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Hospodaření účetní jednotky 
 

hlavní doplňková celkem

 Výnosy 7 940 324,98 Kč    743 112,71 Kč  8 683 437,69 Kč    

 Příspěvek MěÚ na provoz 6 473 400,00 Kč    -  Kč                6 473 400,00 Kč    

   dotace na kulturu a účely 1 648 785,00 Kč    -  Kč                1 648 785,00 Kč    

   dotace ze státního rozpočtu 405 000,00 Kč       -  Kč                405 000,00 Kč       

   dotace z Pk 118 500,00 Kč       -  Kč                118 500,00 Kč       

 Výnosy celkem 16 586 009,98 Kč  743 112,71 Kč  17 329 122,69 Kč  

 Náklady 16 843 791,08 Kč  485 331,61 Kč  17 329 122,69 Kč  

 HV 257 781,10 Kč-       257 781,10 Kč  0,00 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 2019

 

 

 

poskytovatel celkem účel částka

Český videosalon 280 000,00 Kč  

Krajská přehl. dětských skupin ST 15 000,00 Kč    

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

Český videosalon 30 000,00 Kč    

Krajská přehl. dětských skupin ST 8 500,00 Kč      

Kocianova houslová soutěž 80 000,00 Kč    

Dětská scéna 10 000,00 Kč    

Heranova violoncellová soutěž 165 900,00 Kč  

KHS a Kocianovo Ústí 600 000,00 Kč  

Město v pohybu 405 600,00 Kč  

Český videosalon 50 000,00 Kč    

Parkfest 20 000,00 Kč    

Staročeská pouť 53 600,00 Kč    

Večer Města - udílení cen 34 400,00 Kč    

Ústecký advent 115 800,00 Kč  

pronájmy škol 126 500,00 Kč  

zastupitelstvo 21 300,00 Kč    

pronájmy spolků 31 685,00 Kč    

na nákup řečnického pultu 14 000,00 Kč    

295 000,00 Kč     Ministerstvo kultury

Pardubický kraj 118 500,00 Kč     

Město Ústí nad Orlicí

1 455 300,00 Kč  

193 485,00 Kč     

 

 

 

 

Obdržené 

účelové dotace 

na základě 

žádostí o dotace 

a granty  

KLUBCENTRUM 

v Ústí nad Orlicí 

vykazuje       

k 31. 12. 2019 

vyrovnaný 

výsledek 

hospodaření 
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Kromě běžných oprav a údržby v kulturním domě byly opraveny stoly a spojovací 
desky, byla provedena kompletní oprava elektroměrového rozvaděče dle požadavku 
ČEZ, nátěr jeviště, povrchové čištění a pastování parketu na sálu a v Modrém salónku, 
oprava a revize vzduchotechniky a klapek, revize a kontrola funkčnosti EPS včetně 
přenosu, revize RHP a požárního vodovodu, revize hasebních prostředků a 
spotřebičů. 
V průběhu roku kromě běžných oprav a údržby v Roškotově divadle byla také 
provedena oprava svítidel a scénického osvětlení, oprava hlavních reprosoustav a její 
kabeláže, výměna konektorů, propojení digitálního přenosu: jeviště – promítačka, 
revize elektrického zařízení, zabezpečovacího zařízení, revize RHP a požárního 
vodovodu, revize hasebních prostředků a spotřebičů. 
V druhé polovině roku jsme kompletně vyčistili a opravili prostory Divadelního klubu: 
zednické práce – oprava stěn a stropů, zhotovení příčkové zdi, vsazení zárubní, 
oprava topení, montáž radiátorů, malování, nátěry, tapetování, montáž dveří, 
odstranění koberců a dlažby, broušení, oprava sociálního zařízení, oprava 
elektroinstalace, montáž svítidel, pokládka a lepení koberců, nouzové osvětlení, 
revize elektroinstalace, čištění dlažby a parketu.  
 
 
 

• Fond kulturních a sociálních potřeb: základní příděl – 2 % z objemu nákladů 
zúčtovaných na platy a náhrady platů +36 509,74 Kč; příspěvek na stravování 
zaměstnanců -15 210,00 Kč; na rekreaci a sport -6 483,17 Kč; dary -4 000,00 
Kč. 

• Rezervní fond: zlepšený výsledek hospodaření minulého roku +7 600,17 Kč. 

• Investiční fond: ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku +1 073 459,00 Kč; odvod z odpisů -459 000,00 Kč; financování údržby 
a oprav majetku -456 610,60 Kč. 

• Fond odměn: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku +29 000,00 Kč.  

Opravy a 

údržba 

Tvorba a 

použití fondů 
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Rozbor činnosti 
 

titul  počet diváků 

Kino – veřejnost 13 537 

Kino – školy 3 444 
 

 

název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

Life is Life – Černé divadlo Metro 09.01.2019 159 

Pánská šatna – herci Ypsilonky 28.01.2019 423 

Nájemníci – Slovácké divadlo Uherské Hradiště 15.02.2019 207 

Čochtan vypravuje – Divadelní společnost Josefa 
Dvořáka 

20.03.2019 335 

Poslední ze žhavých milenců – Agentura Harlekýn 04.04.2019 412 

Podivný případ se psem – Divadlo Kalich 13.05.2019 257 

Noc na Karlštejně – Moravské divadlo Olomouc 27.05.2019 306 

Manželské vraždění – Divadlo Na Jezerce 16.09.2019 400 

Balada pro banditu – Divadlo A. Dvořáka Příbram 07.10.2019 238 

Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská – 
Komediograf Praha 

04.11.2019 274 

Chvála bláznovství – Pantheon production Praha 10.12.2019 268 
 

 

název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

Ladislav Zibura – Prázdniny v Evropě 30.01.2019 412 

Vláďa Hron – ONEMANSHOW 04.03.2019 197 

Zdeněk Izer – Na plný coole 25.03.2019 423 

Batacchio – Cirk La Putyka 10.11.2019 174 

Vandráci Vagamundos 03.12.2019 324 
 

 

