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Ú V O D 

 

Cílem tohoto materiálu je předložit přehledný plán kulturních akcí v roce 2012. Tento 
program je výsledkem konzultací s tradičními partnery (MDDM Ostrov, ZUŠ Ostrov) i dalšími 
externími pořadateli (Atlantis, Penzion Větrný Vrch …). Plánované akce by měly oživit nejen 
tradiční místa konání kulturních akcí, ale také řadu dalších míst ve městě Ostrov. Tato 
prostorová pestrost zvýší atraktivitu organizovaných akcí a pomůže požadované 
návštěvnosti. 

 

V roce 2012 se kulturní akce připravují na těchto místech: 

 

DŮM KULTURY OSTROV 

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 

STARÁ RADNICE 

STARÉ NÁMĚSTÍ 

KLÁŠTERNÍ AREÁL 

PALÁC PRINCŮ 

ZÁMECKÝ PARK 

DĚTSKÁ LETNÍ SCÉNA U MDDM 

KOUPALIŠTĚ 

VĚTRNÝ VRCH 

ATLANTIS 
 

Do programu na rok 2012 jsou zapojeni níže uvedení pořadatelé. Pro větší přehlednost jsou 
rozlišeni barevně. 

 

Dům kultury Ostrov 

MDDM Ostrov 

ZUŠ Ostrov 

Římskokatolická farnost Ostrov 

Ostatní pořadatelé 



Již v roce 2011 se Dům kultury Ostrov zaměřil na akce, které jsou určené zejména pro 
ostrovské diváky. Upustili jsme od několika akcí, které byly organizačně náročné a oslovovaly 
jen malou skupinu ostrovských obyvatel. Oproti tomu se uskutečnila řada nových akcí jako 
například LETNÍ KINO, REGIONBEAT, LETNÍ ROCKOVÁ SCÉNA, ČÍROFEST a HARDCORE 
CELEBRATION. Tyto akce přilákaly více jak 1500 návštěvníků.  

Pozitivní dopad programových změn v roce 2011 dokládá vývoj návštěvnosti a tržeb v roce 
2011, kdy z pohledu návštěvnosti je tento rok nejúspěšnější za poslední dva roky. Z pohledu 
tržeb byla významně překročena skutečnost minulého roku. Z pohledu návštěvnosti je 
letošní rok dokonce nejlepší.  

Všechny tyto zkušenosti jsou zapracovány v návrhu programu na rok 2012.  

Na závěr tohoto materiálu přikládám několik dalších dokumentů, které dokládají koncepční 
práci Domu kultury v Ostrově.  

 

SEZNAM PŘÍLOH 

1. Program na rok 2012 

2. Vývoj návštěvnosti a tržeb v letech 2009-2011 

3. Rozbor jednotlivých oblastí činnosti Domu kultury 

4. Koncepce Domu kultury na období 2012-2015 

5. Politika jakosti DK Ostrov 
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L E D E N 

  

DATUM POPIS MÍSTO POŘ. SKUP 

12.1. Šest tanečních hodin v šesti týdnech 

(Divadlo Ungelt Praha) 

DK DK ALL 

19.1. Jak se dělá tanečník  

Taneční představení Tanečního centra 
Praha určené zejména pro děti základních a 
středních škol. 

DK DK ALL 

21.1. Reprezentační ples Domu kultury 

(Hlavní host Monika Absolonová) 

DK DK ALL 

22.1 Pohádka na Staré radnici SR DK DĚTI 

25.1. Madam Colombová 

Divadlo ochotníci   

DK DK ALL 

26.1. Taneční podvečer 

Taneční orchestr DK  

DK DK DŮCH 

27.1 Přednáška na Staré radnici 

Národní parky Středozápadu 

SR DK ALL 

 

Další připravované akce: 

Výstava cca po dobu jednoho měsíce – Stará radnice 

Výstava Betlémů do 15.1.2012 

Podle množství sněhu společná stavba na MN 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ú N O R 

 

DATUM POPIS MÍSTO POŘ. SKUP 

4. Ples sportovců DK ATLANTIS ALL 

11. Ples rybářů DK ČRS ALL 

14. Valentýnský maratón 

Filmová přehlídka romantických filmů 

DK DK MLÁD 

18. Country ples Domu kultury  

Maracas + host 

DK DK ALL 

19. Pohádka na Staré radnici 

Nejsou buchty jako buchty 

DK DK DĚTI 

21. Masopustní Karneval DK MDDM DĚTI 

22. Zájezdové divadlo 

Harpagon 

DK DK ALL 

23 Taneční podvečer  
Taneční orchestr Domu kultury 

DK DK DŮCH 

25. Myslivecký ples   ALL 

 

Další připravované akce: 

Přednáška na Staré radnici 

Výstava cca po dobu jednoho měsíce – Stará radnice 

Výstava v klášterním areálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B Ř E Z E N 

   

DATUM POPIS MÍSTO POŘ. SKUP 

1. SLADKÝ ŽIVOT S ČOKOLÁDOU 

Vernisáž výstavy, která potrvá do konce 
dubna. 

