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Hospodaření účetní jednotky 
 

 

hlavní doplňková celkem

 Výnosy 6 024 457,50 Kč    446 710,13 Kč  6 471 167,63 Kč    

 Příspěvek MěÚ na provoz 6 309 900,00 Kč    -  Kč                6 309 900,00 Kč    

   dotace na kulturu a účely 1 976 100,00 Kč    -  Kč                1 976 100,00 Kč    

   dotace ze státního rozpočtu 420 000,00 Kč       -  Kč                420 000,00 Kč       

   dotace z Pk 127 000,00 Kč       -  Kč                127 000,00 Kč       

 Výnosy celkem 14 857 457,50 Kč  446 710,13 Kč  15 304 167,63 Kč  

 Náklady 15 060 945,09 Kč  206 622,37 Kč  15 267 567,46 Kč  

 HV 203 487,59 Kč-       240 087,76 Kč  36 600,17 Kč          

 Dotace na investice -  Kč                      -  Kč                -  Kč                      

 Odvod do rozpočtu zřizovatele -  Kč                      -  Kč                -  Kč                      

 Odvod z odpisů budovy 459 000,00 Kč       -  Kč                459 000,00 Kč       

KLUBCENTRUM
 Rok 2018

 

 

 

 

poskytovatel celkem účel částka

Český videosalon 280 000,00 Kč  

přehlídky scénického tance 30 000,00 Kč    

MŠMT 110 000,00 Kč     Kocianova houslová soutěž 110 000,00 Kč  

Český videosalon 30 000,00 Kč    

přehlídky scénického tance 17 000,00 Kč    

Kocianova houslová soutěž 80 000,00 Kč    

Dětská scéna 5 000,00 Kč      

KHS a Kocianovo Ústí 850 000,00 Kč  

Město v pohybu 474 700,00 Kč  

Český videosalon 50 000,00 Kč    

Staročeská pouť 305 000,00 Kč  

Večer Města - udílení cen 42 500,00 Kč    

Slavnostní večer ke vzniku ČSR 8 600,00 Kč      

Ústecký advent 105 000,00 Kč  

pronájmy škol 118 800,00 Kč  

zastupitelstvo 16 500,00 Kč    

310 000,00 Kč     Ministerstvo kultury

Pardubický kraj 127 000,00 Kč     

Město Ústí nad Orlicí

1 840 800,00 Kč  

135 300,00 Kč     
 

Obdržené 

účelové dotace 

na základě 

žádostí o dotace 

a granty  

KLUBCENTRUM 

v Ústí nad Orlicí 

vykazuje       

k 31. 12. 2018 

výsledek 

hospodaření jako 

zisk ve výši 

36 600,17 Kč 
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Kromě běžných oprav a údržby v kulturním domě byly opraveny stoly, vyměněny 
hydrantové ventily, byl proveden nástřik opon, instalace kabelů a zásuvek a oprava a 
nátěr jeviště. 
V průběhu roku kromě běžných oprav a údržby v Roškotově divadle byla také 
provedena oprava svítidel a scénického osvětlení, nástřik opon a byla nutná oprava 
3D promítačky. 
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí od roku 2012 rozšířila svoji činnost o doplňkovou na 
základě předání budov Kulturního domu a Roškotova divadla k hospodaření a 
svěřené organizaci do správy. V průběhu roku organizace v této hospodářské činnosti 
zajistila v baru Husová revizi elektroinstalace a kotle. 
 
 

• Fond kulturních a sociálních potřeb: základní příděl – 2 % z objemu nákladů 
zúčtovaných na platy a náhrady platů +35 249,26 Kč, příspěvek na stravování 
zaměstnanců -14 595,00 Kč a na rekreaci a sport -13 969,00 Kč. 

• Rezervní fond: zlepšený výsledek hospodaření minulého roku +257 113,64 Kč. 

• Investiční fond: ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku +1 073 459,00 Kč, odvod z odpisů -459 000,00 Kč. 

• Fond odměn: stav 100 000,00 Kč. 
 

Opravy a 

údržba 

Tvorba a 

použití fondů 
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Rozbor činnosti 
 

titul  počet diváků 

Kino – veřejnost 10 400 

Kino – školy 4 023 
 

 

název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

Biograf – Cirk La Putyka 30.01.2018 214 

Cravate Club – Divadelní spol. DuEt  05.02.2018 180 

1984 aneb Velký bratr tě sleduje!  08.03.2018 172 

Fenomén Šmok – PKB 03.04.2018 185 

Bláznovy zápisky – GP-Art 02.05.2018 187 

Jméno – Divadlo Verze 18.06.2018 216 

Sex pro pokročilé – Studio DVA 02.10.2018 407 

Zavřete oči, swing přichází… 15.10.2018 193 

Rasputin – Východočeské divadlo 06.12.2018 157 
 

 

název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

FolkloreClassic 16.01.2018 44 

Trio Bergerettes 20.02.2018 45 

Zlatý klíček a Vox coloris 17.04.2018 119 

Bedřich Smetana: Má vlast 28.09.2018 216 

Tóny nad městy 23.10.2018 48 

Milan Al-Ashab – houslový recitál 06.11.2018 52 

Vánoční koncert Evy Urbanové 10.12.2018 173 
 

 

 

Filmová 

představení 

 

Divadelní 

předplatné 

Koncertní 

předplatné 
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název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

