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1. Úvod 
Cílem ankety bylo zjistit návštěvnost kina Otava a názor na to, zda a jakým způsobem by mělo 

dále fungovat kino Otava, nebo k jakým jiným účelům by se mohlo využívat. Respondenti byli 

tázáni na to, jak často chodí do kina obecně k zjištění potencionálních návštěvníků. 

Anketní otázky zjišťovali: 

 jak často chodí respondenti a respondentky do kina, 

 jak často navštěvují kino Otava v Horažďovicích, 

 zda by chodili do kina Otava v Horažďovicích častěji, kdyby zde byly provedeny určité 

úpravy, 

 zda by mělo být kino Otava zachováno, nebo zrušeno, 

 návrhy pro jaké účely by mohlo být kino Otava v budoucnu využíváno, v případě zrušení 

promítání filmů. 

 

Použitá metoda sběru dat a způsob výběru respondentů: 

Sběr odpovědí probíhal od 22.12.2015 do 22.2.2016. Cílovou skupinou, na kterou se anketa 

zaměřovala byli především obyvatelé Horažďovic - potencionální návštěvníci kina. Anketu mohli 

obyvatelé Horažďovic vyplnit prostřednictvím elektronického dotazníku umístěného na stránkách 

města (www.muhorazdovice.cz/muhd/) a  facebookovém profilu. Informace o probíhající anketě 

a možnostech, jak se jí zúčastnit, byly zveřejněny ve dvou vydáních místního zpravodaje a 

vyhlášeny místním rozhlasem. Zároveň byl tištěné anketní lístky distribuovány jako příloha 

v místním zpravodaji  do schránek obyvatel města Horažďovice a prostřednictvím sběrných míst 

pro odevzdání vyplněných anket: na Městském úřadě v podatelně, v Knihovně v oddělení pro 

dospělé nebo přímo u pokladny v kině Otava (v otevírací době) a v jednotlivých školách (obě ZŠ 

a SŠ v Horažďovicích). 

Anketu vyplnilo celkem 1091 respondentů (620 tištěné lístky, 471 on-line anketu).  Dle 

uvedeného místa bydliště 754 respondentů bylo přímo z Horažďovic a přidružených obcí. 

V porovnání s počtem obyvatel města k 1.1.20151 byly získány odpovědi od přibližně 14% 

obyvatel města Horažďovice a přidružených obcí. 

Způsob zpracování dat: 

Získaná data jak z elektronických, tak z tištěných dotazníků byla zpracována pomocí internetové 

aplikace Survio – internetový nástroj pro tvorbu a analýzu dotazníkových šetření.  

Anketa obsahovala otázky charakterizující respondenty (věk, pohlaví,  místo bydliště) a otázky 

zaměřené na zjištění jejich názorů. Odpovědi respondentů byly následně vyhodnoceny i 

z hlediska zjišťovaných charakteristik a v případě výraznějších odchylek některých skupin 

respondentů od celkových výsledků vyhodnocení jednotlivých otázek byly tyto skutečnosti 

okomentovány.  

                                                 
1 Počet bydlících obyvatel k 1.1.2015: 5 428 (Zdroj: RISY) 

http://www.muhorazdovice.cz/muhd/
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2. Charakteristika respondentů 
Sledovanými třídícími znaky respondentů byly věk, pohlaví a bydliště. 

2.1. Pohlaví respondentů 

Pohlaví uvedlo 1078 respondentů a respondentek. Anketu vyplnil o něco větší podíl žen (59% ku 

41%).  

 Počet 
respondentů a 
responentek Podíl 

Muži 440 41 % 

Ženy 638 59 % 

Celkem 1078 100 % 

Tabulka 1 Odpovědi na otázku „Jste?“ Zodpovězeno 1078x 

 

2.2. Věk 

Anketu vyplňovali většinou respondenti ve školním věku, mládež a mladší a střední věkové 

skupiny. Díky tomu, že anketa proběhla na všech základních školách v Horažďovicích, vyplnilo 

ji velké množství respondentů ve školním věku do 15 let (21% z celkového počtu respondentů).  
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Graf 1 Odpovědi na „Věk:“ Zodpovězeno 1069x 

 

2.3. Místo bydliště 

Cílovou skupinou, na kterou se anketa zaměřovala, byli obyvatelé Horažďovic a potencionální 

návštěvníci kina. 
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Velká část respondentů je přímo z Horažďovic nebo z okolí (65%), ostatní respondenti jsou 

z přidružených obcí a z blízkého okolí. Přibližně 10% respondentů bylo ze vzdálenějších míst 

Plzeňského, Jihočeského kraje či z Prahy. Konkrétní místa bydliště podrobněji viz tabulkové 

vyhodnocení v příloze č. 1. 

Možnosti odpovědí Počet 
odpovědí 

Podíl 

Horažďovice 696 65 % 

Přidružené obce celkem 58 6% 

Okolí Horažďovicka 206 19% 

Jiné 103 10% 

Celkem 1062 100% 
Tabulka 2 Odpovědi na otázku „Kde bydlíte:“ Zodpovězeno 1062x 
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1 Vyhodnocení jednotlivých otázek 

1.1 Jak často chodíte do kina (obecně kamkoliv)? 

Otázka č. 1: Jak často chodíte do kina (obecně kamkoliv)? 

Respondenti vybírali mezi několika možnostmi a to, že navštěvují kino (obecně jakékoliv) 

několikrát za měsíc, několikrát do roka, méně často, několikrát do roka nebo vůbec kino 

nenavštěvují. Nejvíce respondentů (53%) navštíví kino několikrát do roka. Kino nenavštěvuje 

nikdy pouze 10% respondentů a zhruba stejný počet (11%) respondentů naopak navštěvuje kino 

častěji než 1 měsíčně (viz odpovědi na otázku v tabulce č. 4). 

Možnosti odpovědí Počet 
odpovědí 

Podíl 

několikrát za měsíc 118 11 % 

několikrát do roka 574 53 % 

méně často 283 26 % 

vůbec 113 10 % 
Tabulka 3 Odpovědi na otázku č. 1: „Jak často chodíte do kina (obecně kamkoliv)?“ Zodpovězeno 1088x 

Hodnocení četnosti návštěv kina podle pohlaví, věku a bydliště respondentů 

Hodnotíme-li odpovědi na tuto otázku podle pohlaví pak četnost návštěv kina se u mužů a žen 

výrazně neliší. S ohledem na bydliště se četnost návštěvy kina také výrazně neliší. Respondenti 

ve věku od 60 do 69 let většinou nechodí do kina vůbec, což uvádí více než 40% z nich, u 

respondentů starších 70 let je to více než 65%. Většina dotazovaných z ostatních věkových 

skupin chodí do kina obvykle několikrát ročně. Nejčastěji chodí do kina respondenti ve věku od 

20 do 29 let.  Podrobné hodnocení je uvedeno v tabulkách v příloze č. 1 vyhodnocení. 

1.2 Jak často navštěvujete kino Otava v Horažďovicích? 

Otázka č. 2: Jak často navštěvujete kino Otava v Horažďovicích? 

Respondenti vybírali z obdobných možností jako v předchozí otázce, odpověď se ale týkala 

pouze návštěvy kina Otava v Horažďovicích. V tomto případě většina respondentů uvedla, že do 

kina Otava chodí výjimečně (37% respondentů) nebo vůbec (44% respondentů). 

V kontextu s otázkou č. 1 je zřejmé, že respondenti mají do jisté míry zájem o návštěvu kina, ale  

z různých důvodů upřednostňují jiná kina než Horažďovické kino Otava. Několikrát do roka 

navštíví jakékoliv kino 53% respondentů, kino Otava však několikrát do roka navštíví pouze 17% 

respondentů. Stejně tak 10% respondentů nechodí do kina vůbec, do kina Otava však nechodí 

nikdy téměř 45%.  Z toho lze usoudit, že je v Horažďovicích určitý potenciál pro zlepšení 

návštěvnosti kina. Podmínky pro zlepšení návštěvnosti respektive důvody upřednostnění jiných 

kin jsou specifikovány  ve vyhodnocení otevřené části otázky č.3 (viz níže). 

 

Možnosti odpovědí Počet 
odpovědí 

Podíl 

několikrát za měsíc 18 2 % 

několikrát do roka 189 17 % 

méně často 399 37 % 

vůbec 479 44 % 
Tabulka 4 Odpovědi na otázku č. 2: „Jak často navštěvujete kino Otava v Horažďovicích?“ Zodpovězeno 

1085x 

Hodnocení četnosti návštěv kina Otava podle pohlaví, věku a bydliště respondentů 

Hodnotíme-li otázku četnosti návštěvy kina Otava z pohledu mužů a žen, pak pořadí odpovědí je 

stejné. Lze říci, že do kina Otava vůbec nechodí vyšší procento žen (respondentek) než mužů a to 

téměř polovina všech dotazovaných žen.   
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S ohledem na bydliště se četnost návštěv kina Otava výrazně neliší, většina respondentů bez 

ohledu na bydliště kino vůbec nenavštěvuje. Podíl respondentů, kteří nechodí do kina Otava je 

však o 6% vyšší u respondentů žijících jinde než v  Horažďovicích oproti respondentům žijícím 

přímo ve městě.  

Do kina Otava chodí nejčastěji respondenti do 15 let (často jde o návštěvu kina se školou). 

Většinou kino navštíví několikrát ročně (33,6%) nebo méně často (48,3%). Kromě nich kino 

Otava navštěvují převážně respondenti z věkových skupin 40-49 let (40,7% dotazovaných) a 50-

59 let (36,9% dotazovaných) a to méně často než několikrát ročně. Většina respondentů napříč 

věkovými skupinami kromě respondentů do 15 let však uvedla, že do kina Otava nechodí vůbec. 

Největší podíl respondentů, kteří nenavštěvují kino Otava, je ve věkové skupině 20-29 let 

(65,6%), a to přesto, že jinak jde o věkovou skupinu, která chodí do kina (mimo Horažďovice) 

nejčastěji. Může to být způsobeno tím, že tato věková skupina častěji vyjíždí mimo město (z 

důvodu studia, práce). 

Podrobné hodnocení je uvedeno v tabulkách v příloze č.1 vyhodnocení. 

 

1.3 Chodil/a byste do kina Otava v Horažďovicích častěji, kdyby zde 
byly provedeny následující  úpravy? 

 

Otázka č. 3: „Chodil/a byste do kina Otava v Horažďovicích častěji, kdyby zde byly provedeny 

následující úpravy?“ 

Respondenti měli na výběr z možností a zároveň mohli v otevřené části otázky doplnit vlastní 

komentář k tomu, jaké úpravy či jiné aktivity by v kině uvítali. Většina respondentů (72%) by 

byla motivována chodit do kina Otava častěji, pokud by došlo k jeho modernizaci a kino by 

promítalo premiérové filmy. Třetina respondentů považuje za důležité, aby fungoval slevový 

systém pro pravidelné návštěvníky. Zhruba čtvrtina respondentů by ocenila častější frekvenci 

promítání a uvádění filmů pro děti a 19% respondentů by ocenilo existenci filmového klubu. 

Možnosti odpovědí Počet 
odpovědí 

Podíl 

modernizace kina – nové sedačky např. 732 73 % 

promítání premiérových filmů 723 72 % 

slevový systém pro časté návštěvníky 317 32 % 

promítání pro děti 255 25 % 

více promítacích dní v týdnu 246 25 % 

filmový klub 194 19 % 
Tabulka 5 Odpovědi na otázku č. 3: „Chodil/a byste do kina Otava v Horažďovicích častěji, kdyby zde byly 

provedeny následující úpravy?“ Zodpovězeno 1004x 

 

Na otevřenou část otázky odpovědělo celkem 308 respondentů, (tj. 28% respondentů). Z toho 14 

uvedlo, že by do kina nechodilo vůbec.  

Většina těchto respondentů uvedla více návrhů, jaké úpravy v  kině Otava realizovat, proto jsou 

součty návrhů a komentářů v tabulce č. 8 vyšší než je počet respondentů odpovídajících na 

otevřenou otázku. Komentáře jsou rozděleny v tabulce do tematických celků. Tematicky se 

nejvíce komentářů, podnětů týkalo modernizace kina (zmíněno celkově 190x) a to zejména 

celkové rekonstrukce budovy kina, modernizace jeho vnitřních prostor (modernizace interiérů a 

zejména sedaček v kině) a modernizace technického vybavení (digitalizace kina, zavedení 

technologie 3D, 4D, ozvučení a osvětlení). Dalším návrhy se týkaly zlepšení programu 

samotného kina - obohacení o dokumentární filmy, filmy pro děti, filmový klub, atd. (celkově 

zmíněno 64x), obohacení o kulturní akce – přednášky či besedy, divadlo, koncerty, atd. (celkově 

zmíněno 59x), ale i zřízení občerstvení (zmíněno 44x). Komentáře respondentů dle tématických 
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celků a s uvedeným počtem komentářů stejného typu jsou shrnuty v následující tabulce, 

podrobný výčet je pak v příloze 1. 