KL DK ALL 

2. Top Trance Energy – laserové show DK  MLÁD 

10. Seminář o cestovním ruchu 

Představení turistických možností v na obou 
stranách Krušných hor. Možnost prezentace 
partnerských měst a ubytovacích zařízení 
v Krušných horách. 

DK DK ALL 

17. REGIONBEAT 

Na dvou pódiích se představí 16 začínajících 
i zkušených bigbeatových kapel z Ostrova a 
okolí.  

DK DK MLÁD 

23. Mizející Ladak 

Autorské čtení p. Kulhánkové 

SR  ALL 

24. Rómská zábava DK  ALL 

24. Svátek Zvěstování P. Marie 

Skromná a tichá připomínka svátku 
zasvěcení klášterního kostela Zvěstování 
Panny Marie spojená hudebním 
programem. 

KL DK ALL 

29. Taneční podvečer – Taneční orchestr DK  DK DK DŮCH 

 

Další připravované akce: 

Zájezdové divadlo  

Pohádka pro děti 

Výstava na Staré radnici – Afrika 

Filmová přehlídka Expediční kamera 

Jarní trhy s farmáři 

 



D U B E N 

 

DATUM POPIS MÍSTO POŘ. SKUP 

1. Velikonoční inspirace DK DK ALL 

9. Folkové velikonoce 

Pokus o obnovení tradice folkových 
koncertů v Ostrově. Pro rok 2011 
připravujeme vystoupení tří účinkujících. 

DK DK ALL 

13. 40 let MDDM – společenský večer DK MDDM ALL 

19. Den Země Klášter MDDM DĚTI 

20. Velikonoční jarmark MN DK ALL 

26. Taneční podvečer –  Taneční orchestr DK DK DK DŮCH 

30. Čarodějnice MDDM MDDM DĚTI 

 

Další připravované akce: 

Zájezdové divadlo 

Divadelní premiéra Divadelní scény při DK Ostrov 

Pohádka pro děti 

Přednáška na Staré radnici 

Setkání kouzelníků Šary Vary 

Výstava na Staré radnici 

Koncert v klášterním kostele (Irena Budweiserová nebo Lenka Dusilová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K V Ě T E N 

 

DATUM POPIS MÍSTO POŘ. SKUP 

4.-5. HUDEBNÍ OSTROV  

Nový hudební festival organizovaný ZUŠ 
Ostrov. Tato akce se bude konat jedenkrát 
za dva roky a bude se střídat i s 
mezinárodním divadelním festivalem 
Ostrovské soukání.   

DK, MN MDDM ALL 

6. KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI 

4. ročník tradiční kulturní akce v klášterní 
zahradě. Tento ročník bude dramaturgicky 
propojen s festivalem Hudební Ostrov. 
V rámci programu Klášterních slavností 
bude vyhodnocena výtvarná soutěž k svátku 
matek Kytička pro maminku a bude udělena 
regionální Cena Ď za Karlovarský kraj. 

DK, MN, 
KL 

DK, ZUŠ RODINY 

13. Varhanní jaro – 1. koncert 

Tradiční koncert vážné hudby organizovaný 
ostrovskou římskokatolickou farností.  

MICH  ALL 

13. Dětská letní scéna LS MDDM ALL 

18. Farmářské a květinové trhy 

Soutěž ostrovských pěstitelů ve spolupráci 
se zahrádkářským svazem. Prezentace 
regionálních prodejců zahradní techniky. 

MN DK ALL 

20. Varhanní jaro – 2. koncert MICH  ALL 

20. Dětská letní scéna LS MDDM ALL 

24. Taneční podvečer –  Taneční orchestr DK DK DK DŮCH 

27. Varhanní jaro – 3. koncert MICH  ALL 

27.  Dětská letní scéna LS MDDM ALL 

 



Další připravované akce: 

Divadlo nebo estráda nebo opereta 

Pohádka pro děti 

Přednáška na Staré radnici 

Výstava na Staré radnici 

Jáchymovské peklo – setkání, výstava a koncert u Věže smrti 

Výročí osvobození 

Koncert holandského klarinetového orchestru v rámci hudebního festivalu ZUŠ 

Výstava v klášteře – Mobilní muzeum Velo Moto z Lokte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Č E R V E N 

 

DATUM POPIS MÍSTO POŘ. SKUP 

3. PÍSNĚ S LOUTNOU 

Jarmila Chaloupková – zpěv, Brian Wright. 

KL DK ALL 

3. DĚTSKÝ DEN 

Velká zábavná akce pro celou rodinu, která 
se uskuteční v areálu MDDM a Ekocentra. 

MDDM MDDM RODINY 

10. Letní rocková scéna 

Druhý ročník malé přehlídky začínajících 
kapel na otevřené scéně. V rámci akce bude 
připraven malý program pro rodiny s dětmi. 

