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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
DIČ

00520136
CZ00520136

Vedení organizace

Statutární orgán ředitel – Ing. Miroslav Očenášek

Kontakt

tel. 724 509 287
e-mail: pobox@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

19 stálých
51 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
2018. 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.
3

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

2. HLAVNÍ ČINNOST
2.1 Divadelní představení
V uplynulém roce nabídl Dům kultury 12 divadelních představení, které navštívilo rekordních
2 991 návštěvníků. Tři představení odehrál divadelní spolek Ochotníci Ostrov, ostatní hry
představily řadu známých hereckých osobností z hostujících, převážně pražských, divadelních
souborů.
Kouzelná atmosféra Zámeckého parku opět perfektně doladila speciální představení pořádaná u
Městské knihovny pod širým nebem. V červnu shlédli diváci KLÍČE NA NEDĚLI v podání ostrovských
ochotníků, a v srpnu představení MILUJI TĚ, ALE… v podání souboru Divadla Cheb.
I díky
příznivému počasí měly obě akce velký ohlas.
termín
24. 1.
28. 2.
27. 3.
10. 4.
22. 4.
9. 5.
29. 6.
24. 8.
11. 9.
8. 10.
13. 11.
10. 12.

název představení
Dámy z Aniane
V Paříži bych tě nečekala, tatínku
Vím, že víš, že vím
Rocker a dvě staré dámy
4 sestry
Pro tebe Cokoli
Klíče na neděli / Zámecký park
Miluji Tě, ale… / Zámecký park
Penzion pro svobodné pány
Drobečky z perníku
Titanic
Klíče na neděli

divadelní soubor

Ochotníci Ostrov

Ochotníci Ostrov
Divadlo Cheb

Ochotníci Ostrov
Celkem

počet diváků
303
401
406
70
406
351
87
70
193
305
299
100
2 991

2.2 Divadelní představení pro děti
V roce 2018 probíhala představení pro děti v divadélku Točna, které je umístěno ve sklepních
prostorech Domu kultury. Na hudební, hraná i loutková představení byla veřejnost zvaná zpravidla
dvakrát měsíčně v období od ledna do poloviny května, a dále od října do poloviny prosince. Za
účasti 837 dětských i dospělých diváků proběhlo celkem 12 představení. V porovnání s předešlými
roky má návštěvnost vzrůstající tendenci.
termín
1. 1
21. 1.
4. 2.
18. 2.
4. 3.
18. 3.
15. 4.
13. 5.
23. 10.
4. 11.
18. 11.
2. 12.

název představení
Novoroční pohádka
Hrátky s Tomem
O prasátku Arturovi
Čučudejské pohádky
Princezna na hrášku
Zvířátka a loupežníci
O Sněhurce
Vo hloupym Honzoj, hubatej Marjáně
Podvodnická pohádka
Nešťastný šafářův dvoreček
Jak se léčí strašidla
Konkurz na čerta

divadelní soubor
Ochotníci Ostrov

DiFadlo z.s.
Ochotníci Ostrov
Celkem

počet diváků
159
57
55
67
49
48
52
21
100
71
85
73
837
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2.3 Koncerty, hudební produkce
Svou tradici má v Ostrově již řada hudebních akcí. Osmý ročník přehlídky regionálních kapel
REGION BEAT představil 14 kapel z oblasti hard rocku, punku, metalu, bigbeatu i klasického rocku.
Na květnové JAZZOVÉ JARO přijala pozvání plzeňská tradjazzová skupina The Dixie Hot Lics.
Studentský MAJÁLES nabídl pět hudebních těles - Ben Dover, Zastodeset, Buty, Brixt a Davida
Krause s kapelou. Velký ohlas, hlavně u starší generace, má OSTROVSKÝ ŠLÁGR, ANEB KONCERT
OBLÍBENÝCH MELODIÍ. Návštěvnost byla i díky krásnému počasí vysoká. Jožku Černého a další
umělce si přišlo poslechnout okolo 500 lidí.
Fanoušky bigbeatu jistě potěšil projekt BEATOVÉ LETOKRUHY, který měl v září svou premiéru
v Zámeckém parku. Staré dobré časy si připomněli kapely, které v Ostrově začínaly svou kariéru v
60. letech minulého století. Svůj repertoár oprášili Škamna, Rock a Den, Black Moon, zahráli také
Uriah Heep, Kdo co, Extáze…
V říjnu proběhl v DK koncert skupiny ČECHOMOR. Beznadějně vyprodaný sál předčil všechna
očekávání.
Zajímavé koncerty v průběhu celého roku bylo možné navštívit také v rámci programové nabídky
klubu Experiment i v Klášterním areálu nebo Dvoraně Zámku Ostrov.
termín
26. 1.
10. 3.
17. 3.
30. 3.
18. 4.
19. 4.
24. 4.
4. 5.
5. 5.
17. 5.
26. 5.
2. 6.
10. 6.
16. 6.
11. 7.
19. 7.
17. 8.
1. 9.
24. 10.
15. 11.
9. 12.
14. 12.
16. 12.
23. 12.
28. 12.

