Celkem proběhlo v partnerských městech 9 projekcí za účasti 1 238 dětí. 

 
4.9   Tematické filmy 

V doprovodném programu festivalu jsme směřovali vše k tématu  Žijeme sportem. V ostrovském 
Domě dětí tak veřejnost mohla shlédnout filmy se sportovní tematikou - Metráček, Na startu je 
delfín, Sonáta pro zrzku, Muž přes palubu, Malý velký hokejista, Vyhrávat potichu, Bloudění 
orientačního běžce, Outsider, Kruh, Fair play.  
  Celkem 8 projekcí navštívilo 126 diváků. 

 
4.10   Dětská média 

Štáby dětských médií byly již tradičně aktivními účastníky festivalu. Psaly články, natáčely 
reportáže a rozhovory, sledovaly veškeré festivalové dění a své výsledky pak prezentovaly  
na internetu, v kabelové TV, na sociálních sítích a hlavně na webu festivalu.  
  Již tradičně na náš festival přijel z Prahy štáb MTD (Multimediální Tvořivá Dílna), televizní štáb 
neslyšících dětí z Prahy. Dorazil také dětský štáb z DTV Liberec. Festivalové noviny tvořili 
v letošním roce studenti z ostrovského gymnázia. Přijely také štáby dětského rozhlasu, Rádio 
Kulíšek a Rádio Mělník.  

 
4.11   Hosté a filmové delegace  

Festival je pyšný na to, že celá řada hostů navštěvuje festival již tradičně. Jsou jimi režisér Zdeněk 
Troška, režisér Jiří Strach, režisér Václav Křístek, režisér Juraj Šajmovič, herec Pavel Nový, Hanka 
Svěráková-Jandová, Pavel Taussig, Renata Talacková, Alena Vlhová a další.  
Hlavním VIP hostem byla herečka Simona Stašová, která se stala také patronkou festivalu. Dalším 
významným hostem byl módní návrhář Osmany Laffita, který měl v rámci festivalu i svůj pořad. 
Jako delegace k filmům přijel producent filmu Čertí brko Martin Hůlovec se svými dětmi 
Vincentem a Marianou, kteří v pohádce hráli v komparzu. K filmu Uzly a pomeranče přijel režisér 
filmu Ivan Pokorný, dětská herečka Hana Bartoňová a dětský herec Jakub Čech. K filmu Nina to byl 
producent filmu Jiří Konečný. K pohádce TVMiniUni režisér Janek Jirků a herci Jiří Kohout a Lucie 
Škodová. K filmu Všechno bude producent Jiří Konečný. K pohádce Kouzelník Žito režisér Zdeněk 
Zelenka, herec Jakub Novotný. K filmu (ne)Věř mi pak režisér Tadeáš Říha, producentka p. Říhová, 
a herci Magdalena Krumplová a Vojtěch Müller. 

 
4.12   Moderátoři 

Slavnostním zahájením i zakončením provázel herec a moderátor Petr Vondráček, který byl dříve 
také hostem našeho festivalu s delegací k pohádce Král Ječmínek. Slavnostní zahájení, každé 
uvedení soutěžního filmu a slavnostní zakončení uvedlo vystoupení gymnastek z MDDM Ostrov, 
které bylo pochopitelně v duchu sportovním. Na slavnostním zahájení vystoupily také děti z MŠ 
Masarykova, které nacvičily spolu se savými učitelkami vystoupení na vítězné večerníčkové 
skladby Včelích medvídků.  
  V úterý a ve středu uváděl soutěžní filmy herec Jindřich Skopec ve sportovním kostýmu. 

 
4.13   Doprovodný program 
         Výstavy 

Starou radnici ovládla interaktivní výstava PAT A MAT k oblíbenému animovanému večerníčku. 
Výstava umožnila pohled do zákulisí výroby animovaného filmu.  
  K historii festivalové ceny a ke vzniku její nové podoby, byla ve Dvoraně MÚ Ostrov instalovaná 
výstava OSTROVSKÝ DUDEK – FESTIVALOVÁ CENA.  
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  V Domě Kultury byla ke zhlédnutí výstava FILMOVÝ DOBRODRUH KAREL ZEMAN, kterou nám 
zapůjčilo pražské Muzeum Karla Zeman. V Městské knihovně to byla výstava Pohádkové malování 
a v Domě kultury ještě výstava Děti malují sport – obě výstavy tvořily výtvarné práce dětí z MŠ. 
Výstavy v době festivalu shlédlo celkem: 798 návštěvníků na Staré radnici, 1 500 návštěvníků  
ve Dvoraně, 560 diváků v Městské knihovně a 3 000 návštěvníků v Domě kultury. 