LS DK MLÁD 

17. Dětská letní scéna LS MDDM ALL 

22. Ostrovské trhy s farmáři 

Zakončení školního roku, kulturní program, 
trhy, farmáři, folklór, SLUNOVRAT  

MN DK ALL 

23. Den plný fotbalu  MDDM ALL 

24. Dětská letní scéna LS MDDM ALL 

 

Další připravované akce: 

Prázdninová výstava na Staré radnici 

Prázdninová výstava v klášterním kostele – Svět na zápalkových nálepkách 

Cyklistický závod Xterra 

Silný muž 

 

 

 

 

 

 

 

 



Č E R V E N E C 

 

DATUM POPIS MÍSTO POŘ. SKUP 

1. Letní kino LS DK ALL 

14. Indiánské léto    

15. 
Letní trampská scéna – novinka 

Koncert ostrovských trampských skupin ve 
spolupráci s Karlem Pýchou. 

LS DK RODINY 

20. Ostrovské trhy s farmáři 

Doprovodný program dechový promenádní 
koncert, autosalon regionálních prodejců. 

MN DK ALL 

22. Koncert na schodech KL DK ALL 

28. Setkání na rozhledně    

 

Další připravované akce: 

Pokračování prázdninové výstavy na Staré radnici 

Pokračování prázdninové výstavy v klášterním kostele 

Nějaká akce na koupališti 

Akce na Větrném Vrchu 

Akce v rámci MFF v Karlových Varech 

Koncert v klášteře – studentský sbor ze zahraničí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S R P E N 

 

DATUM POPIS MÍSTO POŘ. SKUP 

 Letní kino LS DK ALL 

4. Varmužová cimbálovka    

12. Letní divadelní scéna  
Malá přehlídka ochotnických divadelních 
souborů z karlovarského regionu. 

LS DK ALL 

17. Farmářské trhy – pivní slavnosti 
Malá přehlídka ochotnických divadelních 
souborů z karlovarského regionu. 

MN DK ALL 

19. Koncert na schodech KL DK ALL 

 Ostrovský Kodrcák    

 

Další připravované akce: 

Výstava cca po dobu letních prázdnin – Stará radnice 

Nějaká akce na koupališti 

Akce k svátku Sv. Anny 

Akce na Větrném Vrchu 

Koncert v klášteře s večerní prohlídkou – Irské balady (Věra Klásková, Ondřej Pour kytara, 
zpěv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z Á Ř Í 

 

DATUM POPIS MÍSTO POŘ. SKUP 

1.-2. POHÁR MAŽORETEK LS MDDM ALL 

1. Letní country muzicírování    

9. Ostrov Open 

Přehlídka mladých kapel pod otevřeným 
nebem. Akce je připravena ve spolupráci 
s Alinem Hluškem. 

LS HLUŠEK MLÁD 

12. Ostrovská míle MN MDDM ALL 

16. Dětská letní scéna LS MDDM ALL 

23. Dětská letní scéna LS MDDM ALL 

26. Taneční podvečer –  Taneční orchestr DK DK DK DŮCH 

28.-29. Den otevřených dveří, Ostrovská kolejnice MDDM MDDM ALL 

28. Svatováclavský běh pro rozhlednu VĚTR.V VĚTR.V ALL 

29. Ples starousedlíků 

Pokus o obnovení staré úspěšné tradice. 
Ples bude zorganizován jako taneční zábava 
v lidovém duchu. Podle finančních možností 
bude akce obohacena zajímavým hostem. 

DK DK DŮCH 

30. Michaelská pouť  

Tradiční akce s programem a prodejními 
stánky obohacenými o nabídku farmářů. 

SN DK ALL 

 

Další připravované akce: 

Zájezdové divadlo 

Taneční kurzy pro mládež a pro dospělé  

Přednáška na Staré radnici      

Výstava na Staré radnici 

Festivalová výstava v klášterním kostele – Sbírka angličáků 

Svatováclavský koncert ke Dni české státnosti 



Ř Í J E N 

 

DATUM POPIS MÍSTO POŘ. SKUP 

9.-12. 44. DĚTSKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL 
OTY HOFMANA 

S ohledem na získanou dotaci na 
rekonstrukci DK Ostrov bude hlavním 
tématem festivalu Děti a příroda. 
V doprovodném programu se mj. objeví 
výstava z rekonstrukce a další akce na téma 
ochrana životního prostředí.  

DK, 

MN, 

KL 

DK DĚTI 

MLÁD 

17. Pod Točnou *) DK DK MLÁD 

19. Podzimní trhy s farmáři DK DK ALL 

26. Taneční podvečer –  Taneční orchestr DK DK DK DŮCH 

28. Hvězdné muzikály  KL DK ALL 

 

*) V říjnu 2012 bude otevřen nový kulturní prostor v Domě kultury – divadélko Točna. 
Oficiální otevření se uskuteční v rámci 44. Dětského filmového a televizního festivalu Oty 
Hofmana v Ostrově. Od tohoto okamžiku se předpokládá zahájení jeho pravidelné činnosti. 
V současnosti se připravuje jeho programová náplň. Pro dostatečné organizační a finanční 
zajištění je nutné najít vhodný dotační titul. 