název představení
Znouzectnost
Flish Flesh Field and Henry
Region Beat
František Nedvěd + Rous
Liwid
Jazzové jaro
Udílení cen + koncert Martiny Sehylové
Petr Novák FOREVER
Ben Dover, Jokers
Jarní zpívání – pěvecké sbory GO
Majáles
Nová bába
Koncert barokní hudby
Městská slavnost – Ilona Csáková
Ostrovský šlágr
Consortium Musicum Divertimento
Výprava 2018
Beatové letokruhy
Čechomor
Arionas
Adventní koncert – KT Kvintet
Setkání s občany – Pavlína Filipovská
Roháči a Štěpán Rak
Staroměstský advent
Magda Malá

kde
Klub Experiment
Klub Experiment
DK
Klášterní kostel
Klub Experiment
DK
Dvorana Zámku Ostrov
Klášterní kostel
Klub Experiment
Klášterní kostel
Zámecký park
Klub Experiment
Klášterní kostel
Zámecký park
Zámecký park
Klášterní kostel
Klášterní kostel
Zámecký park
DK
Klášterní kostel
Klášterní kostel
DK
Klášterní kostel
Staré město
Klášterní kostel
Celkem

počet návštěvníků
154
64
119
85
9
49
60
102
55
36
326
47
48
3000
500
97
90
400
401
74
40
90
156
500
159
6.661
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2.4 Plesy
Dům kultury organizuje tradičně PLES MĚSTA A DOMU KULTURY, PLES SPORTOVCŮ a
STUDENTSKÝ PLES. Městský ples v novém pojetí jsme uspořádali na varietní téma. Bohužel jsme
se termínově střetli s plesem Lázní Jáchymov. Návštěvnost tak byla oproti předešlým ročníkům
nižší. S nižší návštěvností se potýkal i Ples sportovců, který byl pořádán tentokrát na téma
„sportovní fanoušci“.

Na přípravě již čtvrtého Studentského plesu se podíleli studenti ostrovského gymnázia. Sami si
zajistili kapelu, navrhli a připravili výzdobu, vymysleli téma plesu „mafie“, připravili volbu krále a
královny a ples si i sami moderovali.
termín
27. 1.
3. 3.
27. 4.

název představení
Ples města a Domu kultury
Ples sportovců
Studentský ples

místo
DK
DK
DK
Celkem

počet návštěvníků
201
169
163
533

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 DRC Ostrov, připraveno
bylo masopustní občerstvení i hry a soutěže pro děti.
V dubnu jsme ve spolupráci s Městskou policí Ostrov, se Státní policií ČR, s Hasičským sborem
Ostrov, s Besipem a Vězeňskou službou ČR usposřádali 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 dospělé i pro děti za doprovodu kapely
DRC Ostrov a opékáním buřtů.
Na 12. 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 a byl vedený hudební skupinou Primitivové neznámé kultury,
prošel skrz Staré náměstí do Zámeckého parku k soše Svatého Jana Nepomuckého.
O postavě
jednoho z našich nejznámějších světců promluvil vikář Marek Bonaventura Hric. Závěr večera
patřil pouštění plovoucích lotosových lampionů na vodním parteru před Palácem princů.
Stěžejní akcí před letními prázdninami je MĚSTSKÁ SLAVNOST v Zámeckém parku. Bohatý
program v prvorepublikovém duchu byl připraven pro celé rodiny. Na hlavním pódiu se
představily děti ze zájmových kroužků MDDM Ostrov a ZUŠ. O hudební program se postarala
kapela z partnerského města Schwarzenberg, zpěvačka Ilona Czáková a Wanastovy Vjeci revival.
U Městské knihovny jsme otevřeli prvorepublikovou kavárničku. K tanci i poslechu tu zahrál
orchestr Swing Melody a proběhla zde také módní přehlídka dobových kostýmů. Pro děti byl
připraven doprovodný program, v podobě divadelních pohádek a soutěží. K programu se připojili
i jednotlivé složky integrovaného záchranného systému. Prezentovala se Městská policie, Policie
ČR, Vězeňská služba, hasiči, ale i střelecký spolek a Člověk v tísni. Po celý den byl zajištěn stánkový
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prodej s občerstvením a řemeslnými výrobky. Program jsme zakončili velkou ohňovou show na
téma osmičkových událostí naší republiky a ohňostrojem z Pohledové zdi.
Pátý ročník akce HISTORICKÝ PIKNIK, který opět pořádal Dům kultury Ostrov ve spolupráci
s
Letohrádkem za podpory Města Ostrov, přenesl návštěvníky do dob první republiky. Kromě bloků
výtvarných dílen pro děti i dospělé vycházející z prvorepublikové tématiky, byl piknik v průběhu
celého dne hudebně doprovázen ostrovskou Jednotkou Františka Kůse, která zahrála v rytmu
swingu. Atmosféru první republiky doplnilo taneční vystoupení studia Lion z Plzně pod vedením
Lenky Sekaninové. Návštěvníky čekala soutěž o nejlepší prvorepublikovou bábovku. Ta se
uskutečnila ve spolupráci s nadací St. Joachim. Hlavním bodem pikniku bylo novocirkusové
představení Plovárna v podání Bratří v tricku. Po celý den se návštěvníci mohli podívat na práci
při česání prvorepublikových účesů Kláry Jindrové. Park oživili členové spolku Podkrušnohorských
velocipedistů, z. s.. Ostrovské DIFadlo z. s. připravilo DIFadelní fotokoutek s názvem Vítej na
Barrandově! A o občerstvení se postarala Vypečená cukrářka a hospůdka Krušpůdka.
V měsíci červenci jsme jako novinku připravili KLÁŠTERNÍ TANEČNÍ PODVEČER v prostoru před
vchodem do kostela Zvěstování Panny Marie. Návštěvníci si mohli jen tak posedět nebo si
zatancovat. Účast sice nebyla příliš vysoká, za to velice pozitivně hodnocená. Zcela jistě tuto akci
nabídneme i v příštím roce.
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
Slovenska, z Rumunska a z Gruzie. Na prostranství před Domem kultury ukázaly své taneční
i
hudební umění v tradičních krojích.
MICHAELSKÁ POUŤ byla kvůli špatnému počasí poznamenaná podstatně menší účastí, než jsme
zvyklí. V programu na Starém náměstí vystoupila dudácká kapela Bedrník, Bad Boys, Sto Sokolov
a skupina Jablkoň. Program pro děti byl připraven u Pohledové zdi.
Adventní čas jsme tradičně zahajovali velmi oblíbenou akcí ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.
V programu vystoupily děti ze souboru Májová sluníčka ZŠ Májová, pěvecký soubor ze ZŠ
Masarykova, taneční soubor a bubeníci ze ZUŠ Ostrov. Pro dopisy pro Ježíška si tradičně přišel
Nebeský pošťák.
23. prosince proběhla poslední venkovní akce STAROMĚSTKÝ ADVENT na Starém náměstí. Mimo
stánkového prodeje, jsme nabídli také vystoupení dětí z tanečního souboru MIRÁKL, pěveckého
sboru Májová sluníčka a divadelní souboru HOP-HOP ze ZUŠ Ostrov.
Kromě kulturních akcí zorganizoval DK v deseti termínech od března do prosince OSTROVSKÉ
TRHY na Mírovém náměstí. Občané města tu mohli koupit regionální výrobky, ovoce, zeleninu,
sazenice, sýry, med, zdravou výživu, koření apod.