 

Navrhované úpravy kina /navrhované aktivity Odpovědi respondentů 

Modernizace, rekonstrukce kina 

Modernizace, rekonstrukce budovy kina a jeho 
vybavení (190x) 

 Zavedení technologie 3D, 4D, 5D (43x) 
 Modernizace promítací techniky (33x) 

(digitalizace kina) 
 Kompletní rekonstrukce, modernizace kina 

Otava (23x) 
 Modernizace sedaček (klasické, ale i např. 

pohovky, lehátka, stylizované sedačky, 
pohodlnější sedačky) (23x) 

 Zlepšení ozvučení, audio techniky akustiky 
(16x) 

 Modernizace interiéru kina, jeho zútulnění 
(8x) 

 Renovace WC (8x) 
 Zvětšení prostoru kina, zvětšení plátna (7x) 
 Modernizace kina (styl jako Sušice, 

Strakonice) (6x) 
 Modernizace na klubové kino s posezením 

v předsálí (bar, kavárna, občerstvení) (5x) 
 Modernizace přidružených prostor kina 

přísálí, hala a jejich využití (5x) 
 Bezbariérový přístup do kina i KD (5x) 
 Modernizace ve stylu  pražských kin Bio 

OKO, Aero, Světozor (včetně obsahu) (4x) 
 Zlepšení osvětlení (pod sedačky) (4x) 
 Zmenšit a zmodernizovat promítací sál (4x) 
 Ne modernizace ve stylu multiplexových kin 

(2x) 
 Celková modernizace kina kromě sedaček - 

vzhled, design 
 Modernizace kina, zmenšení prostor kina – 

bez konzumace pití a jídla v sále 
 Přestavět kino podle Koncepce využití kina a 

zámku schválené zastupitelstvem v roce 
2014 

Úprava exteriéru a okolí kina (9x)  Oživení a  úprava okolí – stromy, květiny, 
záhony (4x) 

 Venkovní kavárna v letním období (2x) 
 Zlepšit vybavenost okolí (lavičky)  
 Pohybový park pro seniory 
 Rekonstrukce parkoviště 

Multikino (3x)  Multikino (více sálů, více promítání) (3x) 

Kvalitnější filmový program, služby a provoz kina 

Kvalitnější program kina (64x)  Přehlídka filmů s určitým tématem, 
zaměřením) (20x): 
     - promítání dokumentárních filmů (5x) 
     - cestopisné filmy (3x) 
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     - outdoorové filmy (2x) 
     - artové filmy (2x)  
     - horory (2x) 
     - animované filmy 
     - nezávislé filmy 
     - výukové filmy 
     - české filmy  
     - evropské filmy,  
     - filmy různých proveniencí (Již.Amerika, 
Island, Skandinávie) 

 Promítání novějších filmů, premiérových 
filmů ne rok a více starých (9x) 

 Promítání kvalitních filmů, lepší skladba 
filmů, koncepce kina, obohatit program kina 
(8x) 

 Promítání filmů pro děti (8x) 
 Filmové přehlídky, festivaly (Jeden svět, 

Expediční kamera, Kolem světa…) (4x) 
 Filmový klub (4x) 
 Filmy pro školy, vzdělávací filmy (2x) 
 Promítání filmů pro mládež (2x) 
 Přenosy sportovních utkání (2x) 
 On-line přenosy (divadlo, koncerty)  
 Promítání amatérských filmů, filmů 

studentských (spolupráce s FAMU) 
 Promítání naslepo 
 Sestavit zajímavější program 
 Promítání seriálů 

Občerstvení v kině (44x)  Lepší, vybavenější občerstvení, kavárna 
(34x) 

 Prodej popcornu (10x) 

Snížit vstupné (17x)  Cena vstupného je příliš vysoká (levnější 
vstupné by zvýšilo zájem o kino) (5x) 

 Slevy pro důchodce a ZTP (4x) 
 Levnější vstupné pro děti (3x) 
 Cena neodpovídá kvalitě 
 Rodinné vstupné 
 Možnost výhry lístků v Obzoru, lístky 

zdarma za určitých podmínek (odměna) 
 Zřízení permanentky (zvýhodnění, sleva při 

nákupu více vstupenek, každá 5. vstupenka 
zdarma) 

 Kombinace vstupného (1 vstupenka pro více 
objektů – kino, muzeum, aquapark, za 5 
vstupenek do kina 1 do aquaparku atd.) 

Častější promítání (13x)  Větší frekvence promítání, častější 
promítání (5x) 

 Vhodné promítací časy – prázdniny, dny 
volna, víkendy (4x) 

 Dopolední, odpolední, víkendové promítání 
pro děti (2x) 
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 Promítání v noci 
 Promítání jeden týden děti/jeden týden 

dospělí 

Lepší propagace kina (7x)  Zlepšit propagaci kina, zviditelnit ho 
(facebook, propagace ve školách, letáky 
s programem kina, zveřejnění programu, 
propagace i v jiných městech – Strakonice, 
Klatovy, spojit propagaci s propagací dalších 
atraktivit jako aquaparku) (6x) 

 Aktivní činnost kina 
 Kvalitní web kina 

Personální problematika (5x)  Zaměstnávat pracovníky, vstřícný kvalitní  
personál se zájmem o kino (3x) 

 Omladit personál, zprostředkovat personálu 
exkurze do kin, která fungují, školit 
pracovníky 

 Vyměnit vedení kina, potřeba osobnosti ve 
vedení kina 

Rezervační systém (2x) 
 

 Lístky, e-tickety 
 Rezervace přes internet 

Náměty na jiný (další) způsob využití prostor kina 

Náměty na kulturní akce v kině (59x)  Využití pro besedy, semináře, přednášky 
(tematické, vzdělávací, se zajímavými 
osobnostmi, tvůrci filmů) (20x) 

 Divadelní představení (loutkové divadlo, 
divadlo pro dospělé) (15x) 

 Koncerty (11x) 
 Výstavy obrazů, dětské tvorby a  např. 

zaměřené na film, filmovou tvorbu, 
filmování (5x) 

 Akce města a dalších subjektů ve městě (4x) 
 využít jako konferenční sál, přednáškový sál 

(2x) 
 Aktivity zaměřené na film (prohlídka kina, 

filmové techniky, kurzy animace) 
 Akce pro děti 

Multifunkční centrum (zmenšit kino a přidat 
další aktivity) (41x) 

 Zmenšit kino a další prostory využít pro 
novou knihovnu s funkcí komunitního 
centra, kulturní centra,  výstavy  
(multifunkční prostor) (19x) 

 Do budovy  umístit s kinem i internetovou 
kavárnu, knihovnu s čítárnou, volné WiFi 
připojení (7x) 

 Zachovat promítací sál a využít i pro služby, 
rychlé občerstvení, obchody, kavárna, 
prodej knih, filmů (6x) 

 Využití haly a předsálí pro posezení, 
mateřské centrum, zázemí pro maminky, 
rodiny (kuchyňka, přebalovaní pult, knihy, 
hračky pro děti) (4x) 

 Zmenšit kapacitu kina a zbylý prostor využít 
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pro indoorové sporty (squash, ping-pong, 
tělocvična) (3x) 

 Vytvoření multifunkčního prostoru (2x) 

Využít pro školy, vzdělávací kurzy (20x)  Umožnit využití prostor školou, DDM, ZUŠ a 
jejich akce (14x) 

 Universita 3.věku (3x) 
 Výuka cizích jazyků (2x) 
 Kurzy rukodělné, vzdělávací 

Klubovny (18x)  Klub pro seniory, prostor pro aktivity 
seniorů (6x) 

 Využít prostory pro spolkovou činnost (4x) 
 Volnočasový klub (2x) 
 Hudební klub 
 Nízkoprahový klub 

Zmenšit kino (6x)  Vytvořit menší kino s atmosférou (4x) 
 Zachovat promítací sál (cca 100 lidí) (2x) 

Jiné náměty na další využití prostor kina Otava 
(11x) 

 Dílny pro workshopy (2x) 
 Hudební zkušebny, ZUŠ, kapely (2x) 
 Doplnit o půjčovnu filmů (2x) 
 Informační centrum 
 Videoherní sál (speciální brýle, simulace 

her, závodů, jízdy autem, virtuální 
prohlídky…) 

 Prostor  s  výměnou knih (výměna 
přinesených knih)  

 Kinokavárna  
 Zlepšení obsahu akcí, zkvalitnění aktivit i 

jiných než kino  

Další komentáře/podněty 

Jiné komentáře (38x)  Do kina Otava bych stejně nechodil/a (11x) 
 Nemá význam zachovat (kina v blízkém 

okolí (Strakonice, Sušice) (3x) 
 Upřednostnění kina ve Strakonicích (Sušici 

apod.) – lepší kvalita, vybavenost kin (2x) 
 Kino je třeba zachovat – v Horažďovicích je 

málo atraktivit (2x) 
 Zachovat vzhled a uspořádání hlediště 

(stupňovitost) (2x) 
 Ponechat v původním stavu („dýchá starými 

časy“, má pěknou atmosféru) (3x) 
 Akce „Proud“ zbytečná investice (2x) 
 Snížit provozní náklady (2x) 
 Pronájem prostor 
 Využití krytu pod kinem 
 Kurty na squash 
 Změnit účel využití 
 Nedělat z kina kongresový sál 
 Nerealizovat zde další obchod 
 Nepořádat prodejní akce 
 Zlepšit energetickou náročnost budovy 
 Využití dotačních titulů pro rekonstrukci 
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budovy 
 Získání zdrojů z Fondu kinematografie 
 Zajištění dostupnosti, dopravy z okolních 

obcí s ohledem na aktivity, promítání v kině 
Tabulka 6  Odpověď na otevřenou část otázky č.3 „Pokud navrhujete v kině jiné úpravy nebo byste uvítal/a 

kromě promítání i jiné aktivity, tak je prosím napište:“ Zodpovězeno 308x 

 

Hodnocení otázky č. 3 podle pohlaví, věku a bydliště respondentů 

V názorech na to, co je třeba v kině Otava změnit, aby vzrostl zájem o návštěvu kina, se 

respondenti a to jak muži tak ženy většinou shodují. Výrazněji se liší se u prvních dvou možností 

odpovědi, kdy více žen vidí jako motivaci pro návštěvu kina promítání filmů pro děti (o 12% více 

žen) a větší frekvenci promítání (o 5% žen více). Hodnocení otázky č. 3 podle bydliště 

respondentů se liší. Respondenti bydlící v Horažďovicích považují za nejdůležitější, aby se v kině 

promítali nové respektive premiérové filmy a za druhé, aby kino bylo zmodernizováno. Oproti 

ostatním respondentům jim více chybí promítání filmů pro děti, filmový klub a slevový systém 

pro časté návštěvníky. Ostatním respondentům (žijícím v jiném městě než Horažďovicích) vadí 

více malá četnost promítání kina. Za nejdůležitější věc, která by pozitivně ovlivnila jejich zájem 

o návštěvu kina, považují modernizaci kina. Co se týče hodnocení dle věkových skupin většina 

respondentů napříč věkovými skupinami, kromě respondentů starších 70 let,  považuje za 

nejdůležitější zejména modernizaci kina a promítání premiérových filmů. Respondenti starší 70 

let kladli oproti jiným skupinám dotazovaných důraz na existenci slevového systému, respondenti 

mladší 15 let na zvýšení počtu promítacích dnů a respondentům ve věku od 30 do 39 let  chybí ve 

větší míře než ostatním promítání filmů pro děti. Filmový klub postrádají výrazně více oproti 

ostatním skupinám respondenti ve věku od 50 do 59 let. Podrobné hodnocení je uvedeno 

v tabulkách v příloze 1 vyhodnocení. 

 

1.4 K jakému názoru se přikláníte? 

Otázka č. 4: „K jakému názoru se přikláníte?“ 

Respondenti měli na výběr ze dvou možností: a) kino v Horažďovicích by mělo být zachováno 

nebo b) kino v Horažďovicích by mělo být zrušeno. Ti, co označili možnost „b“ mohli doplnit, co 

by navrhovali s kinem Otava udělat nebo pro jaké účely by mohlo být dále využíváno po 

ukončení promítání filmů. 

 

Většina respondentů (88% z celkového počtu) je pro zachování kina. 
 

Možnosti odpovědí Počet 
odpovědí 

Podíl 

a) kino v Horažďovicích by mělo být zachováno 932 88 % 

b) kino v Horažďovicích by mělo být zrušeno 126 12 % 

c) Pokud jste pro možnost, aby bylo kino zrušeno, 
napište, co byste navrhoval/a s kinem Otava udělat 
nebo pro jaké účely byste jej chtěl/a dále využívat, 
pokud by byl ukončeno promítání filmů zcela: 

187 18% 

Tabulka 7 Odpovědi na otázku č. 4: Otázka č. 4: „K jakému názoru se přikláníte?“ 

 

187 respondentů (tj. 18% z celkového počtu) uvedlo komentář. Komentář k možnosti uváděli jak 

ti, co jsou pro aby bylo kino zachováno, tak i ti, co jsou pro jeho zrušení. V případě ukončení 

promítání filmů by nejvíce respondentů (celkem 52) využilo objekt kina pro jinou kulturní 

činnost – multifunkční kulturní centrum, knihovna atd. Většina z nich by však kino do jisté míry 

zachovala i v rámci změny využití a pouze ho zmenšila, upravila či omezila jeho kapacitu. Kino 
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by dle nich bylo doplňkem, součástí kulturního centra či knihovny. 40 respondentů by prostory 

kina využilo pro komerční služby (obchody, nákupní centrum, kavárny a restaurace), 33 

respondentů by upřednostnilo využití pro sportovní aktivity. Podrobný výčet komentářů je 

uveden v příloze č. 1.  
 

Využití kina Otava  Odpovědi respondentů 

Infrastruktura pro 

Kulturu (53x)  Multifunkční kulturní centrum s kinem -
Zachovat kino popřípadě zmenšit a rozšířit 
využít prostor, oživení (kultura, besedy, 
představení, divadlo, knihovna, zasedání 
města) (26x) 

 Městská knihovna s menším kinosálem (14x) 
 Prostor pro divadlo, představení, koncerty 

(3x) 
 Music club, hudební klub (3x) 
 Komunitní centrum (děti, rodina, senioři) (2x) 
 Kulturní centrum s kinosálem (nově postavit) 
 Filmový klub 
 Pobočka muzea 
 Konferenční sál 
 Víceúčelový prostor (i s kinem) 

Služby/komerční podniky (40x)  Nákupní  (obchodní) centrum  (9x) 
 Kavárna (s dětským koutkem) (6x) 
 Obchody a služby  (6x) 
 Vietnamská tržnice (3x) 
 Zverimex, trhy se zvířaty (3x) 
 Hotel, restaurace (3x) 
 Informační centrum, centrum pro turisty 

(informace, úschovna, půjčovna kol, prodej 
suvenýrů) (3x) 

 Lidl (2x) 
 Bubbletea  
 Administrativní budovy 
 Seconhand 
 Průmyslová zóna 
 Zrekonstruovat pro komerční účely 

Sport (33x)  Sportovní centrum – multifunkční (10x) 
 Sportovní hala, tělocvična (10x) 
 Sportovní hřiště (2x) 
 Hřiště pro workout (venkovní posilovna, 

vnější posilovací prvky) (2x) 
 Ledová plocha – bruslení, hokej (2x) 
 Trať pro pitbike, motokáry 
 Trať pro in-line brusle 
 Bowling 
 Laser game 
 Pizza 
 Squash (hala) 
 Multifunkční hřiště s klidovou (relax.) zónou 

Klubovny (10x)  Prostor pro spolkovou činnost (4x) 
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 Prostor pro děti (3x) 
 Prostor pro kroužky, volnočasové aktivity (3x) 

Parkoviště/parkovací dům (8x) 
 

 Parkoviště, parkovací dům (8x) 

Park, hřiště (8x)  Park (stromy, keře, rostliny, lavičky), náměstí 
(4x), dětské hřiště (4x) 

Jiné komentáře 

Oprava, zachování současné budovy (35x)  Nerušit budovu kina, zachovat, 
zmodernizovat, (jinak se již neobnoví, k městu 
patří) (19x) 

 Jen v případě modernizace zachovat (4x) 
 Prodat (4x) 
 Cokoliv prospěšného (3x) 
 Pronajmout (2x) 
 Vyhlásit architektonickou soutěž na celé 

území (okolí kina včetně něj) 
 Ubytování pro uprchlíky 
 Budovu zachovat-využívat pro jiné účely 

Zrušení budovy (11x)  Zbourat (8x) 
 Zrušit 
 Zůstane-li v současném stavu – pak raději 

zrušit 
 Zastavět prostor po kině 

Další komentáře ke kinu (20x)  Nevím (5x) 
 Chodím do kina jen se školou (4x) 
 Nezáleží mi na prostoru kina (2x) 
 Neinvestovat do kina, ale do jiných prostor 

/míst (dětské hřiště, koupaliště) (2x) 
 Škoda nevyužití prostoru 
 Co udělat s prostorem nevím, ale nemá 

význam zachovávat a investovat do něčeho, 
co již dávno neslouží 

 Do kina nechodím 
 Přikláním se k názoru pracovnic kina Otava 
 Snížit vstupné, dotovat provoz 
 Kino umístit v Kulturním domě (ten rozšířit) 
 Kino umístit jinde 

Jiné komentáře (3x)  Nevhodné a příliš časté kácení stromů, 
minimální výsadba 

 Nedostatek pracovních příležitostí – lidé 
nemají peníze na kino 

 Anketa je zbytečná, na náměstí také byla, 
přesto se dělá ten návrh, který nevyhrál. K 
čemu to je? 