 
Lampiónový průvod s ohňostrojem  
Na nedělní podvečer byl připraven průvod dětí s lampiony. V čele průvodu šli bubeníci ze ZUŠ  
a členové sportovních klubů a oddílů – mažoretky, biatlonisté a malí fotbalisté. Děti vycházely  
od základních škol a postupně se napojovaly do jednoho velkého průvodu, který prošel Hlavní 
třídou. Společně došly na Mírové náměstí, kde na ně ve 20:00 hodin čekalo nejprve překvapení 
v podobě tří obřích dinosaurů, kteří je na schodech před DK pozdravili a jejich vodič pozval děti  
na pondělní akci s dinosaury na náměstí. Pak již začal ohňostroj doprovázený filmovou 
pohádkovou hudbou. 
  Průvodu a ohňostroje se zúčastnilo 3 500 dětí a rodičů. 

 
Mediální výchova  
Pro studenty gymnázia byl připraven oblíbený seminář o médiích - Jak se dělají noviny. Nejprve 
besedovali s někdejšími dětskými herci Renatou Maškovou-Linhovou a Michaelem Dymkem. 
Následoval workshop - Jak se z informací stávají zprávy, články či reportáže? Kdo je do médií vybírá 
a podle čeho?. Workshop vedl Pavel Urban. Pro úzký okruh studentů se zájmem  
o novinařinu pokračoval workshop v odpoledních hodinách. Pro střední školy se uskutečnil 
seminář, který mapoval tvorbu spisovatele Karla Poláčka a druhý seminář na téma Trezorové filmy 
a doba normalizace. 
  Pro žáky základních škol byly připraveny semináře - Nadílka od paní Týrlové a pana Zemana  
a  Václav Vorlíček na létajícím koštěti. Semináře pro základní a střední školy vedl filmový historik 
Pavel Taussig. 
  Pro základní a střední školy byl připraven seminář k mediální výchově, který vedli členové Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání, a který měl žákům i jejich kantorům ukázat, jak funguje 
propaganda a manipulace. 
  Pokračovali jsme také v pořádání workshopů přímo na základních školách. V pondělí, v úterý  
a ve středu se vždy v jedné ZŠ konal workshop Flipbook dílna, na kterém si děti 4. tříd mohly 
vyzkoušet tvorbu animovaných filmů.  
  Seminářů se zúčastnilo celkem 788 dětí a studentů.   
 
Ostrov for People 
Hned v sobotu jsme zahájili festival ve skate parku, kde byla připravena skateboardová exibice, 
vystoupení kapely Poetika a projekce předpremiéry filmu Severní vítr.  
  Účast: 76 diváků 
 
Turnaj hvězd 
Na hřišti FK Ostrov se v neděli konal fotbalový zápas, při kterém se utkal výběr ostrovských 
fotbalistů s hvězdným týmem fotbalových a hereckých osobností. Na hřišti se objevili Ivan Hašek, 
Ladislav Vízek, Horst Siegl, Jarda Bednář a další. 
  Účast: 150 diváků 
 
Šlapeme pro zdraví s ČEZ 
Celý pondělní den měla ostrovská veřejnost možnost zapojit se do charitativního projektu skupiny 
ČEZ jízdou na speciálním hand biku před Domem kultury.  V průběhu moderované akce se touto 
speciální jízdou vybrala částka 100.000 Kč, kterou se město Ostrov rozhodlo věnovat Ostrovskému 
Macíku a také ostrovské rodině, která náhle přišla o maminku a péči o dvě malé děti připadla 
nemocné babičce. Účast: 480 účastníků 
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Divadelní představení Římské noci 
Na pondělní podvečer bylo připraveno divadelní představení pro dospělé diváky a festivalové 
hosty „Římské noci“ se Simonou Stašovou a Oldřichem Víznerem v hlavních rolích. Představení 
bylo náročné, ale herecké výkony excelentní. 
Účast: 219 diváků 
 