2.6 Výstavy
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V hodnoceném roce 2018 proběhlo celkem čtrnáct samostatných výstav v odloučených
pracovištích Domu kultury – sedm na Staré radnici a sedm v Klášterním areálu.
termín

název výstavy

kde

leden
leden - únor
leden - únor
únor - březen
březen - duben
duben - květen
duben - červen
červen - červenec
červen - srpen
červenec - září
září - listopad
září - listopad
prosinec - leden
listopad - prosinec

Světla vánoc
Archeomontan
Přístav
Na plátně
A. Vystropov - olejomalba
Textilní tvorba - tapiserie
Dřevěné variace
Obscura structura
Lepené modely
Kdo si hraje, nezlobí
Krysáci
Peru ve fotografii
Už vánoční přichází čas
Paličkovaný šperk

Klášter
Klášter
Stará radnice
Stará radnice
Klášter
Stará radnice
Klášter
Stará radnice
Klášter
Stará radnice
Klášter
Stará radnice
Klášter
Stará radnice
Celkem

počet
návštěvníků
136
157
223
169
174
58
441
86
786
243
807
73
642
86
4.081

2.7 Ostatní akce
Dům kultury nabídl kromě kulturních akcí také řadu společenských a kulturně společenských
programů. Ve spolupráci s klubem Experiment, který měl v hodnoceném roce 2018 zázemí v Tklubu DK, proběhla řada zajímavých přednášek a besed. Klášterní areál obohatil program
zážitkovými prohlídkami, veřejnosti byla představena dobová řemesla typická pro pohraniční
oblast Karlovarska, a nechyběly ani velmi oblíbené 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.
termín

název akce

místo

1. 1.
13. 1.
17. 2.
3. 3.
14. 3.
18. 3.
24. 3.
24. 3.
31. 3.
21. 4.
18. 5.
19. 5.
3. 6.
16. 6.
7. 9.
10. 11.

Novoroční ohňostroj
Filmový večer
Divadelní a hudební večer
Filmový večer
Dia show Jiřího Kolbaby
Velikonoční inspirace
Jarmark radosti - jarní
Filmový večer s přednáškou
Přednáška Milana Gelnara
Přednáška Stanislava Kudrle
Selské bouře – zážitková prohlídka
Filmový večer
Den dětí – divadelní pohádka
Filmový večer s koncertem
Selské bouře – zážitková prohlídka
S Drákulou navždy – filmový večer
s besedou
OstroFcon – festival komiksu, fantazie a
zábavy
Jarmark radosti - předvánoční
Vánoční inspirace
Mikulášská besídka s pohádkou

Mírové nám.
Klub Experiment
Klub Experiment
Klub Experiment
DK Ostrov
DK Ostrov
DK Ostrov
Klub Experiment
Stará radnice
Klub Experiment
Klášter + Staré město
Klub Experiment
Točna DK Ostrov
Klub Experiment
Klášter
Kinokavárna DK

16.-18. 11.
24. 11.
2. 12.
5. 12.

počet
návštěvníků
1.500
83
69
45
127
600
1.500
81
21
71
71
31
85
82
21
9

DK Ostrov

125

DK Ostrov
DK Ostrov
DK Ostrov

2.000
1.000
169
7.690

Celkem

3.