Tančíme pro radost 13.04.2018 596 

Vladimír Mišík & ETC… 10.10.2018 232 

Hudba Praha band 09.11.2018 115 

Karel Plíhal – recitál 22.11.2018 412 

Večer při cimbálu – FS Jaro 30.11.2018 56 
 

 

název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

Pohádky ze mlýna 13.01.2018 172 

O čarodějné krčmě 17.02.2018 146 

Na kouzelném paloučku 17.03.2018 133 

Červená Karkulka 21.04.2018 60 

Michal na hraní 13.05.2018 387 

Pinocchiova dobrodružství 26.07.2018 40 

O pejskovi a kočičce 29.09.2018 167 

Pipi Dlouhá punčocha 27.10.2018 236 

Honza a zakletá víla 10.11.2018 140 

Hodina zpívání ve zvěřinci - J. Uhlíř zrušeno 0 
 

 

název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

Kouzelné křesadlo 12.01.2018 272 

Biograf 31.01.2018 617 

O princezně, která ráčkovala 07.02.2018 152 

Jak Anička o masopustu ke štěstí 
přišla 

21.02.2018 150 

Dobrodružství Hastrmana Tatrmana 02.03.2018 354 

Velký bratr tě sleduje! 08.03.2018 256 

Záhadná a drsná Namibie 22.03.2018 214 

Kocour v botách 28.03.2018 143 

Tančíme pro radost 12.-16.4.2018 1 000 

Sport a hry 26.04.2018 474 

Koncerty, 

taneční 

podvečery 

Představení 

pro děti 

Představení 

pro školy 
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Písničkový kolotoč 23.05.2018 374 

Ať žijí duchové 17.09.2018 463 

Káťa a Škubánek 24.10.2018 407 

Českoslovenští legionáři 1914-1920 07.11.2018 116 

Gulliverovy cesty 21.11.2018 293 

Příhody včelích medvídků 13.12.2018 379 

Listování 18.12.2018 330 
 

 

název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

Rusko a Mongolsko – krajem 
svérázným 

17.01.2018 88 

Byl jsem rok v Antarktidě 14.02.2018 72 

Záhadná a drsná Namibie 22.03.2018 105 

Hranická propast 25.04.2018 26 

Nový Zéland sakra na těžko 16.05.2018 49 

Vanuatu – děti ráje 20.09.2018 25 

Nepál - 46 dnů na treku 17.10.2018 87 

Českoslovenští legionáři 1914-1920 07.11.2018 52 

Španělsko a Portugalsko 05.12.2018 48 
 

 

název pořadu termín konání 

Akademie ZvŠ 16.01.2018 

Wolkrův Prostějov 13.02.2018 

Oblastní přehlídka recitátorů 20.-21.3.2018 

Krajská přehl. dětských skupin ST 04.04.2018 

Kocianovo Ústí 2018 26.4.- 20.5.2018 

Krajská přehl. Tanec, tanec… 2018 05.05.2018 

Kocianova houslová soutěž 7.-12.5.2018 

CSNFT Český videosalon  15.-16.6.2018 

Přehl. ochotnických div. souborů 13.1.-17.11.2018 
 

 

Přednášky 

Přehlídky, 

festivaly, 

soutěže 
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název pořadu 

Jóga 

Pokračovací taneční kurzy 

Taneční kurzy 

Taneční kurzy pro dospělé 
 

 

název pořadu termín konání 

Velikonoční jarmark 23.03.2018 

Ústí 2018 - Město v pohybu 4.-9.6.2018 

Parkfest 21.07.2018 

Kinematograf bratří Čadíků 27.7.-1.8.2018 

Výstava výtvarného umění 9.8.-9.9.2018 

Staročeská pouť 18.08.2018 

Loučení s prázdninami 31.08.2018 

Slavnostní večer Města – udílení cen 26.09.2018 

Slavnostní večer ke vzniku ČSR 28.10.2018 

Vánoční řemeslný jarmark 11.-12.12.2018 

Ústecký advent 2018 2.-31.12.2018 
 

Kurzy 

Akce pro 

širokou 

veřejnost 
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Filmová představení 

Snahou a hlavním cílem kina Máj je do programu zařazovat aktuální filmové 
premiéry, a to ideálně v premiérovém týdnu (pokud ostatní program v Roškotově 
divadle dovolí), významné premiéry jsou v následujících týdnech na plátně kina 
reprízovány. Využíváme technologii 3D, a to převážně u animovaných titulů. O 
víkendu kino promítá i v odpoledních hodinách. V týdnu pak standardně od půl osmé, 
výjimkou jsou projekce pro seniory. 
Jednou měsíčně do kina na animované filmy dochází družiny z místních základních 
škol a s přehledem počtem zaplní spodní polovinu sálu.  
Místní základní a střední školy s oblibou objednávají pro své žáky a studenty filmové 
projekce dle vlastního výběru, většinou tematicky zaměřené na výuku.  
Každý měsíc si v programu najdou své i místní senioři. Za snížené vstupné 
v odpoledních hodinách jsou promítány především novinky z českého filmu. Úzká 
spolupráce probíhá především se Senior klubem, Domovem důchodců a Svazem 
postižených civilizačními chorobami. Na Senior kino dochází také samozřejmě i lidé 
mimo výše uvedené organizace. Jednotlivé projekce navštíví vždy několik desítek 
diváků. 
V programu kina se jednou za dva měsíce objeví projekce označená jako kino naslepo. 
Jedná se o typ filmového představení, kdy divák netuší, jaký titul bude promítán, 
s tím, že vstupné neplatí a při odchodu přispěje částkou dle vlastní spokojenosti. 
Tento typ představení navštěvují převážně studenti a mladí lidé a jejich zájem je stále 
velice slušný. Běžně je zaplněna více jak polovina kina.   
Téměř mizivý zájem projevila veřejnost o promítání filmů z Národního filmového 
archivu. Promítá se jednou za měsíc za vstupné 70 Kč a na plátně se objevují kultovní 
snímky z československé kinematografie. Menší zájem je také o projekce týkajících 
se umění a záznamy divadelních představení. Produkce kina zvažuje, jakým 
způsobem bude dále pokračovat v takto tematicky zaměřených projekcích.   
 