 

 

Filmová 

představení 

 

Divadelní 

předplatné 

Divadelní 

představení, 

zábavné 

pořady 
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název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

Matyáš Novák – klavír 15.01.2019 84 

Shadow Quartet 19.02.2019 64 

Jarní koncert Alou Vivat s hosty Black Buřiňos 26.03.2019 85 

České smyčcové duo 11.04.2019 38 

Komorní filharmonie Pardubice a laureát KHS 30.4.2019 38 
 

 

název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

Pocta Petru Poslušnému 19.09.2019 79 

Tomáš Kačo – My Home 31.10.2019 66 

Poletíme? 29.11.2019 392 

4 Tenoři – muzikálové gala 19.12.2019 423 
 

 

název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

Petr Spálený a Apollo band 16.01.2019 330 

Inflagranti a Josef Vojtek 12.02.2019 237 

The Backwards – Beatles revival 17.04.2019 359 

Tančíme pro radost 26.04.2019 610 

Kollárovci 19.10.2019 352 
 

 

název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

Rákosníček a hvězdy 12.01.2019 178 

Pat a Mat jedou na dovolenou 16.02.2019 413 

Příhody Maxipsa Fíka 09.03.2019 313 

O dvanácti měsíčkách 20.04.2019 71 

Michal k snídani 19.05.2019 340 

Princezna ze mlejna 21.09.2019 149 

Na kouzelném paloučku 26.10.2019 109 

Čiperkové 16.11.2019 426 

Zimní příběhy včelích medvídků 14.12.2019 173 
 

Koncertní 

předplatné 

Koncerty, 

taneční 

podvečery 

Představení 

pro děti 

Hudební 

sezóna 

různých 

žánrů 
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název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

Zvěřinec 17.01.2019 313 

Zkrocení zlé ženy 31.01.2019 518 

Pyšná princezna 25.02.2019 505 

Florida & Havaj na Havaji 12.03.2019 415 

Audience 14.03.2019 241 

Velikonoční království 04.04.2019 311 

Tančíme pro radost 
25. - 26.04., 
20.05.2019 

1 225 

Vodnické štěstí 24.05.2019 330 

Zapomenutá pohádka 02.10.2019 112 

Bílý tesák 24.10.2019 349 

Setkání před betlémem 11.12.2019 261 

Pohádky na Vánoce 19.12.2019 382 
 

 

název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

Írán – pohled do zákulisí 23.01.2019 60 

Postřehy Milana Bureše z Vietnamu 13.02.2019 240 

Florida & Havaj na Havaji 12.03.2019 79 

Z prokletých hor do Albánie 16.04.2019 35 

Přežijí?? - Cestování za přírodními národy 07.05.2019 37 

Jiří Kolbaba: Fotograf na cestách – splněný sen 18.09.2019 203 

Gruzie a Arménie – svérázný Kavkaz 16.10.2019 121 

Kyrgyzstán 13.11.2019 86 

Barma a Vietnam 12.12.2019 42 
 

 

název pořadu termín konání 

Akademie speciálních základních škol 15.01.2019 

Wolkrův Prostějov 14.02.2019 

Oblastní přehlídka recitátorů 12. – 13.03.2019 

Krajská přehlídka dětských skupin scénického 
tance 

03.04.2019 

Heranova violoncellová soutěž 10. – 13.04.2019 

Představení 

pro školy 

Přednášky 

Přehlídky, 

festivaly, 

soutěže 



Str. 06 
 

Výroční zpráva 2019 
   

 

Krajská přehlídka scénického tance mládeže a 
dospělých 

zrušeno 

Kocianovo Ústí 2019  29.04. – 05.05.2019 

Kocianova houslová soutěž 30.04. – 04.05.2019 

CSNFT Český videosalon  14. – 15.06.2019 
 

 

název pořadu 

Jóga 

Pokračovací taneční kurzy mládeže a dospělých 

Taneční kurzy 

Kurz zdobení perníčků 

Taneční kurzy pro dospělé – začátečníci 
 

 

název pořadu termín konání 

Velikonoční jarmark 11.04.2019 

Ústí 2019 - Město v pohybu 03. – 08.06.2019 

Víkend dětem 12. – 14.07.2019 

Parkfest 20.07.2019 

Kinematograf bratří Čadíků 07. – 10.08.2019 

Výstava výtvarného umění 08.08. – 08.09.2019 

Staročeská pouť 17. – 18.08.2019  

Slavnostní večer Města – udílení cen 10.10.2019 

Vánoční řemeslný jarmark 10. – 11.12.2019 

Ústecký advent 2019 01. – 31.12.2019 
 

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 jsou 
v odpoledních hodinách 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 sálu. 
Mimo běžný program byly promítány také speciální projekce s názvem Trezorové 
filmy, které byly nasazeny do programu v listopadových den jako připomenutí 30. 
výročí sametové revoluce. Projekce byly celkem tři a jednalo se o filmy, které 
zůstávaly za minulého režimu veřejnosti nepřístupné (Skřivánci na niti, Svatba jako 
řemen, Ucho). Projekce byly pro tento případ zproštěny vstupného. Průměrná 
návštěvnost činila 20 diváků.  
 