 

Další připravované akce: 

Zájezdové divadlo 

Prodloužená tanečních kurzů 

Přednáška na Staré radnici 

Pohádka pro děti na Staré radnici 

Koncert k výročí založení České republiky 

 

 

 

 

 

 



L I S T O P A D 

 

DATUM POPIS MÍSTO POŘ. SKUP 

 Pod Točnou DK DK  

16. Svatomartinské trhy MN DK  

17. Sametový koncert - výstava fotografií TKLUB DK  

 Pod Točnou    

29. Taneční podvečer –  Taneční orchestr DK DK DK D 

 

Další připravované akce: 

Zájezdové divadlo 

Věneček tanečních kurzů 

Přednáška na Staré radnici 

Pohádka pro děti na Staré radnici 

Výstava cca po cca dobu jednoho měsíce – Stará radnice 

Výstava v klášterním kostele – Originální porcelán Zuzany Motlíkové 

Pod Točnou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P R O S I N E C 

 

DATUM POPIS MÍSTO POŘ. SKUP 

2. Rozsvícení vánočního stromu MN DK ALL 

9. 2. Adventní koncert KL DK ALL 

16. 3. Adventní koncert, trhy MN DK ALL 

23. 4. Adventní koncert KL DK ALL 

23. Hej, Mistře MICH ŘKF ALL 

25. Vánoční koncert Orbis Pictus MICH ŘKF ALL 

26. Zpívání u jesliček MICH ŘKF ALL 

 

Další připravované akce: 

Mikulášská pohádka s besídkou   

Vánoční inspirace - ukázky tradičních řemeslných a rukodělných výrobků 

Vánoční koncert ZUŠ 

Vánoční výstava na Staré radnici 

Advent a Vánoce Pod Točnou 

Adventní koncert Musica Bohemica 



 

D A L Š Í   P R O G R A M O V É   T I P Y 

 

Akce v zámecké zahradě. Několik pódií na různých místech zahrady, atraktivní program, 
občerstvení … 

Společná stavba ze sněhu na Mírovém náměstí 

Letní oživení kláštera – Den sokolníků, výstava nadrozměrných obrazů a fotek, koncerty na 
schodech, koncert s noční prohlídkou … 

Koštování vína v době vinobraní 

Zapojení do aktivit karlovarského filmového festivalu 

Den pro seniory ve spolupráci s OCHO 

Den s hasiči, s MěP, s PČR, se Záchranáři, s kynologickým oddílem, s modeláři (autíčka na 
ovládání, letadélka apod.) 

Den zdraví  - s diabetiky, s nemocnicí 

Den turistiky – s klubem ČT a workshop KHZ a IC z okolí 

 

Koncerty 
 

Edita Adlerová 
(nejmladší česká Karmen) 
Karmen a Flamenco 

Bratři Nedvědi 

Tomáš Klus 

Lenka Filipová 

Radůza 

 
 
 
 

Divadla 
 

Čtyři dohody 

Divadlo Vizita s Jaroslavem Duškem 
(březen) 

 

Moje hra / andělská komedie 

Divadlo Kalich Praha s Jiřím Bartoškou a 
Zuzanou Bydžovskou v hlavní roli 
(koncem dubna) 

 

To nejlepší z černého divadla 

Černé divadlo Jiřího Srnce 

 

Suchý + Molavcová 



 

 

 



 

 

Dům kultury Ostrov  
ROZBOR OBLASTÍ ČINNOSTI DOMU KULTURY 
Datum: 14.7.2011 Změna:  

 
Cílem této koncepce je stanovit přibližný rozsah činnosti Domu kultury v jednotlivých 
oblastech a stanovit základní cíle. Hlavní i doplňková činnost Domu kultury je definována 
prostřednictvím zřizovací listiny. 
 

 
Čl. 3 

Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícímu předmětu činnosti a okruhy doplňkové 
činnosti 

 
3.1.    Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícímu předmětu činnosti 

Organizace poskytuje kulturní služby občanům a návštěvníkům města: 

a) Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích služeb 

b) Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě včetně činnosti zvukařů a 
osvětlovačů (taneční zábavy, taneční kurzy, kina, koncerty, divadla, výstavy) 

c) Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti pro děti, mládež i 
dospělé (naučné besedy, pořady, jazykové kurzy) 

d) Činnost informačních a zpravodajských kanceláří (poskytuje informační služby občanům a návštěvníkům 
města, vydává kulturní přehled případně jiná periodika, materiály o akcích, kterými naplňuje hlavní činnost 
organizace). 

3.2.    Doplňková činnost organizace: 
3.2.1. Doplňková činnost se povoluje za těchto podmínek: 

1. Nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace 
2. Sleduje všechny jednotlivé činnosti odděleně (viz např. ustanovení §18, odst. 6 a odst. 7 zákona č. 