Nejnavštěvovanější filmy v roce 2018: 

titul ⌀ návštěvnost 

Bohemian Rhapsody 180 

Čertí brko 136 

Grinch 127 

Tátova volha 115 

Prezident Blaník 93 

Čertoviny 81 

Po čem muži touží 75 
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Divadelní předplatné 

Podzim 2017 
159 předplatitelů 
Odehraná představení: 

leden 2018 Biograf Cirk La Putyka 
 

Jaro 2018 
150 předplatitelů 
Odehraná představení: 

únor 2018 Cravate Club Divadelní společnost DuEt 

březen 2018 1984 aneb Velký bratr tě sleduje Divadlo Radka Brzobohatého 

duben 2018 Fenomén Šmok Pražský komorní balet 

květen 2018 Bláznovy zápisky Divadelní společnost GP-Art 

červen 2018 Jméno Divadlo Verze 
 

Podzim 2018 
145 předplatitelů 
Odehraná představení: 

říjen 2018 Sex pro pokročilé Studio DVA divadlo 

říjen 2018 Zavřete oči, swing přichází Divadlo v Řeznické 

prosinec 2018 Rasputin Východočeské divadlo Pardubice 
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Koncertní předplatné 

2017/2018 
35 předplatitelů 
Odehraná představení: 

leden 2018 FolkloreClassic 

únor 2018 Trio Bergerettes 

duben 2018 Zlatý klíček a Vox coloris 

duben 2018 Stefan Milenkovich 

květen 2018 Komorní filharmonie Pardubice a laureát KHS 

 
2018/2019 
38 předplatitelů 
Odehraná představení: 

září 2018 Bedřich Smetana: Má vlast 

říjen 2018 Tóny nad městy 

listopad 2018 Milan Al-Ashab – houslový recitál 

prosinec 2018 Vánoční koncert Evy Urbanové 
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Koncerty, taneční podvečery 

V pořadí 41. premiéra moderního scénického tance v podobě celovečerního 
vystoupení Tanečního oddělení ZUŠ Jaroslava Kociana se uskutečnila v pátek 13. 
dubna se v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí. 
Vystoupení rozděleno do tří samostatných představení podle tanečních ročníků. 
Nejdříve vystoupilo oddělení Hany Hýbalové, následovali mladí tanečníci a tanečnice 
Zlatuše Bartošové a celý program zakončily choreografie v podání žáků Pavlíny 
Lipenské. V průběhu večera bylo pro diváky připraveno celkem 33 choreografií v 
podání 2 stovek žáku Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. 
 
V Roškotově divadle jsme v říjnu přivítali jednu z nejvýraznějších osobností české 
populární hudby Vladimíra Mišíka s kapelou ETC… 
 
Začátkem listopadu jsme v kulturním domě uspořádali koncert na stání kapely Hudba 
Praha band, pokračovatelem Hudby Praha, která byla v totalitě následníkem 
zakázané kapely Jasná Páka a skupiny The Kredenc, která vznikla jako revival kapely 
Creedence Clearwater a John Fogerty. 
 
Zcela vyprodaný byl pak recitál Karla Plíhala 22. listopadu v Roškotově divadle. 
 
Poslední pátek v listopadu zahrál folklórní soubor Jaro k tanci i poslechu v Modrém 
salónku kulturního domu u Večeru při cimbálu. 
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Představení pro děti 

Divadla pro rodiče s dětmi jsou plánovány vždy jednou měsíčně, a to na sobotní 
odpoledne, mimo první víkend v měsíci, kdy pohádky hraje Malá scéna. V druhém 
pololetí začala produkce KLUBCENTRA vsázet na známé tituly a tento krok se odrazil 
ve vyšším zájmu diváků o jednotlivá představení. Žánrově jsou pohádky vybírány, tak 
aby dětské publikum, ale i jejich rodiče měli možnost během sezóny shlédnout 
činoherní, loutkoherecké či muzikálové pohádky. Pohádky jsou většinou určeny pro 
děti od 3 let. 
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Představení pro školy 

Již mnoho let úspěšně funguje ověřený systém školních představení (koncertů, 
divadel a naučných pořadů v podání profesionálů i amatérů). Přispívá k vytváření 
vztahu ke kultuře u dětí a mládeže již od předškolního a školního věku. Nabídkou 
pokrýváme nejen školy všech stupňů města, ale i řady obcí v okolí. Zájem o akce je 
standardní, i když si mnoho škol v posledních letech navíc organizuje i řadu vlastních 
kulturních aktivit.  
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Přednášky 

Stálý okruh návštěvníků mají cestopisné přednášky pořádané KLUBCENTREM každý 
měsíc vždy od září do května. Vybavení sálu divadla umožňuje přednášejícím kvalitní 
projekci i ozvučení, pravidlem jsou besedy. Návštěvníci mají možnost si od některých 
autorů zakoupit i jejich knihy, DVD nebo umělecké fotografie. 
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Přehlídky, festivaly, soutěže 

Akademie ZvŠ 

Přehlídka byla vyhlášena ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, slovesném a 
výtvarném. 
Účastnily se celkem 4 školy:         
Speciální základní škola Žamberk - 27  
Speciální základní škola Vysoké Mýto - 32    
Speciální základní škola Ústí nad Orlicí - 30 
Stacionář Ústí nad Orlicí – pouze výtvarné práce 
Dále bylo zasláno několik desítek výtvarných prací, ze kterých byla v sále instalována 
výstava.  
Kromě 89 vystupujících se zúčastnilo dalších cca 200 dětí jako diváci.  
Každá škola obdržela po skončení svého vystoupení pamětní list. 

Wolkrův Prostějov 

Oblastního kola se zúčastnilo 20 recitátorů z pěti škol. Porota pracovala ve složení: 
Jindřiška Petráková, Hana Cihlová a Vít Roleček. Všichni zúčastnění obdrželi 
účastnický list, ostatní ocenění pak diplomy a čestná uznání. Do krajského kola porota 
doporučila postup čtrnácti recitátorům. 