Muser tour 
Festival jde s dobou, zařadili jsme proto již druhým rokem do programu také setkání s musery. 
Fanoušci se setkali s Adamem Kajumi, Naty Hrychovou, Denny Polakovou, P-jay a Nachty. Akce se 
konala v divadelním sále DK.  
  Účast: 143 účastníků 
 
Výtvarné dílny pro školy 
Každý den dopoledne byla připravena výtvarnáýdílna pro děti ze základních škol. Děti malovaly 
postavy v životní velikosti v různých pohybech. 
  Účast: 86 dětí 
 
Koncert vokální skupiny Fragile 
Pro dospělé diváky byl v klášterním Kostele Zvěstování Panny Marie připraven jedinečný koncert 
slovenské skupiny Fragile. 
  Účast: 57 diváků 
 
Kafe u Osmanyho 
Na úterní večer jsme nejen pro festivalové hosty připravili zábavnou show s módním návrhářem 
Osmany Laffitou a moderátorkou Evou Decastelo. O show byl enormní zájem, pořad byl vyprodaný 
a všichni diváci se skvěle bavili. 
  Účast: 352 diváků 
 
Divadelní pohádka Káťa a Škubánek 
Na čtvrteční podvečer jsme připravili divadelní pohádku pro děti na motivy známého 
animovaného večerníčku. 
  Účast: 133 dětí  
 
Narozeninové rozcvičky 
Od pondělí do čtvrtka vždy odpoledne si děti i široká veřejnost mohli zacvičit před Domem kultury 
spolu s gymnastkami MDDM Ostrov, které si připravily předcvičování na známé sklady. Z důvodu 
nepříznivého počasí byla účast v letošním roce malá. 
  Účast: 170 dětí 
 
Unikni Festivalu – úniková hra 
Nově byla do programu zařazena úniková hra, ve které hrál hlavní roli Festival. Po čtyři odpoledne 
se v točně vystřídala celá řada dětí a skupin, které se snažily v časovém limitu zachránit festival. 
Hra se setkala s velkým úspěchem.  
  Účast: 80 dětí 
 
Festivalová školka a taneční hrátky s Janem Onderem  
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. Program si tentokrát připravili členové 
divadelní společnosti Tátové ze školky.  
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  Před úterní festivalovou školkou proběhly také Taneční hrátky s Janem Onderem pro žáky 
prvních a druhých tříd ZŠ.  
  Účast: 689 dětí 
 
Zábavné odpoledne 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. Vždy se těší na hodinu plnou tance, her a soutěží. 
  Účast: 57 klientů 
 
Pohádkové malování a zpívání  
V pátek 12. října se v rámci 51. dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana 
uskutečnilo již tradiční slavnostní soutěžní finále a vyhodnocení soutěže „Pohádkové zpívání  
a malování“. Organizátorem byla Městská knihovna Ostrov za podpory sponzorů, Městského 
Úřadu v Ostrově  a Domu Kultury Ostrov. 
  Účast: 214 dětí  
 

3.14   Závěrečné hodnocení 
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 všech workshopů a seminářů pro ně připravených.  
  O festival byl zájem i z řad široké veřejnosti, vyprodané bylo divadelní představení  
„Kafe u Osmanyho“ a téměř vyprodané bylo i divadlo Římské noci.  
  Máme velice dobrou spolupráci se všemi základními i středními školami v Ostrově a v okolí, které 
navštěvují soutěžní představení, zapojují se do účasti na seminářích a workshopech, účastní se 
doprovodného programu. Školy také pravidelně vybírají zástupce do dětské poroty. Děvčata  
ze sportovní gymnastiky MDDM Ostrov již čtvrtým rokem aktivně pomáhají s organizací  
při festivalu a zajišťují vystoupení před soutěžními filmy. Žáci ZUŠ Ostrov – výtvarného oboru,  
pod vedením Lukáše Lercha v hodnoceném roce připravili festivalovou znělku.  
  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  
na festivalový program. 
  Festival plně naplňuje své poslání a tradice. Tato akce 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. 
  Letošního festivalu se zúčastnilo téměř 18 000 dětí, rodičů a pedagogů. 
 