Nejnavštěvovanější filmy v roce 2019: 

titul ⌀ návštěvnost 

Ledové království II 292 

Ženy v běhu 175 

Bohemian Rhapsody 157 

Poslední aristokratka 125 

Jak vycvičit draka 3 122 

Star Wars: Vzestup Skywalkera  86 

Čertí brko 78 

Avengers: Endgame 76 
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Divadelní předplatné 

Podzim 2018 
145 předplatitelů 
Odehraná představení: 

leden 2019 Life is Life Černé divadlo Metro 

leden 2019 Pánská šatna herci Ypsilonky 
 

Jaro 2019 
161 předplatitelů 
Odehraná představení: 

únor 2019 Nájemníci 
Slovácké divadlo Uherské 
Hradiště 

březen 2019 Čochtan vypravuje 
Divadelní společnost Josefa 
Dvořáka 

duben 2019 Poslední ze žhavých milenců Agentura Harlekýn Praha 

květen 2019 Podivný případ se psem Divadlo Kalich Praha 

květen 2019 Noc na Karlštejně Moravské divadlo Olomouc 
 

Podzim 2019 
182 předplatitelů 
Odehraná představení: 

září 2019 Manželské vraždění Divadlo Na Jezerce Praha 

říjen 2019 Balada pro banditu Divadlo A. Dvořáka Příbram 

listopad 2019 
Jak se Husákovi zdálo, že je 
Věra Čáslavská 

Komediograf Praha 

prosinec 2019 Chvála bláznovství Pantheon production Praha 

 
 
Vyprodaná představení: 

• Pánská šatna 

• Poslední ze žhavých milenců 

• Manželské vraždění 
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Divadelní představení, zábavné pořady 

Od roku 2015 KLUBCENTRUM nepořádalo žádný zábavný pořad ani divadelní 
představení mimo abonmá. K tomu jsme se opět vrátili a zaznamenali velký zájem 
veřejnosti i jejich návštěvnost. 
 
Odehraná představení: 

leden 2019 Ladislav Zibura – Prázdniny v Evropě 

březen 2019 Vláďa Hron – ONEMANSHOW 

březen 2019 Zdeněk Izer – Na plný coole 

listopad 2019 Batacchio – Cirk La Putyka 

prosinec 2019 Vandráci Vagamundos 

 
 
Vyprodaná představení: 

• Ladislav Zibura – Prázdniny v Evropě 

• Zdeněk Izer – Na plný coole 
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Koncertní předplatné 

2018/2019 
38 předplatitelů 
Odehrané koncerty: 

leden 2019 Matyáš Novák – klavír 

únor 2019 Shadow Quartet 

březen 2019 Jarní koncert Alou Vivat s hosty Black Buřiňos 

duben 2019 České smyčcové duo 

květen 2019 Komorní filharmonie Pardubice a laureát KHS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 30 32 34 36 38 40

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Abonentní řada
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Hudební sezóna různých žánrů 

S novou koncertní sezónou jsme opustili klasické koncerty Kruhu přátel hudby. 
Nabídka těchto koncertů je v rámci ZUŠ a violoncellové i houslové soutěže 
dostatečná a naším cílem bylo oslovit širší okruh posluchačů, ukázat rozmanitost 
hudby ve všech jejich podobách, představit větší projekty a dostat koncerty zpět do 
vlastních prostor s technickým zázemím a neplacením pronájmu prostor a laděním 
klavírů jiným organizacím.  
Hudební sezóna různých žánrů 2019/2020 jasně ukázala, že nová žánrově otevřenější 
dramaturgie KLUBCENTRA vykročila správným směrem a zvedla zájem veřejnosti. 
 
 

2019/2020 
26 předplatitelů 
Odehrané koncerty: 

září 2019 Pocta Petru Poslušnému 

říjen 2019 Tomáš Kačo – My Home (klavírní recitál) 

listopad 2019 Poletíme? 

prosinec 2019 4 Tenoři – muzikálové gala 
 

 

Vyprodaná představení: 

• 4 Tenoři – muzikálové gala 
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Koncerty 

Odehrané koncerty: 

leden 2019 Petr Spálený a Apollo band 

únor 2019 Inflagranti a Josef Vojtek 

duben 2019 The Backwards – Beatles revival 

duben 2019 Tančíme pro radost 

říjen 2019 Kollárovci 
 

 

Vyprodaná představení: 

• The Backwards – Beatles revival 

• Kollárovci 
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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. Žánrově jsou 
pohádky vybírány tak, aby dětské publikum i jejich rodiče, měli možnost během 
sezóny shlédnout činoherní, loutkoherecké či muzikálové pohádky. Pohádky jsou 
většinou určeny pro děti od 3 let. 
 
Odehraná představení: 

leden 2019 Rákosníček a hvězdy 

únor 2019 Pat a Mat jedou na dovolenou 

březen 2019 Příhody Maxipsa Fíka 

duben 2019 O dvanácti měsíčkách 

květen 2019 Michal k snídani 

září 2019 Princezna ze mlejna 

říjen 2019 Na kouzelném paloučku 

listopad 2019 Čiperkové 

prosinec 2019 Zimní příběhy včelích medvídků 

 
 
Vyprodaná představení: 

• Pat a Mat jedou na dovolenou 

• Čiperkové 
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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 trvá.  
 

Odehraná představení: 

Zvěřinec 

Zkrocení zlé ženy 

Pyšná princezna 

Florida & Havaj na Havaji 

Audience 

Velikonoční království 

Tančíme pro radost 

Vodnické štěstí 

Zapomenutá pohádka 

Bílý tesák 

Setkání před betlémem 

Pohádky na Vánoce 
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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 vždy po skončení přednášky. Návštěvníci 
mají možnost si od některých autorů zakoupit i jejich knihy, DVD nebo umělecké 
fotografie. Novinkou roku 2019 je umožnění přednášejícím promítat fotografie 
pomocí promítací techniky přímo z kabiny. 