Tabulka 8 Odpověď na otevřenou část otázky č.4 „Pokud jste pro možnost, aby bylo kino zrušeno, napište, co 

byste navrhoval/a s kinem Otava udělat nebo pro jaké účely byste jej chtěl/a dále využívat, pokud by byl 

ukončeno promítání filmů zcela:“ zodpovězeno 187x 

 

Hodnocení otázky č.4 podle pohlaví, věku a bydliště respondentů 

V názoru na možné využití kina se respondenti podle bydliště i pohlaví shodli zcela v tom, že 

kino Otava by mělo být zachováno. 86% respondentů bydlící v Horažďovicích podpořilo 
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zachování kina, z respondentů bydlících v jiném městě či obci zachování kina podpořilo dokonce 

téměř 92% respondentů. Zbylí respondenti byli pro zrušení kina. U mužů a žen se odpovědi 

shodovali i procentuelně. Shoda panuje i napříč věkovými skupinami. Podrobné hodnocení je 

uvedeno v tabulkách v příloze č.1 vyhodnocení. 
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3. Shrnutí 
Anketa zjišťovala zájem respondentů a četnosti jejich návštěv kina Otava a kin obecně. Anketní 

otázky dále zjišťovaly názor obyvatel na to, jak v budoucnu naložit s kinem Otava a zároveň na 

změny, které jsou případně nutné v kině Otava realizovat. Šetření probíhalo od 22.12.2015 do 

22.2.2016 a dotazníky vyplnilo celkem 1091 respondentů.  

 

Kino (jakékoliv) navštíví většina respondentů (53%) několikrát do roka. Do kina vůbec nechodí 

pouze 10% respondentů a zhruba stejný počet (11%) respondentů naopak navštěvuje kino častěji 

než 1 měsíčně. 

 

Co se týče přímo kina Otava, většina respondentů uvedla, že jej navštěvuje výjimečně (37% 

respondentů) nebo vůbec (44% respondentů). V kontextu s otázkou č.1 je zřejmé, že respondenti 

mají do jisté míry zájem o návštěvu kina, ale z různých důvodů upřednostňují jiná kina než 

Horažďovické kino Otava. Z toho lze usoudit, že je v Horažďovicích určitý potenciál pro zlepšení 

návštěvnosti kina.  

 

Jako důležité  pro zlepšení návštěvnosti, respektive pro to, aby měli dotazovaní zájem kino 

navštívit častěji, jsou modernizace kina (uvedlo 73% dotazovaných) a promítání premiérových a 

novějších filmů (72% respondentů). Třetina respondentů považuje za důležité, aby fungoval 

slevový systém pro pravidelné návštěvníky a  čtvrtina respondentů by ocenila častější frekvenci 

promítání a uvádění filmů pro děti. Nejvíce komentářů a  podnětů v otevřené části otázky se 

týkalo modernizace kina a to zejména celkové rekonstrukce budovy kina, modernizace jeho 

vnitřních prostor (modernizace interiérů a zejména sedaček v kině) a modernizace technického 

vybavení (digitalizace kina, zavedení technologie 3D,4D, ozvučení a osvětlení).  Časté podněty 

směřovaly také ke zkvalitnění programu kina, změně využití prostor v kině a využití kina pro 

další účely kromě promítání filmů – např. pro přednášky, divadlo či koncert. 

 

Většina respondentů (88% z celkového počtu) je pro zachování kina. V případě ukončení činnosti 

kina by respondenti (52 komentářů) využili objekt kina pro jinou kulturní činnost (multifunkční 

kulturní centrum, knihovna apod.). Většina z nich by však kino do jisté míry zachovala i v rámci 

změny využití a pouze upravila či omezila jeho kapacitu. 40 respondentů by prostory kina 

využilo pro komerční služby (obchody, nákupní centrum, kavárny a restaurace) a 33 respondentů 

by upřednostnilo využití pro sportovní aktivity.  
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Příloha 1 Tabulkové vyhodnocení 
Možnosti odpovědí Počet odpovědí Podíl 

Horažďovice 696 65,5 % 

Babín 8 0,8% 

Boubín 6 0,6% 

Horažďovická Lhota 13 1,2% 

Komušín 4 0,4% 

Svaté Pole 8 0,8% 

Třebomyslice 12 1,1% 

Veřechov 7 0,9% 

Přidružené obce celkem: 58 6,0 % 

Jiné místo bydliště: 308 29,0 % 
Tabulka 9 Odpovědi na otázku „Kde bydlíte:“ Zodpovězeno 1062x 

Jiné místo bydliště 

Oblast Odpověď respondentů 

Horažďovicko  
(150x) 

(21x) Malý Bor, (19x) Hradešice, (14x) Týnec, (11x) Velké Hydčice, (10x) Pačejov, 
(10x) Hejná, (10x) Horaždovice-Předměstí, (10x) Svéradice,(9x) Chanovice, (9x) 
Břežany, (7x) Velký Bor,(6x) přidružená obec,  (3x) Nalžovské Hory, (3x) Kejnice, 
(2x) Olšany,  
Nalžovské Hory-Ústaleč, Naležovské Hory -Miřenice, Myslív, 
Horažďovicko (3x) 

vzdálenější okolí 
Horažďovic (56x) 

(15x) Střelské Hoštice, (6x) Žichovice, (2x) Smrkovec,(4x) Jetenovice, (4x) 
Čečelovice,(7x) Rabí, (3x) Vlkonice,(3x) Dolní Poříčí, (2x) Bojanovice,  (2x) Budětice, 
Čepice, Nezdřev, Slatina, Katovice, Dobrotice, Mnichov, Záboří u Blatné,Blatná 

Sušicko (15x) (6x) Sušice, (3x) Sušice (Strašín), (3x) Kašperské Hory, Hlavňovice, Velhartice, 
Hartmanice  

Plzeň-jih (11x) (3x) Nepomuk, (2x) Borovno, (2x) Blovice, Dolní Lukavice, Chloumek, Nové 
Mitrovice, Černotín 

Klatovsko (23x) (11x) Klatovy,  (2x) Nýrsko, (2x) Dešenice, (2x) Olšany, Deflurovy Lažany,  
Maňovice, Domoraz, Nezamyslice, Lipová Lhota, Čepice 

Strakonicko 
(17x) 

(9x) Strakonice, (2x) Hlupín,  Volyně, Volenice, Horní Poříčí, Měčichov, Kalenice, 
Tchořovice 

Praha (9x) (6x) Praha, (3x) Praha (pravidelným návštěvníkem Horažďovicích) 

Plzeň (6x) (6x) Plzeň 

Česko 
Budějovicko (5x) 

České Budějovice (2x), (2x) České Budějovice – Dřiteň, Temelín 

Tachovsko (3x) (2x) Stříbro, Tachov 

Domažlicko (2x) (2x) Kdyně 

Prachaticko Vimperk 

Jiné Plasy - Babina 

 Pělčice 

 Šimice 

 Hvožďany 

 Liberec 

 Ostrava 

 navštěvuji Horažďovice (3x) 

 Praha/Strakonice,  
6 měsíců v Horaždovicích,6 měsíců v Praze, 

Tabulka 10 Jiné uvedené místo bydliště respondentů mimo Horažďovice a přidružené obce. Zodpovězeno 308x 
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Možnosti odpovědí Počet odpovědí Podíl odpovědí (%) 

Respondenti z 
Horažďovic 

Ostatní 
respondenti 

Respondenti z 
Horažďovic 

Ostatní 
respondenti 

Několikrát za měsíc 73 43 10,5 % 11,7 % 

Několikrát do roka 357 202 51,4 % 55,2 % 

Méně často 178 98 25,6 % 26,8 % 

Vůbec 86 23 12,4 % 6,3 % 

Tabulka 11 Odpovědi na otázku č. 1: „Jak často chodíte do kina (obecně kamkoliv)?“ podle bydliště 

 
Možnosti odpovědí Počet odpovědí Podíl odpovědí (%) 

Muži Ženy Muži Ženy 

Několikrát za měsíc 58 60 13,2 % 9,4 % 

Několikrát do roka 212 358 48,3 % 56,2 % 

Méně často 115 162 26,2 % 25,4 % 

Vůbec 54 57 12,3 % 8,9 % 

Tabulka 12 Odpovědi na otázku č. 1: „Jak často chodíte do kina (obecně kamkoliv)?“ podle pohlaví 

 

  
  

  
Odpovědi 

Věkové skupiny 

Celkem méně než 15 let 
15 až 19 

let 
20 až 
29 let 

30 až 
39 let 

40 až 
49 let 

50 až 
59 let 

60 až 
69 let 

70 let 
a více 

Jak často 
chodíte do 
kina (obecně 
kamkoliv)? 

 neuvedl 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

méně často 75 43 36 38 35 26 18 5 276 

několikrát do 
roka 

122 110 137 103 55 26 12 2 567 

několikrát za 
měsíc 

21 18 39 21 8 2 3 3 115 

vůbec 14 13 3 12 15 10 23 19 109 

Celkem 232 184 215 176 113 64 56 29 1069 

  
  

  
Podíl  

Odpovědi (%) 

Věkové skupiny 

Celkem 
méně než 15 

let 
15 až 19 

let 
20 až 29 

let 
30 až 39 

let 
40 až 49 

let 
50 až 59 

let 
60 až 69 

let 
70 let a 

více 

Jak často 
chodíte do 
kina 
(obecně 
kamkoliv)? 

 neuvedl 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

méně často 32,3% 23,4% 16,7% 21,6% 31,0% 40,6% 32,1% 17,2% 25,8% 

několikrát do 
roka 

52,6% 
 

59,8% 63,7% 58,5% 48,7% 40,6% 21,4% 6,9% 53,0% 

několikrát za 
měsíc 

9,1% 9,8% 18,1% 11,9% 7,1% 3,1% 5,4% 10,3% 10,8% 

vůbec 6,0% 7,1% 1,4% 6,8% 13,3% 15,6% 41,1% 65,5% 10,2% 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabulka 13 Odpovědi na otázku č. 1: „Jak často chodíte do kina (obecně kamkoliv)?“ podle věku 

 

 
Možnosti odpovědí Počet odpovědí Podíl odpovědí (%) 

Respondenti z 
Horažďovic 

Ostatní 
respondenti 

Respondenti z 
Horažďovic 

Ostatní 
respondenti 

Několikrát za měsíc 13 5 1,9 % 1,4 % 

Několikrát do roka 126 56 18,2 % 15,4 % 

Méně často 260 125 37,5 % 34,3 % 

Vůbec 294 178 42,4 % 48,9 % 

Tabulka 14 Odpovědi na otázku č. 2: „Jak často navštěvujete kino Otava v Horažďovicích?“ podle bydliště 
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Možnosti odpovědí Počet odpovědí Podíl odpovědí (%) 

Muži Ženy Muži Ženy 

Několikrát za měsíc 7 11 1,6 % 1,7 % 

Několikrát do roka 86 102 19,6 % 16,1 % 

Méně často 163 232 37,1 % 36,6 % 

Vůbec 183 289 41,7 % 45,6 % 

Tabulka 15 Odpovědi na otázku č. 2: „Jak často navštěvujete kino Otava v Horažďovicích?“ podle pohlaví 

 
 Odpovědi Věkové skupiny Celkem 

méně než 15 
let 

15 až 
19 let 

20 až 
29 let 

30 až 
39 let 

40 až 
49 let 

50 až 
59 let 

60 až 
69 let 

70 let a 
více 

 

Jak často chodíte 
do kina Otava v 
Horažďovicích? 

 neuvedl 1 1 0 0 0 1 1 0 4 

méně často 112 66 61 60 46 23 16 8 392 

několikrát 
do roka 

78 25 12 29 15 15 7 4 185 

několikrát 
za měsíc 

8 0 1 3 3 2 0 0 17 

vůbec 33 92 141 84 49 23 32 17 471 

Celkem  232 184 215 176 113 64 56 29 1069 

 Podíl v % Věkové skupiny Celkem 

méně než 15 
let 

15 až 
19 let 

20 až 
29 let 

30 až 
39 let 

40 až 
49 let 

50 až 
59 let 

60 až 
69 let 

70 let a 
více 

 

Jak často chodíte 
do kina Otava v 
Horažďovicích? 

 neuvedl 0,4% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1,8% 0,0% 0,4% 

méně často 48,3% 35,9% 28,4% 34,1% 40,7% 35,9% 28,6% 27,6% 36,7% 

několikrát 
do roka 

33,6% 13,6% 5,6% 16,5% 13,3% 23,4% 12,5% 13,8% 17,3% 

několikrát 
za měsíc 

3,4% 0,0% 0,5% 1,7% 2,7% 3,1% 0,0% 0,0% 1,6% 

vůbec 14,2% 50,0% 65,6% 47,7% 43,4% 35,9% 57,1% 58,6% 44,1% 

Celkem  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabulka 16 Odpovědi na otázku č. 2: „Jak často navštěvujete kino Otava v Horažďovicích?“ podle  věku 

 

 
Možnosti odpovědí Počet odpovědí Podíl odpovědí (%) 