 
5.   PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

  
5.1   Projekt Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městy Ostrov a Kurort 

Oberwiesenthal  
 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 prostorech Dvorany ostrovského zámky byly Domem kultury Ostrov v roce 2019 realizovány 

tyto kulturní akce: 
 24. 1. 2019 – 15. 3. 2019 Karlovarsko ptačím okem 

Výstava prezentující práci ostrovského fotografa Petra Lněničky. Vystaveny byly unikátní letecké 
fotografie z celého Karlovarska pořízené bezpilotními letadly. Současně zde byla prezentována 
putovní výstava "Má vlast cestami proměn". Počet návštěvníků vernisáže: 32 
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 25. 4. 2019 – Předání městské a krajské ceny Ď, udělení titulu Občana města ostrov 2018  

Veřejné poděkování všem nominovaným, kteří se ve městě Ostrov zasloužili o kulturu nebo 
nezištnou pomoc. Počet návštěvníků nebyl evidován  

 15. 6. 2019 – Akt k 10. výročí partnerství měst Ostrov a Wunsiedel a otevření nové expozice  

                        Ostrovský porcelán 

Výstava ostrovského porcelánu zn. Puls. V 90. letech 20. století začalo město Ostrov s pomocí 
Spolku přátel města Ostrova shromažďovat rozsáhlou. Počet návštěvníků v den otevření: 68. 

 15. 9. 2019 – Den otevřených dveří zámku Ostrov  

V rámci Dnů evropského dědictví bylo možné se po celý den vydat s průvodcem po stopách 
historie ostrovského zámku. Během dne navíc vystoupila s historickými tanci skupina Eliana. 
Počet návštěvníků: cca 100 

 23. 9. 2019 – 30. 11. 2019 Ostrovský dudek 

Výstava prezentující vznik nové ceny „Ostrovský dudek“, která je od roku 2018 udělována jako 
hlavní cena festivalu ve všech kategoriích. Počet návštěvníků nebyl evidován. 

 27. 9. 2019 – Perly baroka 

Koncert z děl barokních mistrů v podání předních českých umělců. Sopranistka Karolína 
Žmolíková, cembalistka Michaela Káčerková a hobojista Jan Thuri. Počet návštěvníků nebyl 
evidován.  

 18. 11. 2019 – 3. 1. 2020 Falešné hranice akce kámen 

Putovní rollupová výstava zpracovaná z rozhovorů s pamětníky a vycházející z literatury autorky 
Václavy Jandečkové. Výstava seznámila návštěvníky s příběhy obětí nejzákeřnějších zločinů 
komunistického režimu. Počet návštěvníků nebyl evidován. 

 2. 12. 2019 – Beseda s Václavou Jandečkovou 

Setkání s autorkou knihy Falešné hranice: Akce „Kámen“ a také komentovaná prohlídka výstavy. 
Počet návštěvníků: 18 

 Setkání krajkářek - v roce 2019 realizováno celkem v devíti termínech 
           30. 1., 27. 2., 27. 3., 24. 4., 29. 5., 26. 6., 25. 9., 30. 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. 

 
V prostorách Dvorany ostrovského zámky proběhly za organizační pomoci Domu kultury 
Ostrov v roce 2018 tyto externí akce: 

 18. 11. 2019 – 31. 12. 2019 Reflexe 

Instalace modelu budoucího památníku politickým vězňům s názvem REFLEXE. Výstavba nového 
Ostrova byla úzce spjata s rozvojem jáchymovských uranových dolů. V padesátých letech zde 
pracovali také političtí vězni, kteří se podíleli i na výstavbě města Ostrova. Počet návštěvníků 
nebyl evidován. 

 

5.2   Stříbrná Stezka – Silbestrasse 
V prostorech podkrovní expozice Informačního centra zámku Ostrov byly Domem kultury Ostrov 
v roce 2019 realizovány tyto besedy a přednášky: 

 28. 2. 2019 – Záchrana areálu kostela nanebevzetí Panny Marie 

Počet návštěvníků: 21 

 16. 4. 20189 – Jan Palach, s PhDr. Petrem Blažkem 

Počet návštěvníků: 27 

 24. 4. 2019 – Z dějin piaristické koleje v Ostrově 

Počet návštěvníků: 14 

 15. 5. 2019 – Vyrovnání se s minulostí, s Mgr. Danielem Hermanem 

Počet návštěvníků: 39 
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 15. 6. 2019 – Vernisáž rozšířené expozice Schlikové a mincování 