 

leden 2019 Írán – pohled do zákulisí 

únor 2019 Postřehy Milana Bureše z Vietnamu 

březen 2019 Florida & Havaj na Havaji 

duben 2019 Z prokletých hor do Albánie 

květen 2019 Přežijí?? - Cestování za přírodními národy 

září 2019 Jiří Kolbaba: Fotograf na cestách – splněný sen 

říjen 2019 Gruzie a Arménie – svérázný Kavkaz 

listopad 2019 Kyrgyzstán 

prosinec 2019 Barma a Vietnam 

 
 



Str. 18 
 

Výroční zpráva 2019 
   

 

Přehlídky, festivaly, soutěže 

Akademie 2019 

Přehlídka zájmové umělecké činnosti speciálních škol okresu Ústí nad Orlicí 
Přehlídka byla vyhlášena ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, slovesném a 
výtvarném. 

Účastnily se celkem 4 školy: 
Střední škola a základní škola Žamberk - 30 
Speciální základní škola Ústí nad Orlicí - 28 
Speciální základní škola Vysoké Mýto - 14   
Stacionář Ústí nad Orlicí - 10                                           
Dále bylo zasláno několik desítek výtvarných prací, ze kterých byla v sále instalována 
výstava.  
Kromě 82 vystupujících se zúčastnilo dalších cca 150 dětí jako diváci.  
Každá škola obdržela po skončení svého vystoupení pamětní list. 

Wolkrův Prostějov 

Oblastní kolo festivalu poezie 
Oblastního kola se zúčastnilo 10 recitátorů ze tří škol. Porota pracovala ve složení: 
Jindřiška Petráková, Jana Trojanová a Petr Kouba. Všichni zúčastnění obdrželi 
účastnický list, ostatní ocenění pak diplomy a čestná uznání. Do krajského kola porota 
doporučila postup osmi studentům. 

Dětská scéna 2019 

Oblastní přehlídka dětských 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. 
0.          kategorie – žáci 1. tříd        –   3 (nepostupová) 
I. kategorie – žáci 2. a 3. tříd – 26 
II. kategorie – žáci 4. a 5. tříd – 30  
III. kategorie – žáci 6. a 7. tříd – 19  
IV. kategorie – žáci 8. a 9. tříd –   8  
Celkem se přehlídky zúčastnilo 86 dětí. 
Všechny děti obdržely upomínkový list a drobný dárek. Postupujícím byly předány 
diplomy, čestná uznání a ceny.                                      
Porota pracovala ve složení:  
Martina Dobiášová – učitelka dramatické výchovy, herečka, recitátorka, redaktorka 
Jindřiška Petráková – učitelka dramatické výchovy                              
Petr Kouba – rozhlasový moderátor, herec, režisér 
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Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického 

tance 

Na přehlídce, které se zúčastnilo celkem 13 skupin v počtu 255 dětí, bylo předvedeno 
24 choreografií. 
Porota pracovala ve složení: Jiří Lössl, Pavla Krieger Jahodová, Dana Škrabalová, 
Renata Reslerová a Helena Lochmanová. 
Dopoledne probíhala prezence a zkoušky souborů a od 13.30 hodin vlastní program 
přehlídky. Ten byl rozdělen do tří programových bloků. 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. 

Heranova violoncellová soutěž 

Ve středu 10. dubna byl v Základní umělecké škole slavnostně zahájen jubilejní 25. 
ročník Heranovy violoncellové soutěže, která se v Ústí nad Orlicí koná již od roku 
1968. Na začátek se tradičně porotci a organizátoři soutěže vydali k pomníku Bohuše 
Herana, který je umístěn na sídlišti Štěpnice. Zde se uklonili mistrově památce. 
Následovalo slavnostní zahájení soutěže v koncertním sále Základní umělecké školy 
Jaroslava Kociana, kde mimo jiné pozdravil soutěžící a jejich doprovod starosta města 
Petr Hájek. Následovalo losování soutěžících a odborná porota začala hodnotit 
jednotlivé výkony. Soutěží se ve čtyřech kategoriích a to do 10, 12, 14 a 16 let. 
Letošního ročníku se účastnilo celkem 49 mladých cellistů z 14 zemí z celého světa. 
Výkony soutěžících hodnotila pětičlenná mezinárodní porota složená z profesorů 
akademií a konzervatoří v čele s profesorem Miroslavem Petrášem. 
V rámci 25. ročníku Heranovy violoncellové soutěže se ve čtvrtek 11. dubna, 
v Hernychově vile, uskutečnil koncert Českého smyčcového dua v podání houslistky 
Lucie Sedlákové Hůlové a violoncellisty Martina Sedláka. České smyčcové duo působí 
na hudební scéně od roku 1994 a jeho repertoár zahrnuje dua z doby baroka až po 
současnost. Na koncertu zazněla díla Josefa Fialy, Bohuslava Martinů, G.F. Händla a 
dalších autorů. 
Sobota 13. dubna byla posledním dnem jubilejního 25. ročníku Heranovy 
violoncellové soutěže. Již tradičně se dopoledne v Hernychově vile uskutečnilo 
setkání účastníků, hostů a poroty se starostou města a zástupci organizačního 
výboru. Starosta Petr Hájek pozdravil všechny přítomné a vyzdvihl význam soutěže 
v rámci kulturních tradic našeho města. Na setkání vystoupil také předseda poroty 
Miroslav Petráš, který krátce zhodnotil uplynulý ročník. Na závěr se také všichni 
přítomní účastníci podepsali do kroniky soutěže. 
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Sobotní odpoledne patřilo slavnostnímu vyhlašování vítězů jednotlivých kategorií a 
závěrečnému koncertu vítězů a laureáta letošního ročníku soutěže. První místo v 
nejmladší kategorii obsadil desetiletý Tsentsen Chinzorig z Mongolska. Druhou 
skupinu ovládl jedenáctiletý Polák Midor Fryderyk Leon. You Wu z Maďarska se stal 
vítězem třetí věkové skupiny a čtvrtou kategorii ovládl Čech Petr Hamerský. Mezi 
vyhlašováním vítězů jednotlivých kategorií se udílela i další ocenění. Mimo jiné cena 
radního Bohumila Bernáška pro nejúspěšnějšího účastníka z České republiky nebo 
cena za vynikající klavírní doprovod. Laureátem, tedy absolutním vítězem, se stal 
vítěz 3. kategorie You Wu z Maďarska. 
Porota: 
Prof. Miroslav Petráš – AMU Praha 
Prof. Jan Hališka – Ostravská univerzita 
Prof. Marek Jerie – emeritní profesor Vysoká hudební škola Luzern, Švýcarsko 
Mgr. Tadeusz Melka – Szkola Muzyczna Wroclaw 
Prof. Jozef Podhoranský – JAMU Brno a VŠMU Bratislava 