Možnosti odpovědí Respondenti z 
Horažďovic 

Ostatní 
respondenti 

Respondenti z 
Horažďovic 

Ostatní 
respondenti 

Více promítacích dnů 144 97 22,8 % 28,0 % 

Promítání pro děti 172 73 27,2 % 21,0 % 

Filmový klub 135 57 21,4 % 16,4 % 

Slevový system pro časté 
návštěvníky 

209 102 33,1 % 29,4 % 

Modernizace kina 462 250 73,1 % 72,0 % 

Promítání premiérových 
filmů 

467 241 73,9 % 69,5 % 

Tabulka 17 Odpovědi na otázku č. 3: „Chodil/a byste do kina Otava v Horažďovicích častěji, kdyby zde byly 

provedeny následující úpravy?“ podle bydliště 
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Možnosti odpovědí Počet odpovědí Podíl odpovědí (%) 

Muži Ženy Muži Ženy 

Více promítacích dnů 86 159 21,7 % 26,5 % 

Promítání pro děti 73 180 18,4 % 30,1 % 

Filmový klub 85 109 21,5 % 18,2 % 

Slevový system pro časté 
návštěvníky 

126 188 31,8 % 31,4 % 

Modernizace kina 290 436 73,2 % 72,8 % 

Promítání premiérových 
filmů 

286 431 72,2 % 72,0 % 

Tabulka 18 Odpovědi na otázku č. 3: „Chodil/a byste do kina Otava v Horažďovicích častěji, kdyby zde byly 

provedeny následující úpravy?“ podle pohlaví 

 

Odpovědi Věkové skupiny 

méně než 15 
let 

15 až 19 
let 

20 až 29 
let 

30 až 39 
let 

40 až 49 
let 

50 až 59 
let 

60 až 69 
let 

70 let a 
více 

Více promítacích dnů 98 44 45 28 18 3 8 1 

Promítání pro děti 61 10 29 80 37 14 15 4 

Filmový klub 21 16 42 43 26 24 16 4 

Slevový system pro 
časté návštěvníky 

83 33 57 62 32 20 15 11 

Modernizace kina 208 87 172 136 63 27 20 7 

Promítání 
premiérových filmů 

202 99 166 110 69 33 24 8 

Podíl odpovědi (%) Věkové skupiny 

méně než 15 
let 

15 až 19 
let 

20 až 29 
let 

30 až 39 
let 

40 až 49 
let 

50 až 59 
let 

60 až 69 
let 

70 let a 
více 

Více promítacích dnů 42,24 % 23,91 % 20,93 % 15,91 % 15,93 % 4,55 % 14,29 % 3,45 % 

Promítání pro děti 26,29 % 5,43 % 13,49 % 45,45 % 32,74 % 21,21 % 26,79 % 13,79 % 

Filmový klub 9,05 % 8,70 % 19,53 % 24,43 % 23,01 % 36,36 % 28,57 % 13,79 % 

Slevový system pro 
časté návštěvníky 35,78 % 17,93 % 26,51 % 35,23 % 28,32 % 30,30 % 26,79 % 37,93 % 

Modernizace kina 89,66 % 47,28 % 80,00 % 77,27 % 55,75 % 40,91 % 35,71 % 24,14 % 

Promítání 
premiérových filmů 87,07 % 53,80 % 77,21 % 62,50 % 61,06 % 50,00 % 42,86 % 27,59 

Tabulka 19 Odpovědi na otázku č. 3: „Chodil/a byste do kina Otava v Horažďovicích častěji, kdyby zde byly 

provedeny následující úpravy?“ podle věku 
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Odpovědi na otevřenou část otázky č.3 „Pokud navrhujete v kině jiné úpravy nebo byste 

uvítal/a kromě promítání i jiné aktivity, tak je prosím napište:“ 

 Celkovou modernizaci kina kromě sedaček - vzhled, design. Promítání nových filmů, ne těch které šly do kin před 
rokem.... 

 

 Kino Otava je velmi zastaralé. Sedačky jsou příliš u sebe, je tam celkově málo prostoru a je špatně slyšet co se 
děje na plátně. Cena vůbec neodpovídá kvalitě. Promítají se ponejvíc americké akční filmy a na děti se zapomíná. 
Proto je mnohem lepší vyrazit do Strakonic nebo Sušice. 

 

 Kompletní rekonstrukce kina Otava 
 

 Domnívám se, že pokud se jednou zavře kino, už se tu nikdy neobnoví. V Horažďovicích není žádná zajímavost 
mimořádné hodnoty (aktuálně), za kterou by se sjížděli  turisté ze širokého okolí, nebo respektive není žádná 
masivně propagována. Proto se domnívám, že zachování kina by mělo být prioritou, přestože je to prodělečný 
podnik a naopak markantním způsobem zařadit kino do systému propagace a odměn - např. zřídit soubor 
turistického okruhu (tzn. 1 "permanentková"  vstupenka do několika objektů: kino, muzeum, Aquapark plus, 
noční prohlídka horažďovických pamětihodností, kostel na Práchni; nebo že při zakoupení např. 5-ti lístků do kina 
během 1/2 roku obdrží vlastník lístků zdarma 1 až 2 hodiny v Aquaparku a podobně, tzn. propojení zajímavým 
míst - za jednu cenu veliká nabídka možností).  Rekonstrukce kina by byla zřejmě nevyhnutelná, ale vidím to 
aktuálně spíše v rovině modernizace promítací techniky (3D, 4D a pod.). Určitě z něj nedělat kongresový sál, ale 
například zapojit do systému amatérského filmu (navázat spolupráci s FAMU), organizovat obdobné podniky, 
jako je Západočeská přehlídka amatérských divadel, to samé ale zaměřené na filmovou tvorbu. V letní sezóně 
připravit prohlídky pro turisty, např. ubytované v hotelu Prácheň "staň se promítačem"  doplněné o výstavu ve 
vestibulu kina o historii promítání nejen v Horažďovicích. Akce na výrobu vlastního např. animovaného filmu, 
spolupráce s nějakým animátorem. 

 

 přestavbu na moderní knihovnu s malým kinosálem 
 

 Zachovat promítací sál pro 100 lidí, který by mohl být zároveň konferenčním sálem, ostatní prostory využít na 
novou knihovnu s funkcí komunitního centra, součástí by mohl být i klub pro seniory 

 

 Promítací sál zmenšit a modernizovat, do budovy ještě umístit internetovou kavárnu nebo knihovnu s čítárnou, 
volné WiFi připojení. 

 

 Promítací sál zmenšit na kapacitu cca. 150 lidi a zbylý prostor využít např. pro knihovnu. 
 

 Renovaci WC. Loutková představení mi tam vyhovovala více, než v nynějších nových prostorech. 
 

 Uvítal bych bezbariérový přístup do kina i do KD.Více využívat k různým výstavám,besedám apod. 
 

 přednášky, semináře, divadelní představení... 
 

 Mělo se tam zachovat loutkové divadlo, ne jak je to v zámku kde jsou malé prostory, koncerty dětských sborů, 
různé přednášky a akce města když je špatné počasí, hlavně ne zase nějaký obchod 

 

 Navrhuji zmenšení a modernizaci promítacího sálu, budovu využít i pro jiné kulturní účely, např. knihovnu, aj. 
 

 Outdoorové filmy, setkání s cestovateli, komponované filmové pořady, besedy, divadlo jednoho herce, 
přednášky ( včelaři, rybáři, zdraví, bylinky, zahrádkaření...... 

 

 ZMENŠENI  Á  MODERNIZACE,  JINÉ  AKCE 
 

 Digitalizovat promítací zařízení, aby se mohly promítat nové filmy 
 

 Jsem toho názoru, že budova kina by mohla být eventuálně rozšířena a mohla by sloužit jako knihovna. Sál by 
stačil kapacitně uzpůsobit cca 80  návštěvníků a mohl by být  využíván jako kino (využívají jej i školy), ale zároveň 
pro potřeby knihovny v rámci jejich aktivit ať už přednášky, setkání, univerzita 3. věku. Vše by bylo bezbariérové 
a snadno přístupné pro kohokoliv.  Prostory po knihovně by určitě využilo zdejší muzeum, případně dům dětí. 

 

 Menší kinosál a v budově další kulturní využití, př. knihovna, kavárna s wifi připojením... 
 

 kinosál zachován, ale rozšířen o další funkce v přístavbě - knihovna, služby, obchody, kavárna, rychlé občerstvení 
 

 V minimálním případě ochotu promítat, na personálu je znát, že o samotnou činnost kina a jeho prosperitu 
nemají již moc zájem...... Jednou nás přišlo na promítání málo, chtěli jsme si dokoupit minimální počet lístků pro 
promítání, personál na to nepřistoupil...jindy se mi zase povedlo přijít o 10 minut pozdě a do kina jsem už 
vpuštěna nebyla, ačkoliv stále běžely reklamy... 
Omladit personál, zprostředkovat personálu exkurze do kin, která fungují (Sušice, Strakonice, Blatná) v okolí i do 
kin ve větších městech (Plzeň, Brno, Praha)....kde se mohou inspirovat přístupem..... 
Obohatit program, v dnešní době existuje tolik filmových festivalů, kteří nechtějí žádné poplatky za promítání 
jejich filmů...v našem kině neproběhla nikdy Expediční kamera, Jeden svět, Filmový festival outdoorových sportů, 
Festival animovaných filmů, .....a přitom stačí většinou jen vyplnit žádost o zprostředkování filmů.... 
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 Kino by chtělo provést rekonstrukci, tím pak přivede se hodně lidi. A hlavně promítat vše co má v kině byt co 
právě jeti atd. Myslím si ze tím pritahne se hodně lidi a nemusí za kinem jezdit tak daleko místní občane nebo par 
km od Hioražďovic též občane . 

 

 Modernizace není třeba ve smyslu vytvoření jakéhosi multiplexu. Hezké by bylo inspirovat se například v Praze v 
kinech BIO OKO, v předsálí je bar/ kavárna. Lidé, kteří chodí především na alternativní filmy (a nejen oni 
samozřejmě), uvítají sklenku vína. Zajímavé je také řešení sedaček, kromě starých sedaček, zde jsou plážová 
lehátka, bobíky či dokonce auto bez střechy. To je dle mého názoru mnohem poutavější než polstrované 
dvojsedačky a coca cola. 

 

 přenos sportovních utkání s možností občerstvení 
 

 zdravím:) 
 

 Sedačky občerstvení 3d 
 

 Přednášky,  semináře , 
 

 Dobrý den, chtěla bych také přispět se svým názorem: dokud byly filmy v kině levnější, tak kino praskalo ve 
švech, kolikrát jsme ani nemohli sedět 3 lidi vedle sebe. Když to bylo dražší, vydali jsme se tam po delší době a 
bylo nám řečeno, že by muselo přijít asi 10 lidí, aby vůbec bylo promítání spuštěno. Tedy nedovedu si 
samozřejmě představit, jaké jsou náklady na spuštění promítání, ale vzít cenu těchto nákladů a vydělit např. 20-
40 Kč na osobu, jestli by to tyto náklady pokrylo a dát třeba jen jeden vysílací den pro jeden film. Může se to zdát 
nízká částka na osobu, ale pokud pak přijde plný kinosál, tak to náklady na promítání pokryje lépe než 10 lidí po 
80-100 Kč. V neposlední řadě už má dnes téměř každý internet a může se na filmy/pohádky podívat online, ale 
při menší ceně za film by jistě každý rád vyrazil ven za zábavou do kina. Pro mě to byl vždy zážitek. Ale za tu cenu, 
co jsou filmy teď, si tento zážitek odepřu. Nabídka občerstvení mi dříve také přišla pestřejší. A když už tam bylo 
divadélko pro děti, mohlo být to občerstvení aspoň otevřené. Více lidí si sebou nebralo pití (hlavně pro děti), že si 
to koupí až v kině. Škoda loutkového divadla, že se přestěhovalo do zámku, přece jen v tom kině bylo víc místa a 
lépe bylo na pódium vidět. U loutkového divadla byla akorát škoda, že bylo 1 za 14 dnů v blíže nespecifikovaném 
časovém období, kdyby bylo např. jednou za měsíc ale opakovaně, tak by jej méně lidí "prošvihlo". Nápadů mám 
více, ale znaků málo, tak aspoň toto. 

 

 Rozhodně celá renovace objektu. 
 

 Ráda bych aby bylo kino podobné jako ve Strakonicích ne úplně stejné ale prostě o něco lepši než ne teď!Ale 
spíše jsem pro zbourání:))A postaveni něčeho co bude využívat každý... 

 

 Určitě modernizaci digitalizaci 
 

 sedačky, zvuk, nabídka kiosku 
 

 3D vysilači 
 

 Besedy 
 

 promítání seriálů 
 

 squashové kurty 
 

 divadlo,besedy 
 

 Hlavně prosím ne multiplex, inspirujte se například skvěle pojatou rekonstrukci kin Bio oko, Světozor nebo Aero v 
Praze. Tento typ je pro nás ideální. 

 

 Rozhodně nové pohodlné sezení i na úkor počtu sedaček, jinak by se kino nechalo využívat pro různá divadelní 
představení, školní besídky apod. 

 

 zmenšit kapacitu kina a zbylé prostory využít pro indoorové sporty (squash, ping-pong,...) 
 

 Do kina do Horažďovic jsme jezdili ze Strakonic právě proto, že máte kino, které "dýchá starými časy". 
 

 promítat art filmy 
 

 Pořádání koncertů, divadel, výstav. Zkrátka tak, jak by to mělo být... 
 

 Vaše kino se mi velmi líbí. Pocházím ze Strakonic a bydlím v Praze. Kdykoliv jsem ve Strakonicích, nejdu do kina 
ve Strakonicích, ani v Písku, ale jedeme do Horažďovic. Vaše kino má velmi pěknou atmosféru, je unikátní 
způsobem promítání a určitě by šla udělat spousta věcí propagaci. Všimla jsem si, že tam nechodí moc lidí z 
Horažďovic, což je možná obecný trend na menších městech, že lidé nenavštěvují kina, divadla, restaurace. Co s 
tou propagací - minimálně zřídit Facebook, propagovat ho ve školách (třeba jsem byla na perfektním filmu v 
němčině s titulky - dobré pro studium jazyků). Udělat propagaci třeba i ve Strakonicích, Klatovech - spousta lidí si 
může udělat výlet do Vašeho hezkého města, na zámek, do bazénu a pak večer do kina. Udělat propagaci na 
bazénu - ten je velmi navštěvovaný. Přes léto mezi vodáky. Na fotbalovém stadionu. Určitě promítat v pátek i v 
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sobotu. Držím moc palce!! :) Pokud bych mohla jakkoli pomoct svými zkušenostmi s marketingem, budu ráda, 
když se ozvete na 724 952 649. 

 

 Například tématické besedy, př. 2. světová válka, apod. 
 

 Veřejné popravy, 3D technologie. 
 

 popcorn :-) 
 

 Uvítal bych bezbariérový přístup. 
 