Počet návštěvníků: 26 

 28. 10. 20189 – Komentovaná prohlídka expozice při Dni otevřených dveří zámku Ostrov  

u příležitosti vzniku České republiky 

Počet návštěvníků: 41 

 10. 12. 2019 – Ostrovský rodák Jáchym Ondřej Šlik 

Počet návštěvníků: 16 

 
5.3  Od zámku k zámku – Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce  

Společné aktivity měst Ostrov a Schwarzenberg v roce 2019, 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 19. května na zámku Perla Castrum v rámci mezinárodního Dne muzeí. Ostrov zde 
prezentovala činnost Spolku přátel města Ostrova Mgr. Zdenka Čepeláková. 
  Druhou akcí byla městská slavnost Den pro ostrov a jeho partnerská města s připomínkou 
sametové revoluce, která se konala v sobotu 15. června 2019 v Zámeckém parku. Na podiu zde 
vystoupila skupina Die Fidelen Jungs ze Schwarzenbergu.  
  Spolupráce navazovala v neděli 29. září 2019 během programu Michaelské pouti v Ostrově. Na 
prostranství před Pohledovou zdí byly po celý den prezentovány propagační materiály města 
Schwarzenberg. Ve středu 2. října 2019 byly v nově zrekonstruovaném muzeu Perla Castrum 
v Schwarzenbergu prezentovány při Muzejní noci ostrovské omalovánky.  
 

 

6.   PROPAGACE 

 Propagaci akcí Domu kultury, Staré radnice, Zámku i Klášterního areálu realizuje propagační 
středisko DK. Poskytuje odpovídající podporu produkci, která se řídí individuálními potřebami 
jednotlivých společenských a kulturních akcí. 

    V uplynulém roce bylo zajišťováno zpravidla - návrh a realizace image propagačních tiskovin 
(např. plakáty, letáky, bannery, vstupenky, pozvánky a jiné), případně návrh image akce pro její 
digitální podobu (webové stránky, elektronické pozvánky a jiné). 

     
 V rámci distribuce propagačních materiálů akcí využilo propagační středisko:   

 webové stránky Domu kultury a ostatních příbuzných portálů 
 pozvánky (newslettery) 
 výlep v Ostrově a okolí (popř. i další města) 
 PR články, TZ (spolupráce s novináři, redaktory, ČTK - Ostrovský měsíčník, Kamelot, 5+2, 

Karlovarský deník a jiné) 
 rozesílání do krajských infocenter, škol, vybraných organizací dle smluvených podmínek 
 spolupráci s Českým rozhlasem Karlovy Vary a rádiem Dragon (pouze vybrané akce) 
 rozhlas z DK Ostrov (pouze vybrané akce) 
 dopravní podnik Karlovy Vary – výlep plakátů 
 spolupráci na kulturním kalendáři Karlovarského kraje – Živý kraj  
 sociální sítě 
 zveřejnění vybraných akcí na bannerech a billboardech v Ostrově a jeho velmi blízkém okolí 
 spolupráci s TV Ostrov 
 spolupráci s vybranými organizacemi v rámci vzájemné propagace akcí dle předem 

smluvených podmínek dohodnutých ústně či písemně (např. Lázně Jáchymov, nemocnice 
Ostrov, MDDM Ostrov, Letohrádek Ostrov, Městská knihovna Ostrov, Zájmová skupina 
důchodců) 
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 V roce 2019 se významně rozšířil okruh uživatelů na sociálních sítích, kteří si oblíbili facebookové 
stránky Domu kultury a dále sdílejí akce směrem k dalším uživatelům sociálních sítí. Znamená to 
širší povědomí o akcích, které Dům kultury pořádá a užší provázanost s potencionálními 
návštěvníky. 

     
 V uplynulém roce Dům kultury spravoval tyto FB stránky:  

 Dům kultury Ostrov 
 Letní kino Ostrov 
Ostatní profily byly zrušeny a veškeré informace a propagace sjednoceny na profilu Dům kultury 
Ostrov. 
 
Novinkou hodnoceného roku je přechod na rezervační systém Ticketware, se kterým je spojena  
i webová šablona pro kina a kulturní zařízení. Dům kultury tuto šablonu využil pro zpřehlednění 
obsahu webu a jednodušší administraci. Celý systém je přístupný on-line na webovém prostředí. 
Web je přizpůsoben i pro prohlížení v mobilních telefonech. Díky tomuto novému prodejnímu 
systému vzrostl počet online rezervací a online plateb. Díky pořízené čtečce čárových kódů mohou 
nyní návštěvníci přijít na kulturní akci pouze se vstupenkou v mobilní aplikaci. Učinili jsme tak další 
krok v modernizaci poskytovaných služeb. 