Krajská postupová přehlídka souborů scénického tance 

mládeže a dospělých 

Díky nízkému počtu přihlášených souborů a po poradě s pracovníky odborného 
útvaru pro scénický tanec NIPOS ARTAMA Praha jsme byli nuceni přehlídku zrušit. 

Kocianovo Ústí 2019 

Festival zahájil Zemlinsky Quartet v pondělí 29. dubna. Různé skladby v podání houslí, 
violy a violoncella si mohli zájemci přijít poslechnout do Hernychovy vily. 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 úterý 30. 4. 2019 Komorní filharmonie Pardubice a 
Emrik Revermann z Kanady, laureát Kocianovy houslové soutěže 2018. Středeční 
podvečer patřil koncertu Prague Cello Quartet v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
Příchozí mohli slyšet klasické, jazzové, rockové i popové skladby. Festival Kocianovo 
Ústí rámuje a umělecky dotváří Kocianovu houslovou soutěž již 14. rokem. Jeho čtvrtý 
koncert se v Roškotově divadle nesl v duchu cikánské hudby. Umělecký ředitel Pavel 
Šporcl se představil s cimbálovou kapelou a se svým projektem Gipsy Fire. Slavnostní 
vyhlášení vítězů, předání ocenění a závěrečný koncert vítězů letošního, jubilejního 
61. ročníku Kocianovy houslové soutěže se uskutečnil v sobotu 4. května v Roškotově 
divadle. Nedělní koncert „Hvězdy hrají Mozarta” v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
zakončil 14. ročník festivalu. V čele Pražské filharmonie se představil houslista Pavel 
Šporcl, violista Maxim Rysanov a světoznámý dirigent John Axelrod. 
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Kocianova houslová soutěž 

61. ročník Kocianovy houslové soutěže se konal od 30. dubna do 4. května tradičně 
v Základní umělecké škole Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. Soutěže se zúčastnilo 
66 houslistů z 19 zemí.   
Slavnostní zahájení soutěže proběhlo, kvůli špatnému počasí, v koncertním sále 
Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Zde se úvodního slova ujala ředitelka 
soutěže Lenka Lipenská, starosta města Petr Hájek, předseda mezinárodní odborné 
poroty Pavel Hůla a patron soutěže Pavel Šporcl. Starosta města Petr Hájek zmínil, že 
se letos přihlásilo nejvíce účastníků.  
Tradičně patřil úvodní den první kategorii, která je jednokolová a dále kategoriím 2. 
a 3., ve kterých proběhla první kola. Těm vždy předchází losování pořadí jednotlivých 
soutěžících. Po odehraných prvních kolech následuje vyhlášení výsledků a 
postupujících soutěžících do druhého kola. Soutěž probíhala do soboty 4. května, kdy 
se v Roškotově divadle uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů a laureáta soutěže 
spojené s předáváním ocenění a závěrečným koncertem vítězů. 
V sobotu dopoledne se na radnici konalo tradiční 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. 
Na závěr se všichni malí houslisté podepsali do kroniky soutěže. 
Závěrečný koncert vítězů udělal tečku za letošním 61. ročníkem Kocianovy houslové 
soutěže. Na samotném začátku vystoupil Mezinárodní soutěžní orchestr složený z 
dvaadvaceti účastníků z různých zemí. Sólistou a zároveň dirigentem orchestru byl 
patron soutěže Pavel Šporcl.  
Vítězkou první kategorie se stala Estelle Presler ze Švýcarska. První místo ve druhé 
kategorii letos nebylo uděleno. Třetí kategorii ovládl Čech Daniel Matejča a první 
místo ve čtvrté kategorii si zasloužila soutěžící z Litvy Ugné Katinskaite. 
Na samotný závěr byl vyhlášen absolutní vítěz 61. ročníku Kocianovy houslové 
soutěže. Laureátem soutěže se stal vítěz 3. kategorie, 14letý Daniel Matejča z Liberce. 
Výkony hodnotila odborná sedmičlenná porota: 
MgA. Pavel Hůla – AMU Praha 
Conrad Chow, D. M. A. – Královská konzervatoř Toronto, Kanada 
Prof. Daniel Glineur – Académie de Musique d´Ath, Belgie 
MgA. Pravoslav Kohout – hudební publicista 
Doc. Bohuslav Matoušek – AMU Praha 
Savelii Shalman, Ph.D – Konzervatoř Petrohrad, Rusko 
MgA. Dana Vlachová – Pražská konzervatoř 

Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby Český 

videosalon 

Ve dnech 14. a 15. června se v Ústí nad Orlicí konal 66. 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 
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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, která se konala od 
dubna do května po celé republice. Letos do celostátního kola postoupilo celkem 34 
filmů od amatérských autorů. 
Soutěž měla devět soutěžních bloků. Páteční večerní program zahájil starosta Města 
Ústí nad Orlicí pan Petr Hájek. Dále byly promítnuty dokumenty z loňského ročníku 
Českého videosalonu 2018 a upoutávka na letošní ročník UNICA v Blansku. V rámci 
soutěže pak slovenská kolekce filmů, kterou uvedla představitelka NOC Bratislava 
PhDr. Zuzana Školudová. Pro děti z mateřských a základních škol z Ústí nad Orlicí byla 
k vidění projekce animovaných filmů. Promítaly se i filmy v rámci divácké soutěže 
Minuta film 2019. 
Soutěžní snímky byly po oba dva dny promítány v Malé scéně a hodnotila je odborná 
porota ve složení: 
Milan Šebesta – filmový tvůrce a pedagog 
Klára Belicová – kameramanka 
Jiří Horníček – filmový kurátor a historik 
Lubomír Krupka – kameraman a střihač. 
Vyhlášení výsledků proběhlo v sobotu večer v kulturním domě. 
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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: 6. ledna až 10. února 2019, 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 6 lekcí. Hudební doprovod na vyučovacích lekcích byl zajištěn formou 
reprodukované hudby. Kurz navštěvovalo 40 párů.  

Taneční kurz pro mládež 

Termín konání: 22. září až 7. prosince 2019, Kulturní dům Ústí nad Orlicí 
Taneční kurz pro mládež probíhal pod vedením Zdeňka Hejzlara a Petry Nožkové 
každé nedělní odpoledne od 14.00 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 89 účastníků a těšil se i velkému zájmu 
z řad rodičů.   

Taneční kurz pro dospělé – začátečníci 

Termín konání: 22. září až 24. listopadu 2019, Kulturní dům Ústí nad Orlicí 
Taneční kurz pro dospělé probíhal pod vedením Zdeňka Hejzlara a Petry Nožkové 
každou neděli od 17.30 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Celkem se 
uskutečnilo 10 lekcí. Hudební doprovod na vyučovacích lekcích byl zajištěn formou 
reprodukované hudby. Kurz navštěvovalo 25 párů.  
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Akce pro širokou veřejnost 

Velikonoční jarmark 

Tradiční inspiraci na velikonoční svátky přinesl jarmark, který se konal ve čtvrtek 11. 
dubna v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. K vidění a koupi zde byly nejen domácí 
výrobky převážně s velikonoční tématikou. Nechyběly pestrobarevné, malé i velké 
kraslice s ukázkou jejich zdobením, jarní květiny a květinové dekorace, keramika, 
šperky, dřevěné dekorace a další velikonoční zboží. 
Velikonočních trhů se zúčastnily tři desítky prodejců.  

Ústí nad Orlicí 2019 – Město v pohybu – týden dobré pohody 

Blížícímu se jubilejnímu 20. ročníku městských slavností Město v pohybu – Týden 
dobré pohody předcházela rozsáhlá expozice fotografií z historie konání této akce, 
které byly k vidění na 20 velkých panelech. 
V pondělí 3. června úderem 15 hodiny začal kulturní program na náměstí 
vystoupením souborů ZŠ Komenského, následovala kapela W.A.F., Těžká doba a 
v podvečer pak legendární Progres 2. Před hlavním hostem večera, Davidem 
Kollerem s kapelou, pozdravil zaplněné náměstí starosta Petr Hájek, který mimo jiné 
poděkoval sponzorům a organizátorům. 
Druhý den městských slavností patřil Základní škole Bratří Čapků, sboru Čtyřlístek a 
Alou Vivat. V podvečer zahrála kapela Kamelot a večerního programu se ujala Yo Yo 
Band. 
Třetí den slavností byla v kulturním domě také zahájena prodejní výstava kaktusů, 
která trvala do pátku. Na Mírovém náměstí vystoupili klienti našeho stacionáře a ZŠ 
Speciální. Následovalo pěvecké oddělení ZUŠ, dechový orchestr města a Black band. 
Ve večerním programu plném jazzu se představil František Uhlíř společně s Janem 
Jiráněm a kapelou. 
Ve čtvrtek odpoledne proběhlo vyhlášení vítězů sportovních disciplín za první tři dny. 
O program na Mírovém náměstí se postaral taneční obor ZUŠ a kapely PPS a Wasabi. 
Mnoho mladých diváků přilákalo vystoupení Milana Peroutky se skupinou Perutě a 
závěr čtvrtečního programu patřil kapele Tata Bojs. 
Předposlední den vystoupily na pódiu děti z MŠ Na Výsluní, pokračovala kapela 
Nirvana Czech Tribute, Karel Kahovec s kapelou George & Beathovens. Večer patřil 
revivalové kapele Queenie a o závěr celého dne se postaral Uriah Heep revival. 
Sobotou 8. června skončil 20. ročník městských slavností Město v pohybu – Týden 
dobré pohody. Letošnímu, jubilejnímu ročníku, přálo nejen počasí, ale také zájem 
veřejnosti. V sobotním programu se představil soubor Acri Tibia, Šedous Band, Ponny 
Expres a vyhlašovaly se výsledky sportovních soutěží. Podvečer patřil Adele Tribute 
Show, The Pink Panthers a poslední vystupující kapelou byla Support Lesbiens.  
Na závěr poděkoval všech pořadatelům, sponzorům a divákům starosta města Petr 
Hájek. 
Tečku za letošním Městem v pohybu udělal ohňostroj. 
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Víkend dětem 