Oblastní přehlídka recitátorů 

Je určena jednotlivcům ze základních škol, nižších stupňů gymnázií, základních 
uměleckých škol, domů dětí a mládeže a dalších institucí.  
Soutěž proběhla ve čtyřech kategoriích + nultá (nepostupující). 
0.         kategorie – žáci 1. tříd        -    2  
I. kategorie – žáci 2. a 3. tříd – 29 
II. kategorie – žáci 4. a 5. tříd – 46  
III. kategorie – žáci 6. a 7. tříd – 22  
IV. kategorie – žáci 8. a 9. tříd – 16  
Celkem se přehlídky zúčastnilo 115 dětí.  
Všechny děti obdržely upomínkový list a drobný dárek. Postupujícím byly předány 
diplomy a ceny. Do krajského kola postoupilo 18 recitátorů, dalším 19 bylo uděleno 
čestné uznání.                                      
Porota pracovala ve složení:  
Radka Tesárková – moderátorka, herečka, režisérka – Praha 
Hana Cihlová – metodička Krajské knihovny Pardubice                              
Jindřiška Petráková – učitelka dramat. oboru 
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Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického 

tance 

Na přehlídce, které se zúčastnilo celkem 5 skupin v počtu 77 dětí, bylo předvedeno 9 
choreografií. 
Porota pracovala ve složení: Lenka Halašová, Pavla Hraničková a Petr Wagenknecht. 
Dopoledne probíhala prezence a zkoušky souborů a od 13:30 hodin vlastní program 
přehlídky. Po skončení přehlídky byly souborům rozdány účastnické listy a drobné 
upomínky pro děti. 
Nominace na celostátní přehlídku a hodnocení jednotlivých choreografií proběhlo 
formou diskuse na rozborovém semináři, který vedla odborná porota s vedoucími 
skupin po ukončení přehlídky. Nominovány byly dvě choreografie, další získaly 
diplomy se specifikací ocenění.            
Přehlídka proběhla organizačně bez problémů a byla porotou i účastníky hodnocena 
kladně. 

Kocianovo Ústí 2018 

Úvodním recitálem laureáta Kocianovy houslové soutěže z roku 1984, srbsko-
italského houslisty Stefana Milenkoviche, byl poslední dubnový čtvrtek zahájen již 13. 
ročník hudebního festivalu Kocianovo Ústí. 
Před samotným koncertem zahájil festival starosta našeho města Petr Hájek společně 
s uměleckým ředitelem Pavlem Šporclem. 
V následujícím koncertu, v rámci letošního Kocianova Ústí, se představila v pondělí 7. 
května Komorní filharmonie Pardubice a Lucilla Rose Mariotti, laureátka Kocianovy 
houslové soutěže 2017.  
Na úterní večer je pak, v rámci festivalu Kocianovo Ústí, připraven koncert Královna 
zpěvu Ema Destinnová v podání Andrei Tögel Kalivodové (mezzosoprán), Barbory 
Kodetové (mluvené slovo) a Ladislavy Vondráčkové (klavír). 
Před zaplněným hledištěm Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí se v rámci hudebního 
festivalu Kocianovo Ústí 2018 odehrál 3. festivalový koncert bratří Ebenů nazvaný Čas 
holin, podle stejnojmenného alba vydaného v roce 2014. Středeční koncert, který byl 
odlehčením od předchozích koncertů klasické hudby, měl u diváků velký úspěch. 
Následujícím koncertem byl v pátek 11. května v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
slavnostní galakoncert významných laureátů a vítězů Kocianovy houslové soutěže & 
Komorní orchestr Praga Camerata. 
Slavnostní vyhlášení vítězů, předání ocenění a závěrečný koncert vítězů letošního, 
jubilejního 60. ročníku Kocianovy houslové soutěže se uskutečnil v sobotu 12. května 
v Roškotově divadle. 
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V pořadí 13. ročník hudebního festivalu Kocianovo Ústí 2018 zakončil v neděli 20. 
května závěrečný koncert Pražské Filharmonie, Pavla Šporcla a Kühnova smíšeného 
sboru.  

Krajská postupová přehlídka souborů scénického tance 

mládeže a dospělých 

Na přehlídce, které se zúčastnilo celkem 6 skupin v počtu 89 tanečníků, bylo 
předvedeno 13 choreografií. 
Porota pracovala ve složení: Jiří Lössl, Elvíra Němečková a Veronika Kolečkářová. 
Dopoledne probíhala prezence a zkoušky souborů. Od 13.30 hodin se konal vlastní 
program přehlídky.  
Po skončení přehlídky byly souborům rozdány účastnické listy a drobné upomínky. 
Nominace na celostátní přehlídku a hodnocení jednotlivých choreografií proběhlo 
formou diskuse na rozborovém semináři, který vedla odborná porota s vedoucími 
skupin po ukončení přehlídky. Byl udělen jeden přímý postup a dvě nominace. 
Přehlídka proběhla organizačně bez problémů. 