 Možná zkusit podobný koncept jako je kino Aero nebo Bio Oko v Praze - tématicky zaměřené festivaly, promítání 
naslepo..... 

 

 Před kinem je velká plocha a tam bych instalovala mnoho laviček (využít toho že náměstí nefunguje) ...Hala i 
prostor-mateřské centrum, koberečky venku i uvnitř přenosné dle počasí, knihovničku - kdo má zbytečnou knihu 
donese, komu by se hodila může vyměnit, kuchyňka, přebalovaní pult, hračky z domova nevyhodit ale věnovat 
centru. U rodiny vše začíná a kino by se zviditelnilo - náklady malé. Kino- slevy pro důchodce...získat měsíčně  
2lístky v soutěži v OBZORU...Cestovatelské přednášky s promítáním (FESTIVAL KOLEM SVETA tam najdete 
seznamy cestovatelů kteří bez financí projeli svět, dobrá vize pro mládež. Městská knihovna v Praze -přednášky, 
besedy, setkání za 40Kč ,sály bývají plné, mrkněte na program. Mě osobně se mi nechce chodit na přednášky do 
domova důchodců :) .Prosím podívejte se na programy pražských kin KINO ATLAS, BIO OKO,SVĚTOZOR,LUCERNA. 
Tam hledejte inspiraci,bývají plná. V HD je mnoho dětí. kroužků,byla by tam pěkná galerie těchto prací v kině-
sebevědomí dětí...tlumená hudba v těchto prostorech, třeba i dobré rádio ,hudba podporuje dobrou náladu a 
HD je ospalé město,,,např. galerie. Občas nalákejte lidi na akci zadarmo. Strakonice jsou ošklivé město ale díky 
květinové výzdobě jsou krásné a Ostrov by bylo také třeba probudit. Kácí se tam mnoho stromů a nevidím tam 
ani jednu dřevěnou přírodní prolézačku apod. Prosím dělejte hodně pro děti, ať se jim v Hd líbí a vrací se tam a 
kino rozhodně nebourejte, nerušte, možná jednou bude trochu vydělávat. Moc děkuji anketu 

 

 Doporučuji inspiraci v Sušici, nejenom filmy, ale i besedy, koncerty, přednášky, divadlo, loni i kurzy angličtiny, k 
tomu kavárna.  Rozhodně je nutná celková rekonstrukce, ale netrvala bych na ní, pokud by se našel prostor třeba 
pro menší, ale kvalitní promítací sál jinde. Ekonomika rekonstrukce je na prvním místě vzhledem k neschopnosti 
získávat adekvátní dotační tituly. 
Nikdy jsem nepochopila, proč má kino zavřeno nejčastěji o prázdninách a volných dnech, když to je doba, kdy 
mají potencionální návštěvníci čas. 

 

 Zajímavé by byly přednášky, různé  besedy  možná i vystoupení  pro školy .... 
 

 koncerty, divadelní představení, vystoupení škol - stupňovité sedačky zaručují mnohem lepší viditelnost než v 
kulturním domě 

 

 Hrozně moc bych uvítala i jiné než "brakové" filmy, které se z velké části v kině Otava promítají. Nejde ani tak o 
aktuálnost jako o kvalitu. A děkuji za tuto anketu, držím Otavě palce! 

 

 Přednášky (cestopisné, vzdělávací), výuka cizích jazyků 
 

 Kinokavárna, uspořádání besed, cestovatelských promítání apod. 
 

 Exteriér, vzhled budovy. Úprava bezprostřední blízkosti kina (např. trvalkový záhon, nová výsadba dřevin/keřů). 
 

 Rozhodně renovace interiéru.. 
 

 Celkovou rekonstrukci, hlavně výměnu sedadel! Dále pořádat různé besedy se zajímavými hosty, vzdělávací a 
zábavné přednášky, koncerty. Dát prostor akcím pořádaných knihovnou pro školy a širší veřejnost. Docílit, aby se 
kino stalo kulturním centrem celého města. 

 

 mohlo by  být využito  na divadla ,vernisáže a další aktivity, 
 

 Určitě modernizace.. Inspiraci bych vzala z renovace Sušického kina.. 
 

 Multikino,jako je např.v Sušici a všude jinde. 
 

 Komunitní centrum, dopoledne klub pro matky s dětmi, ve večerních hodinách filmový a kulturní klub, případně 
využití také pro svaz zdravotně postižených, skauty či otáváky, rodáky, motorkáře, rybáře  nebo jiné spolky 
organizované na území Horažďovic, výstavní prostory pro výtvarné obory ZUŠ a základních škol nebo školek. 
Nastavit spolupráci s knihovnou a integrovat kino pod knihovnu, zajistit legální půjčování aktuálních filmů, 
soustředit se na promítání českých dokumentárních filmů. 

 

 Venkovní kavárna v létě 
Bezbariérový přístup 

 

 přednášky - např. na téma cestování 
 

 promítání + loutkové divadlo + přednášky + akce pro školy + konference 
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 Inspirovala bych se modernizací kina v Sušici, které má velmi vysokou návštěvnost právě od doby, kdy bylo 
rekonstruováno. 

 

 Menší kina jsou stále populárnější, ale potřebují mít vlastní zvláštní atmosféru, proto tam člověk jde. O 
modernizaci to ani tak není. Účel by mohl být multifunkční, spíš aby prostory měly pořádnou akustiku a daly by 
se tam pořádat koncerty všeho druhu (asi tedy komornější, ne žádné tancovačky), divadla, přednášky, apod. 
Nikde nejsou pořádné reprezentační prostory s akustikou (Kulturák? To snad ne..., Modrá? Naleštěná bída) 

 

 Celý nový interiér, více moderní, aby kino mohlo konkurovat např. kinu v Sušici a ve Strakonicích 
 

 vzdělávací akce, přednášky 
 

 Novější filmy, levnější vstupné, více promítání o víkendu 
 

 Hodila by se kavárna (cukrárna) otevřená i pro ne-návštěvníky kina - blízko centra, terasa je hotová, parkování 
vedle...aby se objekt oživil 

 

 Tak do kina v HD lidi nechodí jen kvůli tomu jak vypadá a jak málo se promítá. Radši jezdím do Sušice do kina. 
Určitě bych zapojila i nějaké besedy. 

 

 Popcorn, nápoje 
 

 KINO ZACHOVAT, ALE TŘEBA REDUKOVAT POČET MÍST, MODERNIZOVAT, ROZŠÍŘIT PŘIDRUŽENÉ PROSTORY, 
VE KTERÝCH UMÍSTIT DALŠÍ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ FUNKCE - KNIHOVNU, GALERII, INTERNETOVOU KAVÁRNU, 
VOLNOČASOVÝ KLUB, NÍZKOPRAHOVÝ KLUB (PRO MLÁDEŽ), DÍLNY PRO WORKSHOPY (NAPŘÍKLAD ANIMAČNÍ, 
FILMOVÉ, FOTO), HERNA PRO MALÉ DĚTI (DĚTSKÝ KOUTEK), ANTIKVARIÁT, PRODEJ KNIH A HUDEBNIN, 
FILMOTÉKA, ZÁZEMÍ PRO RYCHLÉ OBČERSTVENÍ, ATD.... AKTIVITY SOUVISEJÍCÍ S FILMEM, MÉDII (TV, ROZHLAS, 
NOVINY, ČASOPISY), REDAKCE MÍSTNÍCH NOVIN, VZDĚLÁVÁNÍM (PODPOROVAT VÝUKOVÉ FILMY A VODIT DO 
KINA PRAVIDELNĚ ŠKOLY V RÁMCI VÝUKY) 

 

 Zviditelnit a zajistit dopravu do kina z okolních obcí, zútulnit kino, zmenšit + denní, večerní kavárna, venkovní 
posezení...krátkodobé dětské galerie, nenáročné na bezpečnost exponátů, osadit množstvím květin, vyhlásit 
sbírku sazenic , květinových mís, židlí, laviček ,hudba, variabilnost apod. 

 

 Kdyby se hrály novější filmy. 
 

 popcorn zdarma, holky nahoře bez roznášející Pepsi 
 

 Více dokumentárních filmů. 
 

 lepší sezení a větší výběr filmů. 
 

 (2x) nechodila 
 

 Celková modernizace - kvalitní sedačky, zmenšení počtu sedaček, kvalitní ozvučení a projekce, prémiové filmy 
promítat co v nejkratším termínu od uvedení premiéry 

 

 Besedy s tvůrci filmů 
 

 Klidně 1 film týdně, avšak vždy nějaký novější co zaujme. (např.: dobrá komedie, horor....) jen novější a ne, že 
film se sem dostane po 2 měsících 

 

 Nemusí míst k sezení být tolik, kolik je jich tam dnes ale rozhodně pohodlnější. Nechápu, když mají děti 
prázdniny nebo v neděli , proč nevysílají nějaké pohádky. Hlavně v zimě, je třeba nějak děti zabavit, takhle 
musíme jezdit do Sušice, Strakonic nebo Plzeň. 

 

 Něco jako ve Strakonicích ,ale i hezčí :-) 
 

 Kino by mohlo být adaptováno na multifunkční prostory - klubovny, hudební zkušebna - pro kapely, jednotlivce 
např. i pro sbory (těch je v Horažďovicích několik), přesunout sem DDM, mohla by sem být přemístěna knihovna 
- zkrátka vytvořit zde živý multikulturní prostor pro širokou veřejnost.  
Promítací místo by se mohlo udělat v prostoru, kde jsou v současnosti šatny - prostě menší spíše komorní prostor 
- kdyby byl velký zájem o film, dal by se promítat vícekrát.... 

 

 Navrhuji kino opravit a přestavět na multifunkční zařízení, např. přilehlé prostory (vestibul) rozšířit tak, aby 
prostorově vyhovoval knihovně pro dospělé a internetové kavárně, kinosál renovovat a upravit na přednáškový a 
konferenční sál se zachováním možnosti promítání filmů. Cílem by nemělo být vytvořit rovnocennou konkurenci 
moderním a technicky předimenzovaným kinům v okolím, ale cílit na určitou skupinu diváků a určitý žánr. Např. 
pokusit se podpořit vytvoření několika filmových klubů různého zaměření, podle zájmů občanů. Produkce by 
mohla být doplňována přednáškami a diskuzemi k promítaným filmům. 

 

 zřízení knihovny a dalších přidružených funkcí 
 

 V horažďovickém kině jsem nebyla už několik let, program už ani nesleduji, raději zkrátka zajedu do Sušice, a 
přesto jsem pro jeho zachování, ale jen když bude dobrým kinem a ne místem, kde vznikají historky, co by vydaly 
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na celou knížku komediálních příběhů, nebo spíš tragikomických... Kino je pro mě totiž příležitostí k vytržení z 
každodennosti, povinností - nejde jen o shlédnutí filmu, na který se těším, jde o společenskou událost. Proto 
očekávám příjemný interiér, pohodlné sezení, kvalitní promítání, příjemný personál... a pokud si před začátkem 
kina můžu dát kávu a nějakou dobrotu, pak je to ideální. To jen pro inspiraci :) 
 web kina, kde si přečtu více než 5 slov o filmu, je to nepochybně úplný základ (inspirace viz Sušice - má tam text, 
obsazení, obrázky i trajler) http://susiceportal.colosseum.eu/cz/o-kine 
- rezervace místa přes internet, e-tiket je taktéž dobrou vizitkou 
- pár přínosných tipů (a možná i odpovědí, proč do Hd kina lidi nechodí) - http://www.novekino.cz/desatero-
dobreho-kina/ - se všemi body souhlasím do puntíku! 

 

 př. divadelní představení, přednášky, aktivity pro děti... 
 

 pohodlné sedačky, špičkový zvuk,nezávislé filmy,dokumenty 
 

 Cestopisné dokumenty , přednášky s promítání 
 

 Vzhledem k tomu, že v dojezdné vzdálenosti 20km jsou dvě kina  -Sušice, Strakonice, kino v Horažďovicích 
pozbývá významu. Ani návštěvnost kin v Sušici a Strakonicích, přesto že tam jsou promítány filmy v premiéře a 
jsou modernizovaná, není valná (kromě výjimek). 

 

 Nejen filmy, ale dnes je možné přenášet on-line i jiný poutavý zážitkový obsah, jako přenosy světové opery, 
divadelní představení, zajímavé cestovatelske přednášky,  začínají se objevovat sportovní přenosy ve 3D, ad. I to 
zvýši návštěvnost a zájem o kino. Je možné doplnit i další vybaveni (scénická světla např. ), tím zajistit větší 
multifunkčnost sálu. Na modernizaci lze požádat např.. o prostředky z fondu kinematografie (hodně 
jednosálových kin je dnes v CR již modernizovaných, proto je velká jistota tuto podporu získat, nutno "jen" za 
MěÚ podat zadost. Info např.. z Unie digitálních kin, kolega Miloš Tourek). 

 

 bylo by vhodné pořádat v kině koncerty, případně přebudovat kino na multifunkční kulturní centrum, nelíbí se mi 
přádání prodejních akcí v kině, je to velmi nevhodné. 

 

 Do prostoru kina dát knihovnu a kino zmenšit  a upravit tak aby tam mohly být i jiné akce. 
 

 Zřejmě bych se orientovala na seniory, kteří jsou v blízkosti, zřídila bych pohybový park pro seniory s cvičnými 
prvky v záhumní kina a ve vnitř posezení např. s občerstvením, které by mohlo zařizovat v rámci praxe šikovné 
gastronomické oddělení střední školy. Mohly by se tam konat ruční práce nebo drobné kurzy např. aranžérství 
také např. ve spolupráci se středoškoláky nebo profesionály. Přestěhovala bych sem i po úpravě interiéru 
knihovnu ze zámku a zachovala ve zmenšené podobě promítací sál kina ale jen např. do 50 míst k sezení, aby 
sem mohly chodit např. školní třídy na edukační programy spojené s filmovou výchovou (postupně se zavádí na 
školách i v ČR). 

 

 Dnešním standardem je občerstvení, kvalitní zázemí a další aktivity spojené s filmem. 
 

 akce pro náročnějšího diváka - besedy, dokumenty, divadlo, koncerty, alternativa 
 

 Možnost promítání filmů ve 3D, alternativní kultura, besedy, kultura pro náročného diváka, koncerty. 
Ohledně úprav prosím zachovat sled sedaček a celkové uspořádání hlediště. 