KINO
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Hodnocení činnosti kina v Ostrově je odrazem práce celého kolektivu kina, Informačního centra a
techniků DK za uplynulý rok 2018. 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…
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 od července 2012 a
aktivní technologií 3D Xpand od dubna 2013.
V dubnu 2018 došlo k zavedení nového systému digitální distribuce filmů a trailerů v DCP
formátu prostřednictvím zabezpečeného internetu – SHARC.
3.2 Dramaturgie kina
Promítací dny zůstaly zachovány z let předešlých. Promítali jsme pravidelně ve čtvrtek, pátek a
sobotu v 17:30 a ve 20:00 hod. Uváděny byly nejčastěji premiérové filmy, tzn. filmy, které mají v
daném měsíci českou distribuční premiéru. Výsledky návštěvnosti kina závisí z velké části na
nabídce premiérových filmů od distribučních společností a celkové dramaturgické skladbě
měsíčního programu kina. Program kina byl vytvářen v pravidelných týdenních cyklech a přibližně
s dvouměsíčním předstihem. Mezi nejúspěšnější tituly uplynulého roku 2018 lze zařadit:
 Padesát odstínů svobody
 Avengers: Infinity war
 Deadpool 2
 Jurský svět: zánik říše
 Sestra
 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
 Ve spárech ďábla
 Bohemian Rhapsody (nejúspěšnější titul roku)
 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
 Po čem muži touží
 Vše o životě po životě
 Grinch
 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
 Úžasňákovi 2,
 Pat a Mat: zimní radovánky
Úspěch těchto filmů u diváků je následně znát i na celkových výsledcích návštěvnosti a tržbách
kina.
3.3 Návštěvnost a projekce pro školy
V roce 2018 bylo odehráno celkem 341 filmových představení. Z tohoto počtu odehraných
představení bylo 16 představení odehráno pro mateřské školy, školní družiny, základní školy a
střední školy. Stejně tak 5 divadelních představení, které celkem navštívilo 1 259 dětských diváků.
Celková tržba kina činila 1 517 970 Kč a promítání navštívilo 17 932 diváků. Průměrná cena
vstupné pro rok 2018 činila 85 Kč. Návštěvnost českých filmů byla stále dobrá, největší podíl na
návštěvnosti mělo sci-fi, thrillery, drama, horory a pohádky pro malé diváky.
Další filmová i divadelní představení jsou již naplánována a odsouhlasena i na rok 2019. Družiny
chodí na akce DK jednou měsíčně a to převážně na promítání animovaných pohádek. Mateřské
školky navštěvují akce DK jednou za dva měsíce.
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3.4 Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana
Pro školy i širokou veřejnost bylo, jako každoročně, pořádáno promítání v rámci 50. ročníku
Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana, který se letos uskutečnil v termínu 7. –
12. října 2018. Během těchto dní bylo odehráno 22 filmových představení, které navštívilo 3.336
návštěvníků.
3.5 Bonusové projekce
Vedle běžných filmových projekcí nabídlo kino občanům Ostrova a blízkého okolí také alternativní
programy. Promítali jsme 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. Jedná se vždy o několikahodinové promítání, o které je z řad příznivců a nadšenců
extrémních zážitků velký zájem. Většinou bývá promítání doplněno o zajímavou přednášku
cestovatele, sportovce či publicisty na související téma. V roce 2018 navštívilo toto promítání 135
diváků.
Ostrovské kino se také zapojilo do projektu VARY VE VAŠEM KINĚ, v rámci kterého jsme promítali
film Mama Brasil z MFF Karlovy Vary.
3.6 Letní kino
Promítání na Dětské letní scéně u MDDM Ostrov mám v Ostrově již tradici. V rámci letního kina
jsme promítali každý pátek v červenci od 22 hodin a v srpnu od 21 hodin. Návštěvníci mohli
shlédnout celkem 8 filmů. V tomto roce našlo cestu do Letního kina 502 platících diváků. Počasí
bylo vždy velkou loterií. I přesto nám přálo a do kinokavárny v DK se přesouvaly na tzv. suchou
variantu pouze dva filmy. Celková tržba činila 30.120 Kč. Nejnavštěvovanějším filmem s počtem
113 diváků se stal první film v srpnu a to Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.
3.7 Propagace
Nedílnou součástí práce s filmem je i jeho dobrá propagace. V této oblasti nám hodně pomáhají
distributoři, kteří pomocí reklam a spotů v televizích a radiích zvyšují povědomí o filmech, což se
pozitivně odrazilo i na návštěvnosti daných titulů v kině.
Zásadním a nejdůležitějším informačním zdrojem informací o programu a aktivitách ostrovského
kina byly opět bezesporu webové stránky www.dk-ostrov.cz a Facebook. Dále tištěný měsíční
program kina na výlepových plochách i v Ostrovském měsíčníku, Kamelotu nebo ve vývěsních
plochách před DK a v jeho prostorech. O svých aktivitách informovalo kino i prostřednictvím
cíleného zasílání novinek a upoutávek emailem formou newsleteru.
3.8 Závěr
Provoz kina je součástí kulturní a společenské nabídky pro občany města Ostrov.
V dramaturgické skladbě programu pamatujeme především na mladou generaci, která tvoří tu
nejširší diváckou základnu, a na dětského diváka. Hlavním cílem a snahou vedení kina bude i
nadále nabízet a poskytovat služby na úrovni pro všechny občany.