Kocianova houslová soutěž 

Jubilejní 60. ročník Kocianovy houslové soutěže se konal od 8. května do 12. května 
tradičně v Základní umělecké škole Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. Sekretariát 
soutěže obdržel na letošní ročník 62 přihlášek. Po vyřazení 3 soutěžících, kteří 
nesplňovali podmínky, jsme očekávali 59 soutěžících. Do Ústí nakonec přijelo 52 
talentovaných mladých houslistů. Z tohoto počtu bylo 20 soutěžících z České 
republiky. Zahraniční soutěžící zastupovali tyto státy: Mongolsko, Kanada, Španělsko, 
Rusko, Rakousko, Bulharsko, Srbsko, Belgie, Německo, Slovenská republika, Ukrajina, 
Černá Hora, Turecko, Estonsko, Rakousko, USA a Švédsko. 
Slavnostní zahájení 60. ročníku Kocianovy houslové soutěže se uskutečnilo v úterý 8. 
května před Základní uměleckou školou Jaroslava Kociana. 
Hlavním organizátorem a donátorem letošních 60. narozenin naší „Kociánky“ je 
Město Ústí nad Orlicí, na slavnostním zahájení proto přítomné pozdravil starosta 
města Petr Hájek. Dále pak předseda odborné poroty Pavel Hůla, patron soutěže a 
umělecký ředitel hudebního festivalu Pavel Šporcl a celým úvodem provedla 
ředitelka soutěže Lenka Lipenská.  
Pavel Hůla, vítěz KHS z roku 1963 a 1964, je letos již podesáté v čele odborné poroty. 
Tato je v tomto jubilejním roce výjimečná tím, že je složená z laureátů KHS. Konkrétně 
jsou to Leoš Čepický, AMU Praha, laureát KHS 1981, Pavel Eret, houslový virtuos, 
laureát KHS 1982 a 1983, Jan Fišer, koncertní mistr PKF Prague Philharmonia, člen 
Dvořákova tria, laureát 1996, Petr Maceček, Ostravská univerzita, Mezinárodní 
konzervatoř Praha, laureát 1980, Petr Matěják, houslový virtuos, laureát KHS 2004 a 
Bohuslav Matoušek, AMU Praha, laureát KHS 1996.   
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Tradičně se na radnici v sobotu dopoledne konalo přijetí vítězů a zahraničních 
účastníků starostou města. Starosta Petr Hájek zde pozdravil všechny soutěžící a 
poděkoval všem organizátorům soutěže, porotě a patronu soutěže Pavlu Šporclovi. 
Letošní soutěž byla výjimečná nejen složením odborné poroty, kterou tvořili bývalí 
laureáti a vítězové, ale také dětskou porotou, která byla ustanovena letos poprvé. 
Každá kategorie měla své dětské porotce, věkově odpovídající dané kategorii. Se 
všemi, většinou žáky našich škol, se setkal starosta Petr Hájek na společném obědě, 
při kterém se bavili o tom, jaká je úloha dětské poroty, jak ji zvládají a hodnotí. 
Sobotní odpoledne patřilo v Roškotově divadle slavnostnímu vyhlašování vítězů 
soutěže spojenému se závěrečným koncertem. Na samotném začátku vystoupil 
dětský orchestr, který vznikl ze soutěžících v průběhu soutěže. Sólistou orchestru byl 
patron soutěže Pavel Šporcl. 
Na samotný závěr byl vyhlášen absolutní vítěz 60. ročníku Kocianovy houslové 
soutěže. Laureátem soutěže se stal vítěz 1. kategorie, 10letý Emrik Revermann 
z kanadského Toronta. 

Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby Český 

videosalon 

Ve dnech 15. a 16. června se v Ústí nad Orlicí konal 65. ročník Českého videosalonu – 
celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby, která je vyvrcholením dění v oboru 
v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání 
umělecké úrovně filmů v celé ČR. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky 
tvorby neprofesionálního filmu a videa před veřejností v jednotlivých mediích. 
Do celostátního kola, které se již tradičně koná v našem městě, se autoři se svými 
snímky nominovali prostřednictvím krajských postupových kol, jež se konala od 
dubna do května po celé republice. Letos do celostátního kola postoupilo celkem 49 
filmů od amatérských autorů. 

Přehlídka ochotnických divadelních souborů Orlická Thálie 

leden 2018 Rebelové ze Stodoly Divadlo Stodola Jiříkovice 

březen 2018 Alleluja, svatá Nituš! DS Jirásek Nový Bydžov 

duben 2018 Mužkaření DS Symposion Třebechovice pod Orebem 

září 2018 Jezinky a bezinky DS bratří Mrštíků Boleradice 

listopad 2018 Bedřich Smetana DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou 

 
Přehlídka byla pořádána ve spolupráci s Divadelním souborem Vicena Ústí nad Orlicí. 
Vítězem 10. ročníku soutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů Orlická 
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Thálie se dle diváckého hlasování stal Divadelní spolek Jirásek Nový Bydžov 
s představením Alleluja, svatá Nituš! 
Jednotlivá soutěžní představení amatérských souborů byla zařazována v rámci 
divadelního předplatného zdarma. Vzhledem k malému zájmu a finanční náročnosti 
projektu byla akce skončena. Od roku 2015 úspěšně pořádá Malá scéna krajskou 
přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla pro dospělé Orlická maska. 
Zde vnímáme větší smysluplnost pro divadelní spolky prezentovat svá nastudování 
činoher. 
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Kurzy 

Jóga 

Zájem o jógu je v posledních letech stabilní. Ve čtyřech skupinách ji navštěvuje na 
šest desítek cvičících, kapacita je naplněna slušně. Noví zájemci jsou přijímáni jen v 
omezeném počtu.  

Pokračovací taneční kurz 

Termín konání: 7. ledna až 4. února 2018, Kulturní dům Ústí nad Orlicí 
Taneční kurz pro mládež i dospělé probíhal pod vedením Zdeňka Hejzlara a Petry 
Nožkové každou neděli od 16.30 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Celkem se 
uskutečnilo 5 lekcí. Hudební doprovod na vyučovacích lekcích byl zajištěn formou 
reprodukované hudby. Do kurzu bylo přihlášeno 30 párů. 