 

 Kino může a musí být další důležitou společnou budovou pro setkávání lidí. Rozhodně kino zachovat, 
Horažďovice jsou spádovou obcí regionu. Jsem pro přestavbu (kino je na krásném reklamním místě v centru 
města, urbanisticky zajímavém, nebojme se moderního a zajímavého designu, protože v současnosti se žádné 
architektonicky zajímavé domy v Horažďovicích nestaví a je to velká škoda) a klidně spojení s městskou 
knihovnou či loutkovým divadlem, které bylo díky stupňovitému hledišti v kině lepší, děti lépe viděly a mohly 
sedět spolu s rodiči. Zanechte možnost chodit v Horažďovicích do kina i dalším generacím našich občanů! 

 

 Proč vznikají multikina? Film není překonaný. Pokud chce město kino provozovat, musí proto něco udělat. 
Přinést atraktivní program (premiérové filmy). 
Změnit propagaci. Program kina je snůškou nesmyslné reklamy, kde se promítané filmy ztrácí. Jednotlivě 
propagovat promítané filmy. Získat stálé návštěvníky. Provoz budovy kina je další otázkou. Nikde není uvedeno 
jak je budova energeticky náročná. Provést přestavbu kina na multifunkční budovu 
přestavuje investiční náklady a perfektně propracovaný záměr. Pochybuji, že se to může podařit. Jedno 
zastupitelstvo něco připraví, druhé to zastaví, protože má vlastní představy (rekonstrukce náměstí, výstavba 
domova důchodců). Pokud si nezvolíme tak silné zastupitelstvo, které bude pro občany volitelné více období, 
budeme stále pro srandu okolí. Přeji Vám ať rozhodnete v prospěch občanů města. 

 

 D3   a nove křeslo 
 

 Divadlo, pronájem prostor 
 

 Zavřít ho 
 



Zpracované v rámci projektu KOMPAS – Komunikace participace samozřejmostí, podpořeného grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz  www.eeagrants.cz 

26 

 Pro kroužek Otaváků a jiných kroužků zaměřených na práci s mládeží. 
 

 Ideální by byla úprava kina jako ve Strakonicích nebo v Sušici. Bohužel město promeškalo správný okamžik pro 
rekonstrukci. Ať už v kině nebo v jiném miste (pivovar, zámek) bych přivítala filmový klub a promítaní 
premiérových filmu, filmu pro děti atd. Vše musí byt dle servisu, který návštěvník očekává. Ale když jsou 
návštěvníci ochotni vážit cestu do Plzně určitě navštívit i kino v Horažďovicích. Vše se ale může odvíjet podle výše 
kterou je město schopno na investici vyčlenit. 

 

 určitě by se vyplatila rekonstrukce kina na digitální, alespoň jak to pojali v Sušici 
 

 Kino jako takové ani po modernizace nenabídne divákovi nic extra, kvalitní kino je v Sušici a přesto neláme 
rekordy v návštěvnosti, spíše je ztrátové a stejný osud by čekalo kino v Horažďovicích i po modernizaci. Aby kino 
bylo perspektivní a ziskové, musí nabídnout něco jedinečného, co v okolí není a zároveň by přitáhlo pozornost 
obyvatel z okolí. Jako lákavá myšlenka se nabízí "povýšení" kina na divadlo, kompletně modernizovat prostory 
(nejlépe nějak architektonicky zajímavě aby se dostalo do podvědomí společnosti), dodat technologie které 
většina divadel nemůže nabídnout a nabídnout něco jedinečného. Lákat k vystoupení známé osobnosti, 
ochotnické spolky, školy, umělce, zejména z moderní scény a hrát tak, aby byl program natolik zajímavý, že se 
stane kino vyhledávaným cílem okolí. 

 

 především : menší počet míst (-cca do 100) tedy komornější sál pro promítání filmů, s rovným hledištěm 
(zvýšené má smysl v divadle, nikoliv při promítání na vyvýšené plátno), v bočních či zadní části hlediště uvažovat 
o možnosti odložení svrchního oděvu diváků (=nebude nutná obsluha šatny) a rozhodně neakceptovat prodej a 
konzumaci občerstvení v kině (rušivý efekt);   
případné další místnosti  pak využívat pro "malé kulturní akce" tzn. např. besedy s osobnostmi, přednášky,  vítání 
občánků, připomínky svatebních  i životních výročí, dětská vystoupení, předváděcí akce (?), čítárna (při úvaze 
využití objektu i pro knihovnu) atd.. .. 

 

 přednášky, divadelní představení 
 

 Téměř určitě NE. 
 

 zmenšit a modernizovat kinosál+knihovna 
 

 malý sál+knihovna 
 

 jiné 
 

 Přestavět kino podle Koncepce využití zámku a kina schválené zastupitelstvem v r. 2014 
 

 Kino nevyhovující. Je to "retro" socialismu. Změnit účel využití. 
 

 Zdůrazňuji bod f) promítání premiérových filmů. Pokud se film promítá půl roku po premiéře, každý už ho viděl 
na internetu. 

 

 líbilo se mi zde loutkové divadlo, prostor v muzeu je hezky opravený, ale hlediště je špatně vyřešeno - děti 
špatně vidí 

 

 Levnější vstupné na promítání pro děti, rodinné vstupné, pásma pohádek pro děti, dopolední+odpolední nebo 
víkendové promítání pro děti i dospělé. 

 

 kavárna,tématické přednášky, besedy pro děti na ZŠ, studovna, čítárna, promítání filmů ve 3D 
 

 Menší sál, kvalitnější občerstvení, dětská knihovna 
 

 nehodila 
 

 Ruční dílny pro všechny i handicapované, bezbariérovost -ideální pro knihovnu (?) 
přestěhovat+chill out pro mladé s bufíkem občerstvením levnějším 

 

 promítací technika 
 

 Po úpravě sedaček pořádání i jiných kulturních akcí-divadla, přednášky, akce škol, atp. 
 

 Něco pro mládež, ať chodí do kina a nedělají lumpárny. My jsme se v kině scházeli a randili tam. To byly časy. 
 

 Nové sedačky ne, např. technika 
 

 Nové sedačky ne, např. promítací zařízení 
 

 Asi ne 
3D kino je v dostupné vzdálenosti - Strakonice, Plzeň 

 

 -rozšíření na knihovnu 
-zmenšit promítací sál a využívat jej pro akce knihovny, universita 3.věku 

 

 Myslím, že v současné době je budova určená jen jako kino nevyužitelná všude. Ideál je multikulturní prostor, 
zčásti i komerčně využit - kavárna, kadeřnictví, masáže, mateřské centrum apod. Vzorem může být centrum v 
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Blatné 
 

 Promítat evropské filmy, zajímavé filmy či netypické (Island, Asie, Jižní Amerika, Skandinávie) 
 

 v přední části by se dala provozovat cukrárna a kavárna . nevím,jestli by se v zadní části umístit knihovna. 
 

 Vzhledem k vzestupným sedadlům by bylo pěkné chodit tam do divadla či různé estrády. Po úpravách by mělo 
důstojný divadelní stánek 

 

 digitalizace 
 

 Knihovna s internetem a WC pro návštěvníky-čtenáře, občerstvení, nižší regály na knihy a snadná dostupnost 
knih, 3D filmy 

 

 Levnější vstupné! 
 

 audio systém + promítací systém 
využít budovu i pro knihovnu a sál využívat i pro její aktivity (přednášky, universita třetího věku, atd.), kapacita 
sálu do 100 míst z důvodu možnosti využití  pro školy (ZŠ, ZUŠ, učiliště..) 

 

 Pro důchodce dobré 
 

 Aby kino bylo více aktivnější. 
Třeba čerstvý popcorn. 

 

 nechodila bych 
 

 Nějak ho upravit zvenku. Nevypadá to vůbec hezky. Nové sedačky určitě, nejsou pohodlné. Udělat třeba i 3D, 
podle mě by bylo víc lidí. a nabízet třeba pop-corn atd. 
Vždycky když odcházím z kina, bolí mě z těch sedaček záda. 

 

 (4x) 3D kino 
 

 modernizace projektorů 
 

 Nová fasáda, nový vnitřek 
 

 zcela nové vedení a koncepce (výběr filmů). Chybí osobnost typu p.Šťastného, který je kvalitním garantem 
ochotníků 
např. filmový klub, filmy  pro školy, školky, občas slevové promítání  pro seniory, besedy s tvůrci (nejen 
Kameňáku!) 

 

 Lepší prostředí, více místa na nohy a bundy mezi novýma sedačkami 
 

 několikrát jsem navštívila (ráda) přednášky cestovatelů, naposledy besedu s režisérem p. Troškou. Bohužel tím 
by se kino neuživilo. 

 

 levnější vstupné 
 

 popcorn, Colu a hezké záchody, dvojsedačky 
 

 knihovna 
 

 Více hal=více filmů=více zákazníků (každý má rád něco jiného), promítejte zde i v noci 
 

 spojení kina s dalšími kulturními aktivitami, kterými by prostor více ožil (knihovna, přednášky..) 
 

 3D kino 
 

 3D kino 
 

 nechodila bych vůbec 
 

 tělocvičnu 
 

 nová úprava budovy 
 

 promítání pro školy , festivaly 
 

 Udělat z kina i zkušebnu pro ZUŠ v Horažďovicích, umožnit zkoušet různé vystoupení a koncerty. 
 

 premiéra filmu se promítá dlouho po premiéře ve velkých městech 
 

 3D, nové sedačky,občerstvení+menší restaurace, premiérové filmy 
 

 slevy pro návštěvníky 
 

 4D, 3D 
 

 Dobrý den, již před lety jsem navrhoval rekonstrukci kina na menší s více promítacími dny, nebo hodinami a 
samozřejmě s moderní technologií. Zbytek prostor kina využít přestavbou na squashové hřiště, nebo jiné 
sportovní aktivity nenáročné na prostor. 
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 Proinvestované peníze za "PROUD" bylo lépe použít na modernizaci a záchranu kina. 
 

 I když je kino stavba z hlubokého socialismu,bylo by dobré jí ponechat. Pokud se našly peníze na takovou 
nesmyslnou stavbu jako je "PROUD", 
určitě se najdou i na modernizaci kina. 

 

 Kdesi v zahraničí jsem navštívil kino, kde se na plátně promítala ubíhající závodní dráha.Jedna řada sedadel byla 
uzpůsobená jako kokpity závodních vozů. 
Pomocí speciálních brýlí se dosáhlo efektu, že každý z účastníků tohoto virtuálního závodu viděl výhled jen z 
vlastního vozu a ostatní vozy se mu do brýlí promítaly tak, že to navozovalo pocit, že se nachází uprostřed 
závodů Formule1. 
Hráčů videoher je v dnešní době, obzvlášť mezi teenagery spousta  a takový úžasný zážitek se na herní konzoli s 
použitím televize nebo monitoru nedá dosáhnout. 
 
Něco podobného jsem viděl i v Belgii u jeskyní Han Grote, kde podobná technologie byla využitá i na virtuální 
prohlídku nepřístupných částí jeskyní a k dispozici bylo i několik jednodušších her.Bez brýlí jsou vidět na plátně 
jen rozmazané šmouhy a teprve jejich nasazením divák získá krásný 3D obraz ve kterém se pohybuje pomocí 
ovladače. 
Nevím jak je možné, že každý divák může přes brýle vidět něco jiného než jeho soused, ale každopádně se mi to 
moc líbilo.Napadlo mě, kdyby se tímto způsobem dalo v kině Otava vytvořit například informační středisko, kdy 
by si turisté nejdříve mohli projít trasu virtuálně, program by je sám upozornil na zajímavosti na cestě a pak 
teprve se vydat na skutečný výlet, že by si to své příznivce mohlo najít. 
Možná je, že pro tuhle technologii existují i znalostní programy a testy pro žáky.Taková výuka by je určitě bavila 
víc než psaní na tabuli nebo do sešitu. 

 

 Navrhuji úpravy, aby šlo kino používat i pro různé přednášky, besedy atd. ať už mezi promítáním filmů nebo pro 
další využití, pokud by i po modernizaci po čase klesl zájem o filmy. 

 

 bylo by skvělé opravit a zvelebit stávající stav pro promítání a vše s tím spojené s tím, že by bylo dobré přesunout 
některé aktivity, které jsou odehrány v kulturním domě v Horažďovicích do kina právě kvůli kaskádovitému 
sezení diváků (např.: Partička, přednášky, besedy .....). Úplně skvělé by bylo upravit kino tak, aby i pódium 
splňovalo komfort jako kulturní dům a všechny divadelní akce na jevišti by se odehrávaly v kině - abych i já lépe 
vyděl. Ale jsem neznalec úplných vnitřních prostor kina a rozměrů a nevím, jak až moc chce městský úřad v 
Horažďovicích uvažovat o poskytnutí prostor - včetně spodního krytu. 

 

 Kavárna, hudební klub, knihovna, loutkové divadlo 
 

 Kino potřebuje celkově novou moderní tvář interiér/exteriér. Nyní je to "komunistická" budova. Kino potřebuje 
nový prostorový zvuk, osvětlení, digitalizace, atd. 

 

 Digitalizace 
 

 malé kino a knihovna 
 

 snížit počet míst 
 

 Malé kino + Knihovna 
 

 Různé akce pro děti zejména v zimním období 
 

 Sportovní hala 
 

 malý, moderní sál, víceúčelové využití budovy 
 

 Mělo by se co nejvíce zmodernizovat, aby to návštěvníky lákalo sem jít, dále promítat nové oblíbené filmy, např.: 
pro teenagery: Batman, Thor, 50 odstínů šedi atd. 

 

 Pohádky v neděli od 10:00 nebo od 14:00 
 

 Unížení míst, nové sedačky, ozvučení, digitalizace, místa tak 150-200 na sál, tak je to v multikinech 
 

 Uvítal bych cestopisy 
 

 Promítání cestopisů, kultury ze světa 
 

 na podřadné americké filmy určitě chodit nebudu 
 

 úprava a modernizace bufetu 
 

 (12x) 3D 
 

 Větší místnost 
 

 Vylepšit WC a promítat nové filmy 
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 Prosím aby se udělaly změny programu že děti by se koukaly sudý týden a dospělí lichý týden 
 

 Prodej popcornu a zlepšení sociálního zařízení 
 

 (2x) jiné sedačky,světla pod sedačky 
 

 lepší místnosti 
 

 5D film 
 

 3D, větší plátno, opravit název kina, obsluha, modernizace i okolí kina např.záhonky. velké občerstvení. Více 
pořadů o přírodě. 