4.

50. DĚTSKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL OTY HOFMANA

4.1 Základní informace
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Termín a místo konání: 7. – 12. října 2018, Dům kultury Ostrov
Pořadatel: Dům Kultury Ostrov
Téma festivalu: Narozeniny
Hlavní partneři: Město Ostrov, Karlovarský kraj, Ministerstvo kultury a Elektro S Štěpánek s.r.o.
Mediální partneři: Óčko, Impuls rádio
Partneři: Nemos Plus s.r.o., 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, Kabel Ostrov, MDDM, Městská knihovna, 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 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 a workshop pro zájemce o
žurnalistiku. Svoji tradici si také našel seminář ve spolupráci s RRTV, který je zaměřen právě na
mediální výchovu a má napomoci kantorům s její výukou. Pro základní školy byly připraveny
semináře, které připomněly významné osobnosti kinematografie a filmové výchovy, dětského
herce Tomáše Holého, režiséra Miloše Formana a spisovatele a scenáristu Otu Hofmana.
4.3 Novinky
Hlavním tématem letošního festivalu byly narozeniny, ke kterým směřovaly doprovodné akce a
byly hlavním motem image plakátů a propagace. Letošní image festivalu navrhovala v rámci své
klauzurní práce studentka Střední průmyslové školy keramické v Karlových Varech Michaela
Špontáková. Festival slavil 50. narozeniny, proto jsme vydali brožuru „50 let FOH“, která v první
části mapuje všechna ocenění a vývoj festivalu a ve druhé části jsou fotografie a zápisy osobností
a hostů za celou dobu trvání festivalu.
Již řadu let je za nejlepší dívčí a chlapecký herecký výkon udělován „Zlatý dudek“. V roce narozenin
jsme se rozhodli tuto cenu obnovit a povýšit jí na hlavní cenu festivalu ve všech kategoriích pod
novým názvem OSTROVSKÝ DUDEK. Návrhu a zpracování modelu se ujali výtvarníci Viktor
Chalepa a Martin Přibík. Cena byla vyrobena v Ateliéru Lesov.
Hlavní a zásadní novinkou letošního ročníku bylo vyhlášení soutěže o treatment / synopsi
na
film pro děti a mládež. Festival udělil pěti vybraným námětům FESTIVALOVOU PEČEŤ
S DOPORUČENÍM, které autorům může pomoci při získávání grantů a dotací.
Novinkou je také navázání spolupráce s partnerskými městy Wunsiedel a Annaberg z Německa,
kde pořádají jednou za dva roky pohádkový filmový festival Fabulix. V obou městech v rámci
programu, bude uveden vítězný film našeho festivalu. Početná delegace těchto měst se zúčastnila
slavnostního zahájení festivalu v Ostrově.
Také v letošním roce jsme spolupracovali s Českou televizí ČT:D.
4.4 Soutěžní filmy
Soutěžilo celkem 7 snímků:
název filmu
typ
ČERTOVINY
nová rodinná pohádka
NA KRÁTKO“
drama
PŘÁNÍ K MÁNÍ
vánoční příběh

režie
Zdeněk Troška
Jakub Šmíd
Vít Karas
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BAJKEŘI
JAN PALACH
DUKÁTOVÁ SKÁLA
NEJLEPŠÍ PŘÍTEL

komedie
drama
rodinný příběh
TV pohádka

4.5 Studentská tvorba:
název filmu
ROZVERNÉ LÉTO
APLOMB
Z PEKLA DO PEKLA
B.A.S.E JUMPING, KROK KE SVOBODĚ
TŘI GRÁCIE JURAJE JAKUBISKA

