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Úvodem
Pandemie koronaviru zasadila české kultuře silnou ránu. Opatření spojená s nákazou
přinesla přerušení nebo utlumení činnosti. Nastalá situace citelně zasáhla do
programování akcí. Předprodej vstupenek se skoro zastavil – diváci nemají záruku, že
se pořad nakonec uskuteční. V přehledu uvádíme akce, které musely být v průběhu
roku zrušeny bez náhrady či přeloženy na náhradní termín.
název pořadu

termín konání

náhradní termín

Divadelní předplatné
Nora (Domeček pro panenky) - Divadlo pod
Palmovkou
Mlýny – Divadlo Sklep Praha

18.03.2020
29.04.2020

Na ostro – Agentura Snů Praha

19.05.2020

Kočičí hra – Klicperovo divadlo Hradec Králové

11.06.2020

Můj nejlepší kamarád – Divadlo v Rytířské
Únos v Neapoli – Divadelní spolek Vicena
Enigmatické variace – Divadlo J. K. Tyla Plzeň

02.11.2020
03.12.2020
14.12.2020

14.09.2020
zrušeno
06.10.2020
25.11.2020
přesun do 2021
05.11.2020
přesun do 2021
přesun do 2021
přesun do 2021
přesun do 2021

Divadelní představení, zábavné pořady
Máša a Medvěd

29.03.2020

Čtyři dohody
Pátá dohoda
Minipárty s Karlem Šípem

30.03.2020
31.03.2020
18.11.2020

10.10.2020
zrušeno
zrušeno
zrušeno
přesun do 2021

Hudební předplatné
-123min.

19.03.2020

Rock&Roll band Marcela Woodmana

16.04.2020

Robert Křesťan a Druhá tráva

15.10.2020

Prague Cello Quartet
Pirate Swing band Gala 2020

11.11.2020
18.12.2020

04.09.2020
23.11.2020
přesun do 2021
29.12.2020
přesun do 2021
přesun do 2021
přesun do 2021

Koncerty, taneční podvečery
Tančíme pro radost
Petra Janů a skupina Amsterdam
František Uhlíř "70" - Příběh mého života
Karel Gott revival Morava

24.04.2020
25.04.2020
21.10.2020
19.12.2020

zrušeno
zrušeno
přesun do 2021
přesun do 2021

Klubové večery
Petr Novák Forever

25.03.2020

The Chilkats

03.04.2020

3.11.2020
zrušeno
21.12.2020
zrušeno
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Neal Black & The Healers

09.05.2020

Livin Free
Štěpánská rockotéka

23.10.2020
25.12.2020

13.09.2020
zrušeno
přesun do 2021
zrušeno

14.03.2020
18.04.2020
17.05.2020
31.10.2020
28.11.2020
12.12.2020

zrušeno
zrušeno
30.08.2020
zrušeno
zrušeno
zrušeno

Představení pro děti
Čert a Káča
Pohádka ze staré knihy
Michalovi mazlíčci
Dášenka čili život štěněte
Trampoty čertíka Culínka
Hlídali jsme Ježíška

Školní představení
Expedice Borneo
Tančíme pro radost
Maxipes Fík
Rytmy sběrného dvora
O Honzovi
České vize
Malý princ
Prague Cello Quartet
Putování s pantomimou

26.03.2020
23. - 27.04.2020
18.05.2020
26.06.2020
19.10.2020
23.10.2020
09.11.2020
11.11.2020
12.12.2020

zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno

Přehlídky, festivaly, soutěže
Oblastní přehlídka recitátorů
17. - 18.03.2020
Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance
02.04.2020
Krajská přehlídka scénického tance mládeže a
28.04.2020
dospělých
Kocianovo Ústí 2020
26.04. - 09.05.2020
Kocianova houslová soutěž
05. - 09.05.2020
České vize 2020 online
17. - 21.06.2020

zrušeno
01.10.2020
22.09.2020
zrušeno
zrušeno
zrušeno
22. - 25.10.2020

Vzdělávací akce, přednášky
Expedice Borneo
Černobyl – spící peklo
Maroko
Příběhy krajanů z Banátu
Palestina: země nezemě
Izrael s GOPRO kamerou a hudbou ze severu na jih
Jiří Kolbaba: Sedm divů Islandu