 

 3D kino, větší plátno, větší sedadla 
 

 3D větší plátno, modernizace okolí např. záhonky, kytky, stromy, velké občerstvení, více promítání o přírodě 
 

 opravit kino na moderní, udělat slevu na premiérové filmy, normální filmy a filmy pro děti, promítání 3D 
 

 3D, větší plátno 
 

 5D 
 

 nechodil bych tam i pak 
 

 (2x) 3D a 4D 
 

 lepší občerstvení, lepší využití prostoru před sálem, např. restaurace 
 

 více občerstvení, personál lepší, lepší toalety 
 

 větší výběr v krámu s občerstvením 
 

 zvlášť posílat letáčky s programem 
 

 modernizace zvuku a občerstvení 
 

 3D kino 
 

 kavárna, občerstvení,zajímavější besedy, které vyžadují intimnější prostory než nabízí HD 
 

 nejlépe by jste udělali kdybyste začali vydávat novější filmy. Dávat více upoutávek na zdi a tak. 
 

 pouštět filmy co mají více než 80% na ČSFD a nebo za nižší cenu zde pouštět i seriály 
 

 více promítání pro mládež a mladistvé 
obchod s jídlem a pitím + jídlo s sebou 

 

 více promítání pro mládež a mladistvé 
obchod s jídlem a pitím 

 

 stánek s jídlem a pitím, více promítání pro mládež a mladistvé, rekonstrukce parkoviště a okolí 
 

 chtěla bych kdyby byly nové sedačky, větší plátno a větší prostor. Také bych udělala větší stánek s jídlem, 
popcorn, nachos, točené pití... 

 

 ano, chodil bych tam, stánek s jídlem 
 

 stánek s jídlem 
 

 spíše ne 
 

 3D ... Horory 
 

 bylo by dobré propojit kino s nějakou kavárnou, občerstvením 
 

 3D, občerstvení, více hororů 
 

 3D, lepší filmy 
 

 3D, občerstvení, popcorn 
 

 zlepšit občerstvení - např.popcorn 
chodila bych tam dost často 

 

 3D, dolby surround 
 

 např.něco jako v Olympii v Plzni, ne sedačky ale jakoby velká křesla pro více lidí, např. kino Strakonice, či Plzeň 
 

 více zdí a zábradlí 
 

 3D, lepší zvuk 
 

 něco pro děti, rodinné centrum tu chybí. Prostor pro setkávání seniorů, možná skloubit s knihovnou, jak se o tom 
před lety uvažovalo 
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 úprava jeviště - zvětšení (možnost hrát zde divadlo, poslouchat koncerty, přednášky s promítáním...) 
 

 ne 
 

 občerstvení jako popcorn, lepší filmy př. Rambo2 
 

 jídlo a pití zadarmo,před filmem a po filmu př. KFC 
lepší filmy př. Rambo nebo Dva machři, Mezi nebem a peklem nebo Trumfové eso, Bůh odpouští, já ne! Šimon a 
Matouš 

 

 občerstvení 
 

 digitalizace (sedačky nic neřeší) 
slevový systém pro důchodce a ZTP -  
pro důchodce je vstupné 100 a více K4 mnoho, zvlášť když žije sám 

 

 něco pro rodiny s dětmi, skloubit filmový klub+mateřské centrum se skákačkami, pískovištěm atd. + např. 
knihovnou - ta sídlí v nevyhovujícím zámku 

 

 nově opravené celé kino 
 

 3D, nové filmy 
 

 3D kino, nové sedačky 
 

 3D, aktuální nové filmy 
 

 nové filmy 
 

 popcorn a trojúhelníky, vylepšit na 3D kino 
 

 prodej popcornu 
 

 prodávání cola, popcorn 
 

 Z nedostatku času nechodil 
 

 Upravit záchod, přidat občerstvení :) :) 
 

 Zlepšit záchody :) a občerstvení 
 

 Promítání normálních českých filmů, kterých máme dost a ne střílení toho je ve světě dost 
 

 Výběr filmů - nejsou jen americké debility, ale i jiné státy točí filmy a kvalitní. 
 

 Navrhuji zřízení klubu a tzv. minikina, ostatní prostory využít např. pro seniory jako volnočasové zařízení možno 
různé cvičení 

 

 Více aktivit pro děti nedělní kino pro děti odpolední pohádky filmové loutková představení 
 

 Aby se předělalo zvenku a ten nápis nahoře také. Aby se promítaly dětské filmy a pohádky častěji. Aby se udělalo 
nové podium. Víc světla. 

 

 lepší filmy 
 

 aby se tam mohly promítat 3D filmy 
 

 více filmů jako v Plzni. Mohl by být hezčí nábytek 
 

 mělo by být spoustu filmů a měly by být několikrát za měsíc jako ve Strakonicích 
 

 3D promítání filmů, lepší vybavení kiosku, mnohem lepší sedačky, více místa na nohy mezi sedačkami 
 

 Alvin a Chipmankové, Batman 
 

 zmenšení sálu a získaný prostor využít např. jako klubovny pro skauty 
 

 rekonstrukce sociálního zařízení, rezervace on-line vstupenky, větší nabídka občerstvení, možnost posezení před 
zahájením představení 

 

 3D promítání, divadlo i cestopisné přednášky a projekce, vzdělávací akce, prezentace, prezentace projektů města 
 

 moderní promítací technika + ozvučení, více prostoru pro nohy mezi sedačkami 
 

 moderní promítací technika a ozvučení 
 

 schází digitalizace, tím pádem jde každý na premiérové filmy jinam (zde pozdní promítání) 
 

 navrhnout přijetí do multikin Cinestar 
 

 koncerty např. Míša Růžičková a další, aby se předělalo pódium 
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Odpovědi na otevřenou část otázky č.4 „Pokud jste pro možnost, aby bylo kino zrušeno, 

napište, co byste navrhoval/a s kinem Otava udělat nebo pro jaké účely byste jej chtěl/a 

dále využívat, pokud by byl ukončeno promítání filmů zcela:“ 

 Multifunkční sportovní centrum 
 

 Kavárna 
 

 prodat 
 

 Kino zbourat, pozemek použít na parkoviště. 
 

 Co udělat s prostorem nevím, ale nemá význam zachovávat a investovat do něčeho, co již dávno neslouží. 
 

 Pokud se zruší zcela, pak je celkem jedno co tam bude. Žádná "pecka", která by byla magnetem na místní nebo 
na turisty mě nenapadá, klidně se tam může zřídit parkovací dům (2 patra pod zem, 1-2 patra nad zem, kde by v 
jednom z pater mohly být obchody (ale kupní síla tu není), tj. spíš by v jednom patře mohla být trať pro pitbike, 
malé motokárky  in-line bruslaře a pod. 

 

 využití pro dětské účely 
 

 Aktivity spojené s promítáním filmů mohou být dle návštěvností realizovány v kulturním domě nebo v 
komorním prostředí centra Proud. Navrhuji budovu kina odstranit, vrostlou zeleň kolem budovy vyřezat a 
uvolněné území intenzivněji zastavět v souladu s původní historickou zástavbou, která byla ve druhé polovině 
20. století zbourána. Lokalitě by prospělo polyfunkční využití - služby, obchody, administrativa a bydlení. 

 

 budovu kina přestavět na kulturní centrum, do kterého bude začleněn zmenšený kinosál 
 

 využití k různým aktivitám-tanec, kroužky, různá menší představení 
 

 Nevím, zda by se tam dispozičně dala umístit sportovní hala, kde by mohly být i nějaké tribuny. 
 

 postavit hotel, nebo pěknou restauraci. nebo obchod sklo-porcelán, který v Horažďovicích chybí 
 

 V žádném případě nerušit - zruší se pouze jednou, ale těžko obnoví, spíše vůbec 
Kino přece patří ke kulturnímu vyžití ve městě a určitě pokud se zatraktivní - vylepší, bude to jedině ku 
prospěchu. 

 

 Jsem pro zachování kina, ale v menším provedení (cca 50 míst). Zbylá část by se mohla přestavbou či přístavbou 
předělat na městskou knihovnu, která je v současné době na dvě části a v nevhodných prostorách. Při úpravách 
by se mohl vybudovat i bezbariérový přístup, kdy dojde k ulehčení pohyb hendikepovaným. 

 

 V případě, že kino Otava má zůstat v nynější podobě a s nynějším stylem (NE)fungování je lepší, když bude 
zrušeno...stav, v jakém je a jakým (ne)funguje je spíše ostuda pro město, než nějaký přínos...a pravděpodobně i 
finanční díra.... 
V případě, že se v kině/  s kinem budou realizovány změny k lepšímu, tak je určitě lepší kino zachovat a 
obohacovat kulturní život města 

 

 na jeho osudu mi až tak nezáleží 
 

 každopádně škoda nevyužitého prostoru ... 
 

 Kino by MĚLO BÝT zachováno pouze v případě, pokud se zmodernizuje, začne promítat i ve všední dny a na 
KVALITNÍ promítačce. 

 

 V případě zrušení kina bych uvítala ledovou plochu, vyžití pro děti , 
 

 Více obchodů 
 

 zbořit 
 

 Zachování Kina se nemusí vylučovat s využitím prostor pro jiné účely. Víceúčelovost prosím :) 
 

 cokoliv prospěšné pro celou horažďovickou komunitu. 
 

 Music club (v HD pouze 1 MC), pořádání večírků, dále bowling nebo sportovní hala (např. squash) 
 

 V žádném případě nedoporučuji zrušení. Ve Strakonicích máme také zrušené kino Svět, které bylo krásným 
kinem i z hlediska interiérového designu a nyní....vlastněné asijskými spoluobčany, zabedněné, 
zdevastované....přišli byste o atraktivní kulturní a turistické lákadlo. 

 

 Zbourat a místo toho vystavět dětské hřiště + hřiště na workout. Vybudovat místo, kde si děti můžou hrát a 
dospělí si mohou zacvičit. Takové místo zatím v HD postrádám. Jsou tu sice dětská hřiště, ale není na nich ani 
hrazda :( 

 

 Určitě by mělo být zachováno a modernizováno, mělo by sloužit občanům. Využít pro zasedání města, besedy a 
různé akce škol. 
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 Chci v HD kino, klidně jinde a menší. Dnešní budova není nijak historicky hodnotná(asi) a nákladná rekonstrukce 
asi není úplně nejlepší nápad, ale co urbanisticky s tímto prostorem nevím, když je v blízkosti supermarket a 
noční bar?? Park by byl pěkný, ale akorát by tam rejdily ožralové odvedle. Nakonec tam bude parkoviště. 

 

 Nevím co s prostory kina. Jsem proti, aby se vkládaly peníze do kina, dle mého jsou přednější věci, do kterých by 
se mělo investovat. Např. dětské hřiště a také koupaliště. Léta budou čím dál teplejší a my se tu ani nemáme 
kam jít s dětmi vykoupat. V Blatné či v Sušici na koupališti hlava na hlavě horažďovických občanů. 

 

 sportovní centrum 
 

 Pokud má byt kino zrušeno, navrhuji využívat prostory pro sportovní účely. Cokoli, co povzbudí občany k aktivitě 
a podpoří jejich zdraví.. 

 

 Parkoviště v větším počtem zatravněných ploch a zelení. 
 

 nastěhovat  tam uprchlíky 
 

 konferenční sál 
 

 Mohla by zde být knihovna s místností pro filmový klub nebo také prostory, kde by se mohli scházet mladí ve 
věku 15-25 let například (místnost, kde by mohli trénovat např. parkur, hrát deskové hry atd.) 

 

 Sportovní hala 
 

 Music club 
 

 Renovace, věřím, ze modernizace kina by přitáhla diváky zpět 
 

 Myslím si, že by bylo dobré, vybudovat sportovní centrum s velkou halou. Tělocvična patřící k ZŠ Blatenské není 
dostačující, domluva s vedením není ideální a každý den je tam obsazeno, žádné volné termíny pro případné 
nové sportovní aktivity. Myslím si, že by halu mohl využívat i Dům dětí a mládeže, kde probíhají například 
taneční kroužky, pro které nemají ideální prostory a povrch v "sále", kde kroužky probíhají také není ideální. 

 

 viz předešlá odpověď 
 

 Jsem sice pro zachování, ale mohla by zde být hezká vietnamská tržnice nebo veliký secondhand. 
 

 Besedy, přednášky,diskuze se zajímavými lidmi 
 

 Zbourat a postavit něco, co lidi dokáže přilákat a ne odpudit jako je tomu v dnešním kině. 
 

 nákupní centrum se vším co dokážou Vietnamci prodat, jako mají v Blatné v obchoďáku. Jinak netuším co by 
bylo dobrý tam provozovat. 

 

 kavárna s dětským koutkem, kde by bylo otevřeno i přes víkend; informační středisko; služby (masáže...); 
sportovní vyžití (př. squash) .... jednoduše nabídka, která by zajistila lepší využití prostoru a vedla k vyšší 
atraktivitě města, spokojenosti občanů a k celkovému rozvoji města 

 

 Pokud by šlo, 
 

 Park se stromy, keři, jezírkem s fontánkou, lavičky. 
 

 nabídnout soukromému subjektu k dlouhodobému pronájmu, nebo prodat. 
 

 Demolice,zbudování parkoviště 
 

 hudební klub pro všechny generace s pořádáním koncertů různých žánrů 
 

 V budově by mělo být kino zachováno. Pokud ne, mělo by být využito pro jiné kulturní účely, např. knihovna, 
přednáškový sál popř. kinosál apod. 

 

 Částečně zachovat, rekonstruovat a používat pro více účelů. Dnes frčí retro, ale musí to mít opodstatnění v 
daném místě. Takové kino Dukla by bylo navštěvované, ale jen v metropoli, kde si najde své návštěvníky a 
příznivce. 

 

 Zřízení komunitního centra s malým kinosálem, knihovnou, klubovnami apod. 
 

 Nějaká smysluplná činnost pro děti a mladistvé. Vybudování určitého multifunkčního zařízení pro mladší 
generaci. 

 

 Kino prodělává stojí příliš moc peněz a nikdo tam nechodí a chodit nebude. Navrhovala bych postavit nějaký 
obchod nebo obchodní centrum. Třeba obchody s oblečením jídlem nebo nějaký Sportosimem aby, lidé 
nemuseli jezdit do Strakonic, Plzňe atd... Nebo nějaké koupaliště. 

 

 to nevím 
 

 Využití pro kroužek Otaváků. 
 

 zbourat 
 

 Herna pro děti, volnočasové centrum s kavárnou, kde se mohou setkávat známí.... 
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 Architektonická soutěž na celé území přes branou. 
 

 loutky a kino mnělo být pohromadě 
 

 Jsem pro možnost kino opravit nebo přemístit do jiné budovy. V druhem případně by bylo nejlevnějším řešením 
budovu kina zbourat. 