Taneční kurz pro mládež 

Termín konání: 16. září až 1. prosince 2018, Kulturní dům Ústí nad Orlicí 
Taneční kurz pro mládež probíhal pod vedením Zdeňka Hejzlara a Petry Nožkové 
každé nedělní odpoledne od 13 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Celkem se 
uskutečnilo 10 lekcí, prodloužená a věneček. Hudební doprovod na vyučovacích 
lekcích byl zajištěn formou reprodukované hudby, prodloužená a věneček byly 
doprovázeny živou hudbou. Kurz navštěvovalo 78 účastníků a těšil se i velkému zájmu 
z řad rodičů.   

Taneční kurz pro dospělé 

Termín konání: 16. září až 11. listopadu 2018, Kulturní dům Ústí nad Orlicí 
Taneční kurz pro dospělé probíhal pod vedením Zdeňka Hejzlara a Petry Nožkové 
každou neděli od 16.30 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Celkem se 
uskutečnilo 9 lekcí. Hudební doprovod na vyučovacích lekcích byl zajištěn formou 
reprodukované hudby. Kurz navštěvovalo 47 párů.  
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Akce pro širokou veřejnost 

Velikonoční jarmark 

Velikonočních trhů se zúčastnily dvě desítky prodejců, kteří nabízeli keramiku, 
kraslice, perníčky, pedig, šperky, dřevěné dekorace, květiny a další velikonoční zboží. 

Ústí nad Orlicí 2018 – Město v pohybu – týden dobré pohody 

19. ročník městských slavností Město v pohybu – Týden dobré pohody byl v Ústí nad 
Orlicí zahájen v pondělí 4. června. Na Mírovém náměstí vystoupil pěvecký soubor 
Čtyřlístek ZUŠ, následovala Písnička a Zlatý klíček ZŠ Komenského a ZŠ Libchavy. 
Podvečer patřil Dechovému orchestru města. Poté zahrál také domácí swingový 
orchestr Black band s Josefem Lauferem. Před hlavním bodem pondělního programu 
zahájil letošní Město v pohybu starosta Petr Hájek. Hvězdou večera byla Anna K. 
s kapelou, která na náměstí přilákala tisíce diváků. 
Druhý den se během odpoledne v programu na Mírovém náměstí vystřídal soubor ZŠ 
Kerhartice, žáci Mirka Němce a pěvecké soubory Základní školy Bratří Čapků. 
V podvečer vystoupil soubor Alou Vivat, po kterém následoval zpěvák Voxel a Pokáč. 
Hlavním bodem úterního programu bylo vystoupení kapely Mirai, která na Mírové 
náměstí přilákala tisíce diváků. 
Středa 6. června byla třetím dnem letošního 19. ročníku městských slavností Město 
v pohybu – týden dobré pohody. V rámci doprovodného programu byla ve středu 
v kulturním domě zahájena tradiční prodejní výstava kaktusů. Program na Mírovém 
náměstí zahájily svým vystoupením děti ze Speciální základní školy. Následovala 
oblíbené zumba a vystoupení taneční skupiny Flow. Podvečer a večer pak patřil 
kapele Madam a jazzovým melodiím v podání Františka Uhlíře a mladých interpretů 
Večer zakončil slovenský Peter Lipa Band. 
Ve čtvrtek po celé dopoledne představovala svou činnost Střední škola 
uměleckoprůmyslová. Odpoledne pak na Mírovém náměstí vystoupil místní 
Stacionář a taneční obor ZUŠ. Podvečer patřil místnímu vokálnímu oktetu Generace 
a Janku Ledeckému. Celý čtvrteční program zakončilo vystoupení Báry Polákové s 
kapelou, které mělo velký úspěch. 
Pátek 8. června byl předposledním dnem letošního ročníku městských slavností. 
Program na Mírovém náměstí byl tradičně laděn do rockového stylu. Na pódiu se 
vystřídaly místní i přespolní rockové kapely včetně kapely z Polska. Podvečer patřil 
skupině Bluesberry a hlavním hostem večera byla kapela Limetal. Tečku za pátečním 
programem udělal letohradský Zupper. 
Posledním dnem 19. ročníku městských slavností byla sobota 9. června. Program na 
Mírovém náměstí zahájilo vyhlášení vítězů sportovních soutěží. Letos se sportů škol 
a veřejnosti účastnilo na 1200 dětí a dospělých. Následovalo vystoupení bubenického 
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seskupení GRI-GRI a country kapely Ponny Expres. Večer pak patřil slovenské kapele 
Lojzo a Patrola Šlapeto, kapele Smokie Forever a irské The Led Farmers. Na závěr 
všechny diváky pozdravil starosta města Petr Hájek a poděkoval všem sponzorům a 
organizátorům. 19. ročník akce Město v pohybu – týden dobré pohody zakončil 
ohňostroj. 

Parkfest 

Pomyslný nultý ročník hudebně kulturní akce nazvané Parkfest se uskutečnil v sobotu 
21. července v parku u Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí. Příjemné letní počasí 
lákalo malé i velké diváky na loutkové představení spojené s dílničkou, ve které si děti 
mohly vyrobit vlastní loutku. Dále bylo připraveno vystoupení rytmické skupiny 
ORdrums, koncert Radima Drymla, kapely PPS, Miagra a legendární východočeské 
rockové kapely Spektrum. Během celého odpoledne až do večerních hodin se v parku 
vystřídalo mnoho diváků a posluchačů. 