586/1992 Sb. O daních z příjmů, ve znění pozdějších platných předpisů) 
3. Zisk lze použít jen ve prospěch své hlavní činnosti, zřizovatel může povolit jiné využití tohoto zdroje 
4. Organizace prováděním doplňkové činnosti lépe využije všechny své hospodářské možnosti a odbornost 

svých zaměstnanců 
3.2.2. Doplňkovou činnost povoluje zřizovatel v následujících oblastech: 

a) Pronájem nebytových prostor 
b) Pronájem a půjčování věcí movitých 
c) Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů 
d) Agenturní činnost v oblasti kultury a umění 
e) Reklamní činnost a marketing- kromě akcí organizovaných v hlavní činnosti 
f) Hostinská činnost 
g) Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů 
h) Zprostředkování obchodu 
i) Poskytování telekomunikačních služeb 
j) Specializovaný maloobchod s knihami, časopisy, kancelářskými potřebami a jinými výrobky 
k) Kopírovací práce 
l) Vydávání periodik nesouvisejících s hlavní činností organizace 

 
 



A1/ HLAVNÍ ČINNOST - KULTURA 
 
 
1. Filmová představení   
 
Základní filmová představení budou probíhat dle zavedeného schématu. Po úspěchu letního 
kina připravujeme zavedení klubových projekcí v neobvyklý čas, s neobvyklou dramaturgií. 
Pro zlepšení komfortu návštěvníků jsme zavedli vlastní obsluhu s občerstvením. Rozvoji 
v této oblasti by výrazně přispěla digitalizace velkého kina se zavedením 3D projekcí. 
 
 
2. Divadelní představení 
 
Ročně připravujeme maximálně sedm zájezdových divadelních představení. Obvyklá 
divadelní sezóna začíná v září, pokračuje v měsících říjnu a listopadu. Vynecháváme prosinec, 
který je plný adventních a vánočních akcí. Pokračujeme lednem, únorem, březnem, dubnem 
a končíme v květnu. Roky zkušeností ukázaly, že červen je pro divadlo již nevhodný. 
 
Ve výběru konkrétních divadelních představení se snažíme nabídnout pokud možno nejen 
více úspěšné komedie, ale také představení kvalitní a náročná. Ostrovští diváci vyžadují 
představení se známými osobnostmi. Při výběru se orientujeme dle dostupných informací o 
úspěšnosti i z osobních zkušeností pověřené pracovnice. 
 
Kromě představení pro dospělé organizujeme také divadelní představení pro děti. Tato 
divadla se konají zpravidla na půdě Staré radnice a také je organizujeme v rámci Kášterních 
slavností,  Michaelské pouti a Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. 

 
 

3. Koncerty  
 
Klub přátel hudby 
 
Koncerty organizujeme v Domě kultury, na Staré radnici a v klášterním areálu. Doposud jsme 
program připravovali samostatně pro jednotlivé prostory. V roce 2012 bychom rádi připravili pestrou 
nabídku koncertů různých žánrů, které by se uskutečnily vždy v tom nejvhodnějším prostředí. Tento 
hudební program zastřešíme projektem – KLUB PŘÁTEL HUDBY. Na tuto činnost se pokusíme získat 
dotační prostředky z Krajského úřadu a programů MKČR. 
 
Adventní koncerty 
 
V rámci cyklu adventních koncertů organizujeme Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, dva 
adventní koncerty a podporujeme jeden koncert ZUŠ. Tyto akce významně přispívají adventní a 
předvánoční atmosféře v Ostrově. V posledních letech se snažíme rozsvícení vánočního stromu 
obohatit o adventní trhy. 
 
 
 



Hudební akce pro mládež: 
 
V roce 2011 jsme zavedli festival regionálních kapel REGIONBEAT, kterého se zúčastnilo 16 kapel a 
přišlo přes 500 diváků. Na letní scéně u MDDM jsme zorganizovali koncert 4 kapel Letní rocková 
scéna, na kterou přišlo cca 250 diváků. Technicky a organizačně jsme podpořili akce Ostrov Open a 
Island, které celkem navštívilo dalších několik set mladých návštěvníků.  Do konce roku připravujeme 
ještě akce Čírofest (punk) a Hardcore celebration (hard-core). Tyto akce přivedou do Domu kultury 
minimálně dalších 500 lidí.  
 
Akce pro důchodce: 
 
V roce 2012 bychom se chtěli zaměřit také na akce určené pro starší návštěvníky Domu kultury. 
Dlouhodobě podporujeme činnost Estrádního orchestru, kterému poskytujeme podmínky nejen ke 
zkouškám, ale také k vystoupením. Tyto akce bychom rádi doplnili jednou až dvěma profesionálními 
akcemi. Jednou z nich bude připravovaný promenádní koncert na Mírovém náměstí, který může být 
spojen s některými dalšími farmářskými trhy. Druhou bude zřejmě koncertní vystoupení některého 
z populárních umělců vhodného žánru. 