Martin Kopp
Robert Sedláček
Ján Novák
Karel Janák

režie
Michaela Poláková
Michal Starý
Daniel Habrda
Olga Abramchik
Patrik Ulrich

4.6 Poroty
Soutěžní filmy hodnotilo celkem pět různých porot:
 porota pro hraný film a televizní tvorbu - režisérka Jitka Němcová, hudební skladatel
Zdeněk Barták a publicista Jiří Renč.
 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 22 představení za účasti 3.336 diváků.
 Dospělá porota pro hraný film udělila ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY za dílo s nejvýraznějším
morálním akcentem filmu BAJKEŘI režiséra Martina Koppa, za hlavní myšlenku filmu, kterou
je fakt, že mladí lidé žijí více ve virtuálním světě než v tom skutečném.
 Porota dětí a mládeže neudělila OSTROVSKÉHO DUDKA za nejlepší dívčí herecký výkon.
 Porota dětí a mládeže udělila OSTROVSKÉHO DUDKA za nejlepší chlapecký herecký výkon
JINDŘICHU SKOKANOVI za roli Jakuba ve filmu „Na krátko“.
 Dospělá porota pro studentské filmy udělila CENU ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU TVORBU
snímku ROZVERNÉ LÉTO režisérky Michaely Polákové.
 Dospělá porota pro studentské filmy udělila ČESTNÉ UZNÁNÍ filmu APLOMB režiséra
Michala Starého, za kvalitní zpracování a volbu tématu, které vede mladého diváka
k zamyšlení.
 Dospělá porota pro hraný film udělila OSTROVSKÉHO DUDKA za nejlepší dílo v kategorii do
12 let filmu ČERTOVINY režiséra Zdeňka Trošky.
 Dospělá porota pro hraný film udělila OSTROVSKÉHO DUDKA za nejlepší dílo v kategorii od
13 do 18 let filmu PŘÁNÍ K MÁNÍ režiséra Víta Karase.
 Porota dětí a mládeže udělila OSTROVSKÉHO DUDKA v kategorii do 12 let filmu NEJLEPŠÍ
PŘÍTEL režiséra Karla Janáka.
 Porota dětí a mládeže udělila OSTROVSKÉHO DUDKA v kategorii od 13 do 18 let filmu JAN
PALACH režiséra Roberta Sedláčka.
 Na základě hlasování udělily děti cenu DĚTSKÉHO DIVÁKA filmu ČERTOVINY režiséra Zdeňka
Trošky.
FESTIVALOVOU PEČEŤ S DOPORUČENÍM (treatment / synopsi) na film pro děti a mládež získalo
celkem pět námětů:
 TŘI ZLATÉ KLÍČE – autoři Petr Sís, David Sís a Jan Drbohlav
 NEJSME TADY – autor Miroslav Adamec
 ZVÍŘATA A DETEKTIVOVÉ – autorka Anna Vovsová
 TAK TROCHU JINÉ LÉTO – autorka Eva Prchalová
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STOLETÁ HOLKA – autorka Jana Knitlová

4.8 Projekce v partnerských městech
Také v letošním roce se konaly projekce i v partnerských městech - v Jáchymově, Kyselce,
v
Klášterci n/Ohří, Velvarech a v Perninku. Děti do kina také svážíme z okolních měst – z Hroznětína,
Merklína, Abertam, Horní Blatné, Potůček, Sadova, Otovic i ze tří ZŠ z Karlových Varů. Celkem se
v partnerských městech uskutečnilo 19 představení za účasti 1.578 dětí.
4.9 Tematické filmy
V doprovodném programu festivalu jsme směrovali vše na téma narozeniny. Proto i filmy byly
vybrány tak, aby splňovaly dané téma. Připomněli jsme filmy, které v roce 1969 stály v Ostrově za
zrodem filmového Klubu Martin a také Přehlídky filmů pro děti.
Promítali jsme všechny čtyři filmy Martina – „Volejte Martina“, „U telefonu Martin“, „Martin a
devět bláznů“ a „Martin a červené sklíčko“. V letošním roce je to také 90 let, co se narodil
spisovatel a scenárista Ota Hofman, kterého jsme připomněli projekcí jeho čtyř filmů – „Káťa a
krokodýl“, „Útěk“, „Malá mořská víla“ a „Panna a netvor“. V tematické části nesmělo chybět
připomenutí 120 let kinematografie.
Na sociálních sítích proběhlo hlasování o nejlepší pohádku, dětský film a seriál. Z pohádek vyhrál
snímek režiséra Hynka Bočana „S čerty nejsou žerty“, v kategorii dětský film zvítězil „Ať žijí
duchové“ a kategorii seriál vyhrála „Arabela“.
Celkem se odehrálo 5 představení za účasti 269 diváků.
4.10 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, 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. Dorazil také dětský štáb z DTV Liberec. Festivalové noviny tvořili v letošním roce
studenti z ostrovského gymnázia. Nově přijely na festival také štáby dětského rozhlasu (Rádio
Kulíšek a Rádio Mělník). Poprvé přijely také děti z partnerského města Wunsidelu a byly součástí
dětských médií – natáčely postřehy z festivalu pro připravovaný dokument, který bude mapovat
týdenní dění na festivalu.
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.
Po delší době byl hostem také režisér Hynek Bočan, hudební skladatel Zdeněk Barták, publicista
Jiří Renč, režisérka Jitka Němcová. Hlavním VIP hostem byla herečka Simona Stašová, která se
nebrání další spolupráci.
Jako delegace k filmům přijel Zdeněk Troška a Sára Sandeva k „Čertovinám“, režisér Robert
Sedláček k filmu „Jan Palach“, režisér Vít Karas a herec Lukáš Březina k filmu „Přání k mání“,
producent Tomáš Vicena a režisér filmu Martin Kopp k „Bajkerům“ a dětský herec Jindřich
Skokan k filmu „Na krátko“.
4.12 Moderátoři
Slavnostní zahájení a slavnostní zakončení v letošním roce provázel slovem Petr Vacek, který již
dříve festival moderoval. Slavnostní program představil vystoupení padesáti gymnastek z MDDM
Ostrov, které na jevišti sjely na skluzavce z obrovského dortu. Každá z gymnastek představovala
jeden rok festivalu.
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V úterý a ve středu uváděl soutěžní filmy herec Jindřich Skopec v kostýmu klauna na chůdách.
Před každým soutěžním filmem si gymnastky připravily vystoupení motivované některým filmem
festivalu.
4.13 Doprovodný program
název programu

typ programu

kde

Krysáci
Kde se vzal Klub Martin

výstava

Filmové kostýmy
zahajovací průvod s lampiony, laser
show a ohňostroj
Jak se dělají noviny
Tvorba Miloše Formana
Tomáš Holý – malý kluk hvězdou
Ota Hofman – výpravy za
dobrodružstvím
Mediální výchova

výstava

Klášter
Dvorana
Zámku
DK Ostrov
Mírové nám.