Akci nazvanou Víkend dětem ve dnech 12. – 14. 7. jsme uspořádali ve spolupráci s 
Městským muzeem. Po celý víkend byly v Hernychově vile a kulturním domě 
připraveny nejen výtvarné dílny, ale také hudební a divadelní program. 
Pátek patřil loutkovému divadlu a Vodnické pohádce s následnou ukázkou mletí na 
ručním kamenném mlýnu a tvoření z mouky. V sobotu byla v kulturním domě 
připravena bubenická dílna pro všechny věkové kategorie spojená s výrobou 
rozličných chrastítek a tamburín. Poslední, nedělní odpoledne vystoupilo divadlo Věž 
s představením Včelí medvídci zpívají, které bylo plné písniček z oblíbeného 
večerníčku. Odpoledne pokračovalo stylově představením včelařství a spojených 
činností včetně tvořivé dílny, ve které děti poznávaly, jak to v úlu funguje, z čeho se 
skládá včelstvo a mnoho dalších zajímavých věcí.  

Parkfest 

Hudební akce nazvaná Parkfest se uskutečnila v sobotu 20. července v parku u 
Roškotova divadla. Během odpoledne až do večerních hodin se v parku vystřídalo 
mnoho diváků a posluchačů. 
Brněnský písničkář a kytarista Dan Vertígo se představil se svou tvorbou. Již podruhé 
na Parkfest zavítala rocková kapela Spektrum z Hradce Králové. Tu na pódiu 
vystřídalo uskupení mladých hudebníků s názvem Echonaut z Vysokého Mýta. Celou 
akci zakončilo vystoupení pražské rockabilly kapely Screwballs. 

Kinematograf bratří Čadíků 

Deštivým večerem začalo ve středu 7. srpna letošní promítání Kinematografu Bratří 
Čadíků, který každoročně o prázdninách přijíždí do Ústí nad Orlicí. Kinematograf 
promítal denně od 21 hodin v parku u Roškotova divadla až do soboty 10. 8. 2019.  
Na výběr byly celkem 4 české filmy: 
Chata na prodej 
Čertí brko 
Trabantem tam a zase zpátky 
Po čem muži touží 

Výstava výtvarného umění 

V kulturním domě se uskutečnil již 21. ročník výstavy výtvarného umění. Pro 
návštěvníky byla připravena díla 43 autorů z Ústí nad Orlicí, okolí i vzdálenějších míst 
celé ČR. K vidění byly kromě obrazů malovaných různými technikami i fotografie, 
keramika, šperky a další.  
Na slavnostní vernisáži, kterou průvodním slovem uvedl Martin Lamplot se 
představila Taneční škola Česká Třebová.  Zúčastnila se jí více jak stovka příznivců 
umění. Výstavu za dobu trvání shlédlo několik stovek návštěvníků. 
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Staročeská pouť 

Letošní 94. Ústecká staročeská pouť odstartovala v pátek 16. srpna poprvé na 
Kociánce, poprvé s novými atrakcemi. O víkendu doplnily pouť dobové pouťové 
atrakce, v zahradě Hernychovy vily bylo možné shlédnout ukázky starých řemesel a v 
amfiteátru na Kociánce probíhal program pro děti. Nechyběly ani stánky s bohatým 
občerstvením a rozličným pouťovým zbožím. 
K organizaci Staročeské ústecké pouti přispělo KLUBCENTRUM zajištěním 
doprovodného programu cílícího na děti. O zábavu pro děti se postarala Agentura 
Vosa s interaktivním, hudebním programem a Vodník Pěnkava s povídáním o rybách 
a divadelním představením.  

Slavnostní večer města – udílení cen 

Druhý říjnový čtvrtek se v Roškotově divadle uskutečnil Slavnostní večer spojený s 
udílením Cen města Ústí nad Orlicí. 
Cena města Ústí nad Orlicí v roce 2019 byla udělena MgA. Pavlu Hůlovi za 
dlouhodobý přínos a odbornou spolupráci při Kocianově houslové soutěži, za 
propagaci jména Mistra Jaroslava Kociana doma i ve světě. 
Ocenění Počin roku za rok 2018 bylo v roce 2019 uděleno Mgr. Karlu Škarkovi za 
sepsání knihy „HESLO ČECHOSLOVÁK“, kterou napsal na základě válečného deníku 
svého otce plk. Karla Škarky. Dále Petře Novákové a Denise Váňové za vynikající 
reprezentaci školy (SŠUP Ústí nad Orlicí) i města a pozitivní přínos k propagaci 
uměleckého vzdělávání v Ústí nad Orlicí 
Cena starosty města v roce 2019 byla udělena spolku Malá scéna nejen za obětavou 
činnost a organizační schopnosti, ale zejména za deset sezon, během kterých bylo 
město Ústí nad Orlicí obohaceno ve filmové, divadelní, výtvarné, hudební, vzdělávací, 
poznávací a společenské oblasti. 
Čestné občanství města Ústí nad Orlicí bylo v roce 2019 uděleno plk. Karlu Škarkovi, 
in memoriam, vojáku vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava, italskému 
partyzánu a příslušníku Československé obrněné brigády v Anglii za odbojovou 
protiněmeckou činnost během 2. světové války. 
Radimu Nováčkovi, in memoriam, rodáku z Ústí nad Orlicí, jenž působil jako 
významný český mineralog, vysokoškolský pedagog a jenž jako účastník 
protiněmeckého odboje byl popraven v koncentračním táboře Mauthausen. 
O hudební program v rámci slavnostního večera se postarala dixielandová kapela 
Black Buřiňos a večerem provázel Martin Lamplot. 
Závěrečné společenské setkání se uskutečnilo, letos poprvé, ve zrekonstruovaném 
divadelním klubu v suterénu Roškotova divadla. 