Kinematograf bratří Čadíků 

Poslední červencový pátek přijel pod Roškotovo divadlo Kinematograf Bratří Čadíků. 
Zajistili jsme program na 6 projekčních večerů, výběr filmů se setkal se slušným 
zájmem ze strany místní veřejnosti. Návštěvnosti jednotlivých projekcí se pohybovaly 
v rozmezí cca 100–300 diváků. Během každé projekce zástupci Kinematografu vybírali 
dobrovolný příspěvek. Veřejnost tak celkově přispěla více jak 30 000 Kč na Konto 
Bariéry.  
Promítané filmy: 
Black Panther 
Dokud nás svatba nerozdělí 
Bajkeři 
Bezva ženská na krku 
Tátova volha 

Výstava výtvarného umění 

V kulturním domě se uskutečnil již 20. ročník výstavy výtvarného umění. Pro 
návštěvníky byla připravena díla 52 autorů z Ústí nad Orlicí, okolí i vzdálenějších míst 
celé ČR. K vidění byly kromě obrazů malovaných různými technikami i fotografie, 
keramika, šperky, patchwork a další.  
Na slavnostní vernisáži, kterou slovem provázel Mgr. Jan Pokorný, byla uvedena 
LIGHT ART – unikátní kresba světelným paprskem v podání výtvarníka atelieru Dowis. 
Zúčastnila se jí více jak stovka příznivců umění. Po celou dobu trvání se výstava těšila 
velkému zájmu veřejnosti. 
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Staročeská pouť 

Letošní pouť s podtitulem Návrat k tradicím pořádalo Město Ústí nad Orlicí společně 
s KLUBCENTREM. 
Hlavní část pouti byla připravena na sobotu 18. srpna. V nabídce byl pestrý celodenní 
program – pouťové atrakce na náměstí, šermířská vystoupení, divadlo pro děti, své 
řemeslo předvedl kovář, svíčkař, švadlena, přadlena, pedigář. Během celého dne se 
na Mírovém náměstí vystřídalo mnoho návštěvníků, kteří převážně kladně hodnotili 
letošní obměněný model pouti. 
Sobotní program byl završen večerním netradičním divadelním představením 
Prodané nevěsty v podání SDO Aloise Jiráska z Úpice. Na samotný závěr večera 
předvedla ohňovou show skupina historického šermu Honorata. 
V neděli odpoledne se ve farní zahradě ústeckého děkanství hrálo pro děti divadelní 
představení Staré pohádky české. 

Loučení s prázdninami 

Loučení s prázdninami se konalo o posledním prázdninovém pátku v prostorách Malé 
scény a na přilehlé zahradě Stacionáře. Program obstaralo divadlo Koráb, následovaly 
soutěže, malování na obličej, nechybělo opékání buřtů.  

Slavnostní večer města – udílení cen 

Poslední zářijovou středu se v Roškotově divadle uskutečnil slavnostní večer města 
Ústí nad Orlicí spojený s předáváním ocenění. 
Předávána byla ocenění za Počin roku za rok 2017. Udělena byla Jiřímu Flídrovi a 
Petru Wagenknechtovi za přiblížení 12 výrazných osobností – našich současníků 
v kalendáři „Tváře města Ústí nad Orlicí 2018“ a dále Vítku Rösslerovi za vítězství 
v modelářském Světovém poháru juniorů kategorie větroňů F1A za rok 2017. 
Ceny za Počin roku předala paní Eva Štanclová, významná osobnost scénického tance, 
která v letošním roce slaví 95 narozeniny. 
Následovalo předání Ceny města Ústí nad Orlicí Ing. Mijatu Mandićovi za přínos 
v oblasti fotografie v regionu, v ČR i v zahraničí. 
Nejvýznamnější ocenění – Čestné občanství města Ústí nad Orlicí bylo uděleno Kpt. 
Antonínu Renčínovi, in memoriam, příslušníku čs. zahraniční armády (Francie, Anglie, 
SSSR), jenž položil život za osvobození naší vlasti 18. září 1944 při karpatsko-dukelské 
operaci na polském území. 
Ceny všem oceněným předal starosta města Petr Hájek společně s místostarosty 
Michalem Kokulou a Matoušem Pořickým. 
Slavnostním večer provázel Jiří Zajíček a o hudební program se postaral František 
Uhlíř s kapelou a Lee Andrew Davison. 
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Slavnostní večer ke vzniku ČSR 

V sobotu v podvečer začal program na náměstí vystoupením Black Bandu. Následoval 
videomapping – promítání na fasády domů na náměstí věnovaný historii města. 
Následovalo vystoupení seskupení Generace a další promítání videomappingu. Celý 
sobotní večer zakončil slavnostní ohňostroj. 
V neděli 28. října celé oslavy zakončil v Roškotově divadle slavnostní koncert 
symfonického orchestru Decapoda a jeho hostů.  

Vánoční řemeslný jarmark 

Prodejních trhů se zúčastnily čtyři desítky prodejců, kteří nabízeli keramiku, výrobky 
ze dřeva, kosmetiku, cukrovinky, bižuterii, svíčky, čaje, krajku, perníčky, koření, 
dekorace, vánoční ozdoby a další zboží. Zpestřením akce byly dílničky pro děti. 

Ústecký advent 

První adventní neděli 2. prosince jsme na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí společně 
zahájili tradiční Ústecký advent. Náměstí zaplnily jarmareční stánky, ve kterých 
neziskové organizace z našeho města prodávaly své výrobky. Návštěvníci si zde mohli 
vybrat z pestré nabídky s vánoční tématikou. Na pódiu v průběhu odpoledne 
vystoupily děti z Mateřské školy u skřítka Jasánka z Hylvát následované Folklórním 
souborem JARO. 
Před slavnostním rozsvícením vánočního stromu a výzdoby popřál všem přítomným 
pěkné svátky starosta města Petr Hájek a přinesené adventní věnce požehnal děkan 
Vladislav Brokeš. Následovalo vystoupení kapely Folk Team. Bohužel celé nedělní 
odpoledne znepříjemňoval déšť a ledovka po celém městě. 
Ve středu 12. a čtvrtek 13. prosince byly na Mírové náměstí adventní trhy. Ve středu 
od 18 hodin se uskutečnila tradiční akce Česko zpívá koledy v podání souboru Alou 
Vivat a široké veřejnosti a ve čtvrtek pak od 16 hodin vystoupila kapela Ponny Expres 
a děti z MŠ Klubíčko. Až do neděle byla také tradiční Pošta pro Ježíška. 
V pondělí 31. prosince jsme se na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí loučili se starým 
rokem 2018. Od čtvrté hodiny odpolední na pódiu vystoupila kapela Broky Františka 
Kanečka. Před ohňostrojem všechny pozdravil starosta města Petr Hájek 
s místostarosty. 
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Doplňková činnost 

K lepšímu využití všech svých hospodářských možností a za účelem dosažení zisku 
organizace vykonává pronájem nebytových prostor a výběr poplatků s tím spojených. 