Lunapark filmových vynálezů
Drobečky z perníku
YouTube Sejšn Ostrov
Narozeninové dílničky
Václav Hudeček a Musici Boemi
MiniDisko Show s Dádou
Kouzelná školka s Michalem
Narozeninová talk show
Sněhová královna
Běž, chlapče, běž
The Greatest Show
Narozeninové rozcvičky
Narozeninová školka – Ošklivé
káčátko
Zábavné odpoledne s tancem

Retro filmy na Vejškovce
Divadlo KAKÁ
Muser tour
Pohádkové malování a zpívání

výstava

slavnostní zahájení
seminář pro GO
seminář pro SŠ
semináře pro ZŠ
semináře pro ZŠ
Seminář pro pedagogy
ZŠ a SŠ
workshop pro ZŠ
divadelní představení
prezentace,
autogramiáda
tvoření, pro děti ZŠ
koncert
program pro nejmenší
program pro nejmenší
talk show
divadelní představení
pro děti
divadelní představení
ZUŠ
exhibice TS Mirákl
pohybé aktivity
divadlo pro MŠ
Program pro klienty
Domova pro osoby se
zdravot. postižením
promítání
Divadlo pro ŠD a
veřejnost
Hudební pořad
youtuberů a muserů
slavnostní program

počet
návštěvníků
314
2.500
3.000
3.500

GO

774

ZŠ Ostrov
DK Ostrov
DK Ostrov

386
220

DK Ostrov
Klášter
DK Ostrov
DK Ostrov
DK Ostrov
DK Ostrov

87
213
100
121
126
36

DK Ostrov

34

DK Ostrov
Mírové nám.
DK Ostrov

117
600
643

DK Ostrov

55

Vejškovka
DK Ostrov

56
86

DK Ostrov
MK Ostrov
Celkem

384
230
13.582

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.
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O festival byl zájem i z řad široké veřejnosti, vyprodané bylo divadelní představení „Drobečky
z perníku“ a téměř vyprodaný byl i podvečerní koncert Václava Hudečka.
Máme velice dobrou spolupráci se všemi základními i středními školami v Ostrově, 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 již třetím 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 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.
5.

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

5.1

Projekt Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a městem
Kurort Oberwiesenthal
Projekt realizovaný v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 20072013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, spolufinancovaného Evropským
fondem pro regionální rozvoj.
V prostorech Dvorany ostrovského zámky byly Domem kultury Ostrov v roce 2018 realizovány
tyto kulturní akce:
termín

název akce

typ akce

18. 1. - 9. 3.
31. 1.
28. 2.
16. 3. – 4. 5.

Tajemné krušnohoří - Erzgebirge
Setkání krajkářek
Setkání krajkářek
60. Výročí založení čzs v ostrově
1958 – 2018
Předání městské a krajské ceny ď

výstava
řemesla
řemesla
výstava

24. 4.
25. 4.
23. 5. – 26. 10.
30. 5.
27. 6.
11. 8.
9. 9.
20. 9. – 30. 11.
26. 9.
31. 10.
28. 11.
13. 12. - 18. 1.

5.2

Setkání krajkářek
Osudové osmičky ostrova
Setkání krajkářek
Setkání krajkářek
Setkání krajkářek
Den otevřených dveří zámku
ostrov
Kde se vzal Klub Martin
Setkání krajkářek
Setkání krajkářek
Setkání krajkářek
Architektura ve službách první
republiky

slavnostní akt,
koncert
řemesla
výstava
řemesla
řemesla
řemesla

výstava
řemesla
řemesla
řemesla
výstava

počet
návštěvníků
117
50
50
30
60
50
169
50
50
450
300
10
50
50
50
16

celkem:
1.552
Projekt Festival „Oty Hofmana očima českých a německých školáků“ mezi Domem kultury
Ostrov a městem Wundsiedel.
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Projekt realizovaný v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 20072013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, spolufinancovaného Evropským
fondem pro regionální rozvoj.
Cílem projektu byla přeshraniční spolupráce s cílem seznámení německých školáků s festivalem
Oty Hofmana v roce 2018. Společným výstupem bylo kromě oficiálního setkání zejména
natočení krátkého filmového dokumentu o návštěvně německých studentů na 50tém ročníku
FOH a prezentace vítězného filmu na dětské projekci ve Wunsiedelu.
5.3.

Externí akce
V prostorech Dvorany ostrovského zámky proběhly za organizační pomoci Domu kultury Ostrov
v roce 2018 tyto externí akce:
16. 4. - 25. 5. / RAŠELINIŠTĚ NA HRANICI
Česko německá putovní výstava projektu „MOOREVITAL 2018 – pokračování rašelinišť
v Krušných horách“ prezentovala ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí.

5.3

Projekt Stříbrná Stezka – Silbestrasse
V prostorech podkrovní expozice Informačního centra zámku Ostrov byly Domem kultury
Ostrov v roce 2018 realizovány tyto kulturní akce:
termín

název akce

typ akce

21. 2.