30. výročí 17. listopadu 1989 

V Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí byla v pátek 8. listopadu zahájena výstava 
fotografií z období listopadu 1989 fotografa Karla Cudlína. Český fotograf, zabývající 
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se převážné dokumentární fotografií působí i jako pedagog a spolupracuje s 
vydavatelstvími, televizemi a filmovými produkcemi v České republice i v zahraničí.  
V letech 1997–2003 byl jedním z oficiálních fotografů prezidenta Václava Havla. V 
soutěži Czech Press Photo získal celkem šestnáct cen.  
Výstava dokumentárních fotografií Karla Cudlína z období pádu totality a 
porevolučních událostí byla k vidění v Roškotově divadle do konce listopadu. 
30. výročí 17. listopadu 1989 jsme si připomněli také promítáním tří „trezorových" 
filmů pro návštěvníky bez vstupného. 
14. 11. – Skřivánci na niti 
15. 11. – Svatba jako řemen 
16. 11. – Ucho 

Vánoční řemeslný jarmark 

Termín konání: 10. a 11. prosince 2019, Kulturní dům Ústí nad Orlicí 
Jarmarku se zúčastnilo více jak třicet prodejců, kteří nabízeli drahé kameny, 
keramiku, výrobky ze dřeva, kosmetiku, cukrovinky, bižuterii, svíčky, čaje, mýdla, 
perníčky, koření, dekorace, vánoční ozdoby a další zboží. Zpestřením akce byly 
dílničky pro děti a vystoupení dětí z ústeckých MŠ a ZŠ. 

Ústecký advent 

První adventní neděli 1. 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 
vystoupila country kapela Ponny Expres. 
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 Fleret se Zuzanou Šulákovou. 
Již pošesté se naše město zapojilo do adventní akce „Česko zpívá koledy". Ve středu 
11. prosince se úderem 18 hodiny Mírovým náměstím rozezněly oblíbené české 
koledy v podání souboru Alou Vivat a široké veřejnosti. Projekt "Česko zpívá koledy" 
regionálních Deníků, který je založený na myšlence společného zpívání vybraných 
koled v jeden den a čas si v našem městě nenechalo ujít mnoho lidí. 
Ve čtvrtek 12. prosince se na Mírovém náměstí konaly adventní trhy a vystoupila 
kapela Šedous band. V průběhu celého Ústeckého adventu byla i Pošta pro Ježíška. 
V úterý 31. prosince jsme se na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí loučili se starým 
rokem 2019. Od čtvrté hodiny odpolední na pódiu vystoupila kapela Kanci paní 
nadlesní. Před ohňostrojem všechny pozdravil starosta města Petr Hájek 
s místostarosty, kteří popřáli úspěšný nový rok 2020. 
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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  
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Personalistika 

Hlavní pracovní poměr  

Celkem 5 pracovníků: 
Pokorný Karel – ředitel, od 23.7.2018 pohřešován, z funkce odvolán 28.2.2019, dne 
12.3.2019 odeslána výpověď z nadbytečnosti k 31.5.2019, dnem 2.10.2019 vydán 
úmrtní list s datem úmrtí 23.7.2018 
Martináková Jaroslava – ekonomka, pověřená řízením organizace, od 1.7.2019 
ředitelka organizace na základě výsledků výběrového řízení z 17.4.2019 
Stárková Květoslava – programové odd., propagace 
Fiedler Tomáš – programové odd., produkce kina 
Pirkl Radoslav – technický provoz, pronájmy 
Křížek Jan – účetní, administrativa od 1.1.2019 do 31.3.2019 
Netušilová Petra – účetní, administrativa od 1.11.2019 

Dohody o pracovní činnosti 

Celkem 20 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 
Dytrichová Jana – pokladní 
Klimešová Alena – uvaděčka, šatnářka 

Dohody o provedení práce 

Jednorázové výpomoci, porotci, lektoři, moderátoři, vystupující – celkem 96 
pracovníků. 
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Plán činnosti na rok 2020 

• Filmová představení: pro veřejnost, pro školy, kino naslepo, senior 
kino, filmový archiv, záznamy koncertů 

• Divadelní předplatné: činohra, muzikál, opereta 

• Předplatné hudební sezóny různých žánrů 

• Divadelní představení a koncerty: mimo předplatné 

• Akce v Divadelním klubu: blues, jazz, soul, šanson, reggae, malé formy 
představení 

• Zábavné pořady: talk 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 2020 – nesoutěžní přehlídka 
zájmové umělecké činnosti mládeže speciálních základních škol 
regionu, Wolkrův Prostějov – oblastní kolo celostátního festivalu 
poezie, Dětská scéna  - oblastní přehlídka dětských recitátorů, Krajská 
postupová přehlídka dětských skupin scénického tance, Krajská 
postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých, 
Kocianovo Ústí – 15. ročník hudebního festivalu, Kocianova houslová 
soutěž – 62. ročník, České vize – celostátní soutěž neprofesionální 
filmové tvorby 

• Akce pro širokou veřejnost: Velikonoční jarmark – prodej řemeslných 
výrobků a předvádění výroby, Ústí 2020 – Město v pohybu – týden 
dobré pohody, Rodinné víkendy – divadelní představení pro děti, 
poslechová hudba pro seniory, koncert kapel, filmové projekce pod 
širým nebem, tvořivé dílny pro děti, zážitkový program, Letní 
promítání, Výstava výtvarného umění, Ústecká staročeská pouť, 
Slavnostní večer města s udílením cen, Ústecký advent, Vánoční 
prodejní trhy 
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Kontaktní informace 
 

 

Jaroslava Martináková  
ředitelka 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  

 

 

Petra Netušilová  

účetnictví, administrativa, 
předprodej vstupenek  

734 789 138  

ucetni@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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