 
 

4. Výstavy 
 
Pro výstavní činnost máme v Ostrově takřka ideální podmínky. K původní klubovně č. 8 
v Domě kultury, kde se dělaly výstavy původně, přibyla v roce 1999 půda Staré radnice a 
v roce 2007 Klášterní areál. V letošním roce se otevřela oranžérie v Paláci princů a za rok 
pravděpodobně vznikne dvorana v zámku.  
 
Výstavní činnost pro rok 2012 budeme soustředit zejména do Klášterního areálu a na Starou 
radnici. Pro zajištění požadované návštěvnosti bude nutná koordinace termínů vernisáží a 
témat výstav s Městskou knihovnou i Letohrádkem v Ostrově. 
 

 
5. Přednášky a besedy 
 
Přednášky se konají zpravidla na půdě Staré radnice a do roka jich připravíme …. Tématicky se 
převážně věnujeme cestování. V posledních letech nám v této oblasti konkuruje Městská knihovna, 
která se snaží přilákat další zájemce o knihovnu.    
 

6. Plesy a zábavy 
 
Dům kultury Ostrov organizuje každý rok dvě akce tohoto typu. Těmi jsou reprezentační ples 
Domu kultury a Coutry ples Domu kultury. Obě akce se těší velkému zájmu obyvatel Ostrova 
a okolí.  
 
Kromě těchto akcí se v režimu doplňkové činnosti pravidelně konají plesy rybářů, … 
 



7. Masové akce 
 
Zvláštní pozornost bude v následujícím období věnována masovým akcím, které se organizují 
v otevřeném prostoru pro velký počet návštěvníků. Doposud se v Ostrově konaly tyto akce 
tohoto typu: Michaelská pouť (odhad 3000 návštěvníků), Klášterní slavnosti (1800 
návštěvníků), Slavnostní rozsvícení vánočního stromu (cca 1000 návštěvníků). 
 
Součástí výše uvedených akcí jsou různé trhy. Ty jsou však organizovány v rámci doplňkové 
činnosti – zprostředkování obchodu. 
 
Klášterní slavnosti 
 
Klášterní slavnosti v roce 2012 přinesou další rozšíření programu. V prostoru klášterní 
zahrady budou instalována dvě pódia. Jedno bude určeno pro představení pro děti a na tom 
druhém bude probíhat atraktivní hudební program. Vedle kulturního a zábavného programu 
budou probíhat trhy, které budou obohaceny o nabídku regionálních farmářů. 
 
Michaelská pouť 
 
Michaelská pouť bude organizována obvyklým způsobem s tím, že se budeme snažit zajistit 
co nejatraktivnější kulturní program. Připravuje se spolupráce s farmáři a Oberwiesenthalem 
 
Rozsvícení vánočního stromu 
 
Tradiční akce bude rozšířena o rozsáhlejší trhy. Připravuje se spolupráce s farmáři a 
Oberwiesenthalem 
 
Ostrovské trhy – farmáři – promenádní koncerty 
 
Předpokládaný rozsah: 
Březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen a listopad 
V současnosti hledáme dotační zdroje pro pořízení potřebného technického vybavení, které 
by sloužilo pro všechny akce organizované na Mírovém náměstí i jiných místech v Ostrově. 
Zejména se jedná o prodejní stánky, pulty a lavice. V případě možnosti dotace bychom se 
rádi vybavili také lepším mobilním pódiem a elektrocentrálou, která je potřebná pro zajištění 
elektriky pro prodejce více vzdálené od zdroje. 
 
 
8. Zájmová činnost 
 
V současnosti Dům kultury Ostrov podporuje činnost Ochotníků, Filatelistů, Estrádního 
orchestru, skupiny DRC a Sojkova nevážně vážného kvarteta. Do budoucnosti hodláme 
podpořit i další zájmově uměleckou činnost. Ideálním prostředkem v této oblasti bude nově 
zřízený klub Točka a prostor pro volnočasové aktivity. 
 
 



A2/ HLAVNÍ ČINNOST – INFORMAČNÍ SLUŽBY 
 
9. Informační centrum 
 
Od roku 1998 je nedílnou součástí činnosti provozování Turistického informačního centra, 
které je držitelem oficiální registrace. Pracovnice IC poskytují nejen všechny obvyklé služby 
informačního centra, ale poskytují také nutný servis pro Dům kultury jako je evidence klíčů, 
prodej vstupenek apod. Informační centrum je také odborným partnerem města Ostrova 
v oblasti propagace města, protože je v přímém kontaktu s návštěvníky města a znají tedy 
jejich potřeby a očekávání. 
 
Připravované projekty v cestovním ruchu: 
 
Cesta porcelánu 
Ostrov - Selb 
 
Zastřešení dvorany zámku 
Ostrov - Oberwiesenthal 
 
Bude podrobněji dopracováno 
 
 
10. Ostrovský měsíčník  
 
Dům kultury Ostrov vydává od roku 2004 periodikum města – Ostrovský měsíčník. Tiskovina 
vychází v nákladu cca 8000 ks / měsíčně. V současnosti podnikáme postupné kroky ke 
zvýšení jeho atraktivnosti. Naším cílem je zvýšit jeho přitažlivost pro mladší generaci tak, aby 
se udržel také zájem o jeho reklamní část, která pokrývá významnou část nákladů na tisk. 
Jednou z cest zvýšení zájmu o toto periodikum je rozšířit zpravodajství v oblasti sportu a 
posílit jeho zábavnou část formou křížovek, soutěží a jiných her.  