Dlouhodobé pronájmy nebytových prostor 

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí – 1.PP Smetanova 510, ve vlastnictví města  
Tepvos s.r.o. Ústí nad Orlicí – 1. PP Smetanova 510, ve vlastnictví města 
Tepvos s.r.o. Ústí nad Orlicí – kotelna Roškotova divadla 
Divadelní soubor Vicena Ústí nad Orlicí – sklad v čp. 470 ul. Smetanova 

Pronájmy prostor sloužících k podnikání 

Dana Pirklová Ústí nad Orlicí – prostory v čp. 470 ul. Smetanova, kadeřnictví 
Naděžda Johanidesová – prostory bufetu Roškotova divadla  
Martin Meduna Ústí nad Orlicí – prostory divadelní restaurace do 31.1.2018 
Michael Holmes Ústí nad Orlicí – prostory divadelní restaurace 7-11/2018 
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Personalistika 

Hlavní pracovní poměr  

Celkem 5 pracovníků: 
Karel Pokorný – ředitel, od 23.7.2018 pohřešován 
Jaroslava Martináková – ekonomka, pověřená řízením organizace 
Květoslava Stárková – programové odd., propagace 
Tomáš Fiedler – programové odd., produkce kina 
Radoslav Pirkl – technický provoz, pronájmy 

Dohody o pracovní činnosti 

Celkem 18 pracovníků: 
Sedláčková Marie – úklid 
Kašparová Miloslava – uvaděčka, pokladní 
Hejdová Lidmila – uvaděčka, šatnářka 
Lukesová Miloslava – uvaděčka, šatnářka 
Šafář Miloslav – domovník 
Justová Marie – uvaděčka, šatnářka 
Jiroutová Irena – uvaděčka, šatnářka 
Steklíková Marie – uvaděčka, šatnářka 
Horčičáková Jaroslava – uvaděčka, šatnářka 
Janda Petr – osvětlovač 
Cibula Pavel – zvukař 
Janda Oldřich – domovník 
Šlegrová Vlasta – pokladní 
Cypryán Miloslav – domovník 
Mansfeldová Jana – pokladní 
Vincenc Ladislav – úklid 
Cypryánová Hana – uvaděčka, šatnářka 
Kaplanová Jitka – uvaděčka, šatnářka 

Dohody o provedení práce 

Jednorázové výpomoci, porotci, lektoři, moderátoři, vystupující – celkem 93 
pracovníků. 
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Plán činnosti na rok 2019 

• Filmová představení: pro veřejnost, pro školy, kino naslepo, senior 
kino, filmový archiv, přenosy do kin  

• Divadelní předplatné: činohra, muzikál, opereta 

• Koncertní předplatné: nově kromě vážné muziky blues, jazz, soul, 
šanson, reggae, opera 

• Divadelní představení: mimo předplatné 

• Koncerty: mimo předplatné, moderní hudba, pop, rock, folk, disco, 
country 

• Zábavné pořady: show, komponované pořady, taneční podvečery 

• Představení pro děti 

• Představení pro školy 

• Vzdělávací akce, přednášky 

• Kurzy: jóga, taneční kurzy pro mládež i dospělé, pokračovací taneční 
kurzy  

• přehlídky, soutěže, festivaly: Akademie 2019 – nesoutěžní přehlídka 
zájmové umělecké činnosti mládeže speciálních základních škol 
regionu, Wolkerův Prostějov – oblastní kolo celostátního festivalu 
poezie, Dětská scéna  - oblastní přehlídka dětských recitátorů, Krajská 
postupová přehlídka dětských skupin scénického tance, Heranova 
violoncellová soutěž – 25. ročník, Krajská postupová přehlídka 
scénického tance mládeže a dospělých, Kocianovo Ústí – 14. ročník 
hudebního festivalu, Kocianova houslová soutěž – 61. ročník, Český 
videosalon – celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby 

• Akce pro širokou veřejnost: Velikonoční jarmark – prodej řemeslných 
výrobků a předvádění výroby, Ústí 2019 – Město v pohybu – týden 
dobré pohody, Týden pro děti, Parkfest – rockování, Kinematograf 
bratří Čadíků, Výstava výtvarného umění, Ústecká staročeská pouť, 
Slavnostní večer města s udílením cen, Slavnostní večer k výročí 17. 
listopadu, Ústecký advent, Vánoční prodejní trhy 
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Kontaktní informace 
 

 

Jaroslava Martináková  
vedení organizace, divadla, 
koncerty, zábavné pořady, 
finance, web  
736 503 564 
martinakova@klubcentrum.cz  

 

 

Květoslava Stárková  
propagace, přehlídky, 
taneční, jarmarky, výstavy 
734 369 413 
starkova@klubcentrum.cz  

 

    

 

Radoslav Pirkl  
technické zabezpečení akcí, 
pronájem prostor, správa 
majetku  
605 482 562  
pirkl@klubcentrum.cz  

 

 

Tomáš Fiedler  
kino, dětská a školní 
představení, přednášky, 
soutěže, jóga  
736 413 530  
fiedler@klubcentrum.cz  

 
 

Informace o společnosti 
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí 

Lochmanova 1400, Ústí nad Orlicí 562 01 

Telefon 735 746 521 

www.klubcentrum.cz 
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