4. 10.

Hrůzy třicetileté války
v Jáchymově
Zaniklá a znovu objevená
Krušnohorská řemesla
Rok 1938

18. 10.

Osmičkové výmluvy

8. 11.

Osudy vybraných vězňů
jáchymovských lágrů
Stopování vlků v Krušných
horách

přednáška
Jaroslav Ochec
přednáška
Miluše Kobesová
přednáška
Josef Macke
přednáška
Petr Hlaváček
Přednáška
Jakub Jelen
přednáška
Štěpánka Kadlecová
celkem:

12. 4.

6. 12.

5.4

počet
návštěvníků
33
10
17
9
26
46
141

Projekt Od zámku k zámku - Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce
Společné aktivity měst Ostrov a Schwarzenberg v roce 2018, 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
13. května na zámku PERLA CASTRUM v rámci mezinárodního Dne muzeí. Ostrov zde
prezentoval prostřednictvím dobových pohlednic Ing. Josef Macke.
Druhou akcí byla Městská slavnost s nádechem první republiky, který se konal v sobotu 16.
června v Zámeckém parku. Na podiu zde vystoupila skupina Is Barggeschrei ze Schwarzenbergu.
Spolupráce navazovala v neděli 23. září během programu Michaelské pouti v Ostrově.V úterý 2.
října hostil Schwarzenberg v nově zrekonstruovaném muzeu PERLA CASTRUM v rámci Muzejní
noci ostrovskou kapely JFK pod vedení Františka Kůse, který se představil dvěma hudebními
bloky plnými swingových melodií.

6.

PROPAGACE
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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)
V roce 2018 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
 Klášterní areál
 Infocentrum zámek Ostrov
 Turistické infocentrum Ostrov
 Stará radnice
 Letní kino
 Majáles
Využili jsme také relativně mladý propagační nástroj Instagram. Slouží lidem především ke sdílení
fotografií, a to v originálním čtvercovém formátu, často se zajímavými uměleckými filtry. Dává
tedy propagaci zcela jiný rozměr, navíc slouží (stejně jako facebook) jako dokumentární zdroj
aktivit organizace. Aplikace je současně propojená s dalšími sociálními sítěmi a rozšiřuje tak okruh
potenciálních návštěvníků DK.

7.

INFOCENTRA DK OSTROV
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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
emailové dotazy. 98% návštěvníků jsou občané ČR a pouze 2% tvoří jiní státní příslušníci. 75%
zákazníků našeho IC tvoří občané města Ostrova.

Návštěvnost IC
2.484

3.865

IC Mírové nám.

9.913
návštěvníků

IC Zámek
32.621
návštěvníků

IC Zámek stálá expozice
v podkroví
IC Zámek Salla Terrena

Celková návštěvnost IC v roce 2018
IC Mírové nám. 733
IC Zámek Ostrov, Jáchymovská 1

32.621 návštěvníků
16.260 návštěvníků

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 v roce 2018 nově zavedená služba výdejního místa
ParcelShop PPL. Občané si tak mohou balíky přepravované touto společností vyzvedávat přímo
v Infocentru s ideální polohou ve středu města. Infocentrum na Mírovém náměstí zajišťuje také
výlep plakátů na výlepových plochách rozmístěných po celém Ostrově a krátkodobý pronájem
prostor DK.
Zásadní změnou a vylepšením služeb pro naše návštěvníky bylo zavedení platebního terminálu a
pokladního systému DOTYKAČKA. Za služby tak lze nově platit i bezhotovostně platební kartou.
Nezanedbáváme zdokonalování služeb ani zvyšování odbornosti a kvalifikace zaměstnanců. V roce
2018 se referentky IC zúčastnily několika školení, seminářů a besed pořádaných převážně
Karlovarským krajem.

8.

Každoročně referentky IC úzce spolupracují s Domem kultury na organizaci některých akcí.
V uplynulém roce to byl 50. ročník Dětského filmového festivalu Oty Hofmana, Majáles, Slavnosti
světel, Michaelská pouť nebo Ostrovské trhy. Tradičně nevynechaly ani veletrh Holiday World
v Praze, kde spolu se zástupci radnice a panem Milanem Jandourkem úspěšně reprezentovali naše
město Ostrov.
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
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V hodnoceném roce 2018 získal Dům kultury příspěvek od města Ostrov v celkové výši 15 448 774
Kč. Hospodářský výsledek za hlavní i vedlejší činnost činil celkem 430 974,90 Kč.
Provozováním kina utržil DK v uplynulém roce celkem 1 429 830 Kč.
Hlavní činnost
výnosy
náklady
výsledek hospodaření

částky v Kč
20 742 222,52
20 611 416,93
130 805,59

Doplňková činnost
výnosy
náklady
výsledek hospodaření

částky v Kč
1 631 771,99
1 331 602,68
300 169,31

Okruhy doplňkové činnosti
služby IC
pronájmy krátkodobé /
dlouhodobé
reklama včetně reklamy z OM
a akcí
ostatní DČ

9.

výnosy v Kč
365 975,33
961 713,95

náklady v Kč
359 169,52
858 989,87

242 117,79

84 562,01

61 964,92
1 631 771,99

28 881,28
1 331 602,68

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
V roce 2018 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
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