 

 

Dům kultury Ostrov  

KONCEPCE DOMU KULTURY  

Datum: 14.7.2011 Změna: 25.10.2011 

 
 
Cílem této koncepce je stanovit cíle a programové priority činnosti Domu kultury Ostrov  
v uvedeném období s cílem oživit a zpestřit nabídku kulturních akcí v Ostrově. 
 
Dům kultury Ostrov organizuje ročně cca 80 akcí (nepočítáme filmová představení).  
 
Základem programu v plánovacím období budou tradiční akce DK Ostrov jako jsou: filmová 
představení, zájezdová divadelní představení, koncerty různých žánrů  
pro různé věkové kategorie, taneční kurzy, výstavy v klášterním kostele a na Staré radnici, 
organizování besed se zajímavými osobnostmi, dále pak Dětský filmový a televizní festival 
Oty Hofmana, Michaelská pouť, Klášterní slavnosti, Rozsvícení vánočního stromu, 
Přehlídka regionálních bigbeatových kapel, Letní rocková scéna a nově Trhy s farmáři. 
 

Rozvoj činnosti 
 
Oživení Mírové náměstí 
 
Doposud se na Mírovém náměstí konaly akce zejména tohoto typu:  
 
- Zábavné odpoledne v rámci Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana 
- Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu 
- Adventní trhy 
- Kulturní vystoupení v rámci Ostrovského soukání 
- Šampionát mažoretek 
- Oslavy 675 let výročí města 
- Ve spolupráci s Hasiči akce zejména pro děti 
- Kinematograf bří Čadíků 
- Výstava veteránů 
- Ostrovská míle 
- Volební kampaně 
 
K oživení tohoto prostoru vedou zejména: Hudební programy, trhy různého zaměření nebo 
různé kulturní akce.   
 
V roce 2012 plánujeme pokračovat každé dva měsíce v  trzích, které bychom rádi zpestřili 
vždy nějakým doprovodným programem a zábavou pro děti.  
(Kulturní program plánujeme ve smyslu spolupráce se ZUŠ Ostrov, Veterán klubem Karlovy 
Vary, dobrovolnými hasiči, kynologickým klubem, státními a městskými policisty aj. V teplých 
měsících by součástí byla vždy nějaká atrakce pro děti). 
 
Pro zvýšení kvality akcí na Mírovém náměstí, zejména kulturních programů, je třeba vždy 
instalovat pódium. Pronájem kvalitního pódia stojí cca 8 - 12 tis. Kč. Vzhledem k četnosti 



těchto akcí, které již probíhají nebo plánujeme organizovat, by se vyplatilo pořídit pro 
Ostrov vlastní pódium. Cena vyhovujícího pódia o rozměrech 5x6 m bez zastřešení se 
odhaduje cca na 150 tis. Kč.  (Minimálně 4x do roka si v současné době pódium 
objednáváme). 
 
 

Otevření Domu kultury zájmovým aktivitám 
 
V současnosti podporujeme tyto aktivity: Ochotníci, Nevážně vážný Sojkův orchestr, skupina 
DRC, Ostrovský fotoklub, Estrádní orchestr, filatelisty, krajkářky. Tyto subjekty využívají 
prostory Domu kultury a na oplátku obohacují kulturní program města Ostrova.  
 
V současnosti probíhající rekonstrukce DK Ostrov výrazně zlepší podmínky pro podporu 
těchto aktivit. Podstatně se zlepší podmínky pro činnost ostrovských ochotníků, vznikne 
zkušebna pro několik hudebních skupin a především vznikne Klub točna, kde se bude moci 
organizovat bohatý hudební program, zejména pro mládež. Po přestěhování kroniky do nově 
otevřené knihovny jsme upravili místnost na další klubovnu, která může být využita  
např. pro šachisty a další zájmové skupiny, které budou v měsíci prosinci osloveny 
prostřednictvím Ostrovského měsíčníku.  
 
 

Oživení tradiční činnosti 
 
Kino 
Významným zlepšením nabídky v této oblasti bude  digitalizace kina v kvalitě 3D. 
V kinech budou probíhat festivaly netradičních témat: Outdoor filmy, Festival zimních sportů 
aj. Na program kin zařadíme novou sekci Filmový klub, která bude spočívat mj. v nabídce 
alternativních filmových projekcí.  
 
Letní kino 
Letní kino bylo obnoveno po mnoha letech. Promítání se letos zúčastnilo 650 diváků. V této 
činnosti budeme dále pokračovat také v roce 2012.  
Rádi bychom pořídili nafukovací plátno, které by zlepšilo kvalitu projekcí a navíc by 
umožnilo tuto aktivitu nabídnout i okolním obcím města Ostrova. 
 