 

 Zbourat a udělat multifunkční hřiště s klidovou zónou 
 

 Centrum pro děti a volnočasové aktivity, hřiště, obchodní centrum 
 

 V současné době se do popředí dostává čím dál tím více sport, fitness, zdravá výživa atd. Z kina bych udělal sport 
centrum ( místo pro wokrout, obchod se sportovní módou, obchod s doplňky výživy, obchod se zdravou výživou, 
obchod se sportovními potřebami) k tomuto všemu vést e-shop. U dnešní mládeže je sport velice populární, 
město by získalo plusové body za to že dělá něco pro aktivitu a zdraví mladých. Mohli by se však zde vést i 
"semináře" o zdraví pro lidi ve starším věku a mnohé další 

 

 Viz. výše,  Jako lákavá myšlenka se nabízí "povýšení" kina na divadlo, kompletně modernizovat prostory (nejlépe 
nějak architektonicky zajímavě aby se dostalo do podvědomí společnosti), dodat technologie které většina 
divadel nemůže nabídnout a nabídnout něco jedinečného. Lákat k vystoupení známé osobnosti, ochotnické 
spolky, školy, umělce, zejména z moderní scény a hrát tak, aby byl program natolik zajímavý, že se stane kino 
vyhledávaným cílem okolí. 

 

 Kéž by bylo možné pořádat kulturní akce (divadlo, pěv. soubory, hud. skupiny-dobrá viditelnost ze všech míst), 
bohužel chybí tech. zázemí! 

 

 Dovoluji si zopakovat svůj písemný návrh městu z doby cca 2 roky před stavbou Penny. 
-prodat komukoli 
-rozšířit Kulturák - první patro směrem k hlavní silnici (podloubí pod ním) tak, aby vznikl sálek pro cca 100 lidí, ve 
kterém lze kino provozovat. 

 

 zmenšit kinosál, budovu využít i k jiným kulturním účelům 
 

 Komunitní centrum pro děti-rodiny, úschovnu zavazadel, kol pro turisty 
senior klub nebo knihovnu! Přestěhovat ze zámku. 

 

 kulturní centrum - malý kinosál, filmové kluby, filmy pro děti, knihovna, studovna s wifi, wi-fi kavárna, možnost 
přečíst si knihu bez půjčení, terasa (možnost číst v létě venku) 

 

 jsem znechucena neustálým kácením stromů (na sídlišti), u Alberta, na ostrově či mostu k Jitexu, přitom jste v 
minulém Obzoru psali, že je kácení ukončeno! Vysazených stromků je oproti tomu minimálně 

 

 dalo by se využít jako knihovna se sálem a kavárničkou, kde bude poskytován i široký okruh informací pro místní 
i cizince a připojení na wi-fi zdarma 

 

 Možná menší sál-kino +dětská knihovna, klubovna Otaváků, klubovna skautů apod. 
 

 (2x) nevím 
 

 - z historického hlediska = zachováno 
- z ek. důvodů =zrušeno. Pokud ho město zruší, naštve asi hodně lidí, kteří se podíleli na jeho vybudování 
- rekonstrukce na knihovnu (ale jsem zaujatá)  s menším promítacím sálem, který by mohl fungovat jako 
konferenční sál 

 

 kino zachovat v rámci multifunkčního centra (knihovna, kavárna..) 
 

 asi ten filmový klub-íránské, francouzské aj. filmy jako "jeden svět" nebo jako škola letní filmová v Uherském 
hradišti. 

 

 Zmenšit prostor samotného kina (cca 100 návštěvníků) 
Zbývající prostory využít jinak např. knihovna 

 

 Nové parkovací plochy nebo parkovací dům 
 

 zruší se pouze jednou, ale nikdy se neobnoví 
 

 Myslím, že anketa je zbytečná, na náměstí také byla, přesto se dělá ten návrh, který nevyhrál. K čemu to je??? 
 

 Kino zbourat a místo něj park nebo vytvořit nové náměstí 
 

 Předělat na krásnou sportovní halu!! 
 

 okamžitě srovnat se zemí !!! 
nedotovat z městských peněz p.Mužíkovi! 
za ušetřené peníze udělat v HD průmysl.zónu, aby to tady nevymřelo. Plus územní plán. Je 2016 a tady není nic. 
Nazdar. 

 

 Kino zbourat. Parkoviště pro TIR a autobusy+osobní auta. Z nového náměstí udělat pěší zónu. 
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 kino by mělo být zachováno, i když nevím jestli by mladí se naučili do opravdového sálu chodit . 
 

 -polyfunkční dům 
-parkoviště 

 

 jako multifunkční knihovna 
přes prázdniny s provozem celotýdenním hlavně kvůli filmům ve 3D 

 

 Lidl 
 

 kino zachovat, zmodernizovat, zmenšit do zbývajících prostor umístit knihovnu 
 

 nevím 
 

 pořádání koncertů, kavárna s terasou - letní provoz 
 

 klub důchodců 
 

 Mohl by tu být stánek s Bubbletea 
 

 zmodernizováno a zmenšeno 
 

 kino by se mohlo využívat např. pro divadelní představení - hodí se lépe než kulturní dům (postavení sedaček) 
 

 menší prostor pro promítání filmů a přednášky, bar s občerstvením pro pořádané akce, prostornou budovu 
využít pro provoz knihovny - půjčovna knížek 

 

 snížit vstupné a dotovat provoz 
 

 loutkové divadlo 
 

 zrušit a rekonstrukcí předělat na prodejnu Lidl 
 

 předělat na tělocvičnu 
kolektivní sporty 

 

 multikulturní komunitní centrum (přednášky, kurzy, koncerty, filmový klub, pronájem pro ostatní subjekty 
 

 pizza 
 

 vzhled kina bych nechala, ale zmodernizovala bych vnitřek, ale klidně ho předělejte celý, ale podle mě se to sem 
moc hodit nebude 

 

 kino by měli zmodernizovat , sedačky jsou nepohodlné a nedávají tam zajímavé filmy 
 

 Zmodernizovat např. 3D a premiérové filmy 
 

 Zachováno z důvodu zábavy pro mladé i staré 
 

 Jsem pro zachování kina, neboť to je známka kulturnosti města, v případě zrušení se zařadíme mezi provinční 
města, která nikomu nestojí ani za zastaveni 

 

 Kolem mě padlo mnoho návrhů - např.: zbourat a postavit parkoviště, aby se ulevilo parkování na náměstí a 
kulturnímu domu; nebo celé kino vypreparovat a postavit více-účelovou sportovní halu - aerobik, posilovnu, 
fitbox.....; nebo celé pronajmout Vietnamcům k podnikání.     Je to opravdu těžké a nezávidím lidem, kteří potom 
budou mít povinnost odsouhlasit nějaký návrh - protože už nyní vím, že se to nebude někomu líbit. Přeji hodně 
zdravíčka a nezahálející činnost k lepšímu žití a bydlení v Horažďovicích. A také děkuji za projevení mého názoru 

 

  Horažďovice jsou "mrtvé" město. Musí se oživit. Lidé jezdí za zábavou jinam! Kino by mělo mít taky internetové 
stránky, FB, twitter atd., letáková podpora 

 

  víceúčelové kulturní centrum 
 

  Pokud nebudou v HD pracovní příležitosti, tak bude i malá návštěvnost a to nejen kina 
 

  Přebudovat na sportovní halu, pokud by to bylo ekonomicky únosné. 
 

  Sportovní hala 
 

  zřídit malé moderní kino v jiných prostorách a stávající objekt pronajmout nebo v krajním případě prodat 
 

  Přikláním se k názoru pracovnic kina Otava 
 

 Zruší se jen jednou, a pak nic - mrzelo by to 
 

  Budovu kina bych si představoval jako pobočku městského muzea se zaměřením na industriální historii a 
místopisné zajímavosti. Témat by bylo plno- historie mlýnů a elektráren na řece,její regulace kvůli 
voroplavbě,vznik a využití lomů v okolí,stavba železnice,její modernizace. Těžba uranové rudy v 
okolí,Horažďovice jako město horníků /rok 1958/,početné vojsko v šedesátých letech,historie a produkce 
místních podniků /Sport,škrobárna,lihovar,Jitex/. Mohly by zde být prezentovány poslední archeologické objevy. 
Město by zde mohlo prezentovat svoje plánované návrhy na koncepci města. Svůj koutek by zde mohli mít a 
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aktualizovat i místní znalci jako pan Červený, Wagner, Chalupný. Doba utíká rychleji než si připouštíme a i věci 
nedávné se stávají historií. Co třeba pohledy na okolí města se stojícími panáky na poli,prašné silničky do 
okolních vsí,ulice nezaplevelené auty?I tyto drobnosti by připomněly dobu nedávnou.Mládež by mohla poznat 
přístupnou formou místo, kde žije /nejen se učit nakupovat v Penny a ve vedlejší herně kouřit a chlastat/. 
Vzdělaný občan-dobrý občan. 
Kontrolní otázky z doby nedávné: 
1.Co znamenají vytesané iniciály V.B. a J.S. na kamenných tzn.Kozách jezů v našem městě? 
2.Kdy jel na trati do Sušice naposledy osobní a nákladní vlak tažen parnou lokomotivou? 
3.Znáte všechny vrcholy Šumavy a podhůří, které jsou vidět od kopce Stohlavce nad městem? 

 

 Mělo by být zachováno 
 

 Vůbec nechodím do kina nemám možnost 
 

 chodím pouze se školou 
 

 chodím jen se školou 
 

 chodím pouze se školou 
 

 chodím jen se školou 
 

 nějakou koncertní síň, obchod 
 

 nová kulturní atrakce 
 

 mohlo by se to trochu zmodernizovat 
 

 výrazná modernizace(nejlépe i venkovní) 
pořádání kulturních akcí (širší kruhy než nyní) 
v prostoru kina malá kavárna a občerstvení 

 

 zverimex,  automat na mléko Sportisimo, knihovna, Thibo, kavárna, kadeřnictví, fitness sport, rychlé občerstvení 
 

 modernizace budovy, obchodní centrum (drogerie DM, Kik) rychlé občerstvení 
 

 sportovní potřeby, trhy se zvířaty a drůbeží viz. Strakonice, fitness, rychlé občerstvení - 
snídaně/obědy/večeře/svačiny 

 

 fitko, sportisimo, fast food, trh se zvířaty (viz. Strakonice), zverimex, Thibo 
 

 sportovní hřiště 
 

 buď ho předělat nebo tam udělat nějaký park, když jste všechny zrušili 
 

 sportovní krám 
 

 nějaké sportovní hřiště 
 

 na způsob kavárny RE-LOAD v Praze 
 

 pokud by mělo být zrušeno, tak by se tam dala udělat sportovní hala 
 

 navrhuji snížení počtu sedaček v kinosále, kino by mohlo fungovat jako komunitní centrum s filmovým klubem, 
přemístěnou knihovnou a cukrárnou či kavárnou 

 

 budovu zachovat jen s jinou náplní 
 

 měl by tu být obchod 
 

 mě je to jedno, jezdím do Plzně 
 

 úplně ho zrušit, protože všechny filmy, co tam dávají dají až tak nějak za 1 rok jako premiéru 
 

 kino by se mohlo přestavět a vybudovat např. squash centrum, aby sloužilo pro sportovní účely 
 

 Projít dotační tituly a "něco" vybrat - multifunkční hala - ? pro sport, koncerty, ?.... 
 

 arena lasergames,tělocvična, 
 

 (2x) restaurace 
 

 hokejový stadion 
 

 rekonstrukce na tělocvičnu. Bylo by to prospěšnější než americké krváky. 
 

 Sportovní tělocvičnu 
 

 Rozhodně zachovat 
 

 lépe provedeno 
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 Mělo by být zachováno jen pod podmínkou více filmů 
 

 nákupní centrum 
 

 přednášky 
 

 V případě zmenšení prostor, modernizace a digitalizace jsem pro zachování, možnost i širšího využití  prostoru 
např. pro místní spolky (např. skauti) 

 

 malé, pěkně modernizované kino a pestrý program a lidi sem budou rádi chodit (jako ve Strakonicích či Sušici) 
Proč jezdit do Plzně - pro popcorn? 

 

 zrekonstruováno ke komerčním účelům 
 

 Zmenšit promítací sál, ve zbytku (zrekonstruovaném) umístit městskou knihovnu, popřípadě kavárnu 
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Příloha 2 Anketa - dotazník 

Anketa - kino Otava v Horažďovicích 
Chodíte rádi do kina? A co do kina Otava? Rada města Horažďovice si klade otázku, jakým 

způsobem by mělo dále fungovat kino Otava nebo jak by se nechalo lépe využívat i k jiným 

účelům. Proto prosíme všechny občany o vyplnění této ankety do 22. února 2016. 

1. Jak často chodíte do kina (obecně kamkoliv)? 

 několikrát za měsíc 

 několikrát do roka 

 méně často 

 vůbec 

2. Jak často chodíte do kina Otava v Horažďovicích? 

 několikrát za měsíc 

 několikrát do roka 

 méně často 

 vůbec 

3. Chodil/a byste do kina Otava v Horažďovicích častěji, kdyby zde 

byly             provedeny následující  úpravy? 
Nápověda k otázce: Označte odpověď, která nejvíce vystihuje Vaši odpověď. Můžete označit více odpovědí. 

 více promítacích dní v týdnu 

 promítání pro děti 

 filmový klub 

 slevový systém pro časté návštěvníky 

 modernizace kina – nové sedačky např. 

 promítání premiérových filmů 

Pokud navrhujete v kině jiné úpravy nebo byste uvítal/a kromě 

promítání i jiné aktivity, tak je prosím napište: 
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4. K jakému názoru se přikláníte? 

 kino v Horažďovicích by mělo být zachováno 

 kino v Horažďovicích by mělo být zrušeno 

Pokud jste pro možnost, aby bylo kino zrušeno, napište, co byste 

navrhoval/a s kinem Otava udělat nebo pro jaké účely byste jej 

chtěl/a dále využívat, pokud by byl ukončeno promítání filmů zcela: 

 

Jste: 

 žena 

 muž 

Jaký je Váš věk? 

Kde bydlíte? 

 Horažďovice 

 Babín 

 Boubín 

 Horažďovická Lhota 

 Komušín 

 Svaté Pole 

 Třebomyslice 

 Veřechov 

 Jiné: 

 

Prosíme o sdílení ankety mezi Vaše přátele! Anketu je možné vyplnit do 22. února 2016. Po 

skončení dotazníkového šetření plánuje město Horažďovice ve spolupráci s Centrem pro 

komunitní práci západní Čechy uspořádat k tématu budoucnosti kina Otava besedu s občany. 

Vyhodnocení ankety a pozvánka na besedu budou zveřejněny v Horažďovickém Obzoru. 

Za Město Horažďovice za vyplnění děkují: 

Ing. Michael Forman- starosta a Ing. Hana Kalná - místostarostka 

Odešlete ještě dotazník tlačítkem níže. 

 