  
 
7.   INFOCENTRA DK OSTROV  
 V uplynulém roce poskytovala ostrovská infocentra služby návštěvníkům šest dní v týdnu, mimo 

státem uznané svátky. V celkovém počtu návštěvnosti jsme oproti loňskému roku zaznamenali 
výrazný nárůst, na čemž se určitě kladně podepsala rozšířená nabídka poskytovaných služeb. 90% 
z celkového počtu návštěvníků tvoří osoby, které fyzicky navštíví IC, 10% pak telefonické 
a e-mailové dotazy. 98% návštěvníků jsou občané ČR a pouze 2% tvoří jiní státní příslušníci. 75% 
zákazníků našeho IC tvoří občané města Ostrova.  
   

 
Kromě poskytování informací o jízdních řádech vlakové a autobusové dopravy, o kulturních a 
sportovních akcích v regionu, možnosti ubytování, typů na výlety v Ostrově a v okolí, umožnilo 
infocentrum také službu kopírování, tisku, veřejného přístupu k internetu či prodej pohledů, map, 
publikací a suvenýrů s logem města a jiných upomínkových předmětů. Nejvyužívanější službou je 
však beze sporu prodej vstupenek na akce DK a služba výdejního místa ParcelShop PPL a GLS. 
Infocentrum na Mírovém náměstí zajišťuje také výlep plakátů na výlepových plochách 
rozmístěných po celém Ostrově a krátkodobý pronájem prostor DK.  
 
Nezanedbáváme zdokonalování služeb ani zvyšování odbornosti a kvalifikace zaměstnanců. V roce 
2019 se referentky IC zúčastnily několika školení, seminářů a besed pořádaných převážně 
Karlovarským krajem.  
 
Každoročně referentky IC úzce spolupracují s Domem kultury na organizaci některých akcí. 
V uplynulém roce to byl 51. ročník Dětského filmového festivalu Oty Hofmana, Michaelská pouť 
nebo Ostrovské trhy.  
 

Celková návštěvnost IC v roce 2019  

IC Mírové nám. 733 42 121 návštěvníků 

IC Zámek Ostrov, Jáchymovská 1 20 997 návštěvníků 

 z toho  
2 463 návštěv stálé expozice v podkroví 
3 802 návštěv Salla terreny 
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8.   VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 
 V hodnoceném roce 2019 získal Dům kultury příspěvek od města Ostrov v celkové výši  

17.207.635 Kč. Hospodářský výsledek za hlavní i vedlejší činnost činil celkem 1.056.518,14 Kč.  
    Provozováním kina utržil DK v uplynulém roce celkem 1.922.395 Kč. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.   ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
 V roce 2019 pořádal Dům kultury Ostrov množství akcí s velkou návštěvností obyvatel Ostrova, 

okolí i vzdálenějších měst. Hřeje nás převážně kladné hodnocení v uplynulém roce, nasloucháme 
však i kritice a návrhům z řad návštěvníků DK. Pro rozvíjení kvality programové nabídky  
a k uspokojení čím dál náročnějšího publika, je pro nás zpětná vazba nepostradatelná.  

     
 Žádnou z akcí Domu kultury by nebylo možné realizovat bez podpory města Ostrov a bez aktivního 

pracovního nasazení pracovníků Domu kultury.  
 
 
 
 
 
 
 
V Ostrově dne 30. 1. 2019. 
 
 
Ing. Miroslav Očenášek  
ředitel DK Ostrov 

Hlavní činnost částky v Kč 

výnosy 22.421.322,85 

náklady 22.015.291,48 

výsledek hospodaření v hlavní činnosti 406.031,37 

Doplňková činnost částky v Kč 

výnosy 1.834.433,89 

náklady 1.183.947,12 

výsledek hospodaření  650.486,77 

Okruhy doplňkové činnosti výnosy v Kč náklady v Kč 

služby IC 403.127,15 251.475,54 

pronájmy krátkodobé / dlouhodobé 912.828,43 688.659,96 

reklama včetně reklamy z OM a akcí 343.791,73 168.272,81 

ostatní DČ 174.686,58 75.538,81 

 1.834.433,89 1.183.947,12 