Koncerty 
V roce 2011 jsme věnovali velkou pozornost hudbě pro mladé. Uspořádali jsme Regionbeat, 
Letní rockovou scénu, zábavné odpoledne v rámci festivalu Oty Hofmana, Čírofest  
a do konce roku připravujeme ještě Hardcore Celebration. Akce tohoto typu dohánějí 
absenci v této oblasti z minulých let. V následujícím období plánujeme nabídnout široké 
spektrum hudebních akcí pro všechny generace ostrovských občanů. Bohatý program 
v soulasu se stanovenou dramaturgií budeme zajišťovat také ve spolupráci s dalšími 
pořadateli (plesy, koncerty a travesti show apod.) 
 
Vedle středního proudu a akcí pro mládež připravíme také akce s dechovkou, „lidovkou“ i 
folklórem. 
 



Koncerty, které v současnosti probíhají v klášterním kostele a na Staré radnici bychom rádi 
zastřešili pod Kruh přátel hudby. Cílem tohoto záměru je lépe poznat a zorganizovat 
milovníky dobré hudby v Ostrově. Kruh přátel hudby mezi sebou tyto koncerty prováže, což 
přinese lepší dramaturgii a vyšší návštěvnost.  
 
V roce 2012 obnovíme tradiční Folkové Velikonoce jako přehlídku dobré folkové hudby.  
 
 

Informační centra 
 
Dům kultury Ostrov provozuje tři informační centra (DK Ostrov, Stará radnice, Klášterní 
areál). IC poskytují servis nejen při akcích Domu kultury, ale zejména také občanům a 
návštěvníkům města v oblasti cestovního ruchu. Vedle standardní činnosti se podílejí na 
tvorbě propagačních materiálů města a realizaci různých projektů jako například Podpora 
návštěvnosti města Ostrova (dotace z rozpočtu Karlovarského kraje) nebo Cesta porcelánu, 
jejíž cílem je zvýšit návštěvnost Klášterního areálu a získat další prostředky na propagaci 
města (dotace z programu Interregn IIIA). 
 
 

Financování 
 
Výše uvedené oživení kulturního života v Ostrově vyvolá zvýšení nákladů Domu kultury 
zejména na mzdy, honoráře, služby i propagaci. Zvýšené náklady hodláme uhradit v duchu 
usnesení Rady města Ostrova z roku 2011 a to z rezervního fondu.  
 
Aby nedošlo k brzkému vyčerpání rezervního fondu, budeme se věnovat také rozvoji 
doplňkové činnosti. Zvláštní pozornost budeme věnovat dlouhodobým pronájmům, nově 
pronájmu prostor pro konference a školení. Systematicky budeme využívat možnosti 
reklamy a služeb Domu kultury jako je ozvučování, osvětlování aj. 
 
 

Technický rozvoj 
 
Uvedená potřeba pořízení pódia a nafukovacího plátna není kompletní výčet potřeby 
technického rozvoje Domu kultury. V současnosti probíhá analýza současného vybavení 
Domu kultury a budoucí potřeba s ohledem na plánovaný rozvoj programové nabídky. Již 
dnes však předpokládáme potřebu obnovy a rozvoje v oblasti audiovizuální techniky jako 
jsou mixážní pulty, ekvalizéry, efektové procesory, mikrofony a kabely. Přesná informace 
bude předložena do 14 dnů.   
 
Pozn. Specifikace vybavení byla zapracována do projektu setkávání starostů v rámci 
programu Cíl III. 
 
 
Vypracoval: 
 
Ing. Marek Poledníček  

 



POLITIKA JAKOSTI 

 
 
 

 

DŮM  KULTURY OSTROV 
Naše práce vás baví … 

 
 

1/ 
Dům kultury Ostrov chce být moderní organizací, která zajistí pestré kulturní vyžití všem 
věkovým i zájmovým skupinám obyvatel města Ostrova i jeho okolí. 

 

2/ 

Veškeré finanční prostředky budou účelně využívány tak, aby každá návštěva Domu kultury 
byla spojena s uměním, kvalitou a krásou. 

 

3/ 

Sídlo Domu kultury, jakožto významného reprezentanta architektury Socialistického realismu 
(Tradicionalismu) v České republice, budeme účelně využívat a uděláme vše potřebné pro 
jeho zachování dalším generacím. 

 
4/ 

V podnikatelské činnosti chceme být zákazníkům kvalifikovaným a spolehlivým partnerem a 
vždy poskytnout kvalitní služby za přijatelnou cenu. 

 
5/ 

Všichni zaměstnanci DK Ostrov jsou pevnou součástí systému a osobně se podílejí na kvalitě 
veškeré činnosti organizace. 

 
6/ 

Dosažení stanovených cílů je důležitým úkolem vedení, které musí být kvalitou práce 
příkladem pro všechny ostatní pracovníky. 

 
 

V Ostrově – listopad 2011 
 
 