26.03.2020
15.04.2020
13.05.2020
17.09.2020
14.10.2020
04.11.2020
09.12.2020

zrušeno
01.09.2020
zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno
přesun do 2021

Kurzovní činnost
Jóga
Taneční kurzy
Taneční kurzy pro dospělé – začátečníci

2020
2020
2020

přesun do 2021
přesun do 2021
přesun do 2021

Akce pro širokou veřejnost
Velikonoční jarmark
Ústí 2020 - Město v pohybu
Vánoční řemeslný jarmark
Ústecký advent 2020

31.03.2020
01.06. - 06.06.2020
09. – 10.12.2020
29.11. –
31.12.2020

zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno
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Hospodaření účetní jednotky
KLUBCENTRUM

KLUBCENTRUM
v Ústí nad Orlicí
vykazuje
k 31. 12. 2020
výsledek
hospodaření jako
zisk ve výši
118 713,27 Kč

Obdržené
účelové dotace
na základě
žádostí o dotace
a granty

Opravy a
údržba

Výnosy
Příspěvek MěÚ na provoz
dotace na kulturu a účely
dotace ze státního rozpočtu
dotace z Pk
Výnosy celkem
Náklady
HV
Dotace na investice
Odvod do rozpočtu zřizovatele
Odvod z odpisů budovy

poskytovatel
Ministerstvo kultury
Pardubický kraj

Město Ústí nad Orlicí

hlavní
2 458 425,27 Kč
7 623 700,00 Kč
290 500,00 Kč
370 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 762 625,27 Kč
10 748 919,56 Kč
13 705,71 Kč
- Kč
- Kč
459 000,00 Kč

Rok 2020
doplňková
406 762,61 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
406 762,61 Kč
301 755,05 Kč
105 007,56 Kč
- Kč
- Kč
- Kč

celkem
2 865 187,88 Kč
7 623 700,00 Kč
290 500,00 Kč
370 000,00 Kč
20 000,00 Kč
11 169 387,88 Kč
11 050 674,61 Kč
118 713,27 Kč
- Kč
- Kč
459 000,00 Kč

celkem
účel
370 000,00 Kč České vize
20 000,00 Kč Krajská přehl. dětských skupin ST
KHS a Kocianovo Ústí
197 600,00 Kč Staročeská pouť
Večer města - udílení cen
pronájmy škol
92 900,00 Kč
zastupitelstvo

částka
370 000,00 Kč
20 000,00 Kč
80 000,00 Kč
11 000,00 Kč
106 600,00 Kč
64 300,00 Kč
28 600,00 Kč

Na úseku údržby a oprav se v letošním roce právě díky omezení provozu provedly
rozsáhlejší akce. Mimo běžných oprav, údržby a revizí jsme také museli řešit
vandalismus čištěním fasády od graffiti Roškotova divadla a kulturního domu i rozbitá
okna.
Roškotovo divadlo:
• Instalace ozvučovacího systému MeyerSound
• Obnova světelného parku
• Výměna generálního klíče
• Oprava elektroinstalace
• Servis 3D promítačky
• Oprava odpadů
• Oprava omítek, zárubní, prahů
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• Pokládka podlahových krytin
• Malování
• Generální úklid
• Nové šatní kroužky
Kulturní dům:
• Výměna generálního klíče
• Obnova světelného parku
• Oprava vzduchotechniky
• Výměna světel na Modrém salónku
• Nové šatní kroužky
Divadelní klub:
• Elektroinstalace
• Oprava radiátorů
• Výměna generálního klíče
• Nové šatní kroužky

•
Tvorba a
použití fondů

•

Fond kulturních a sociálních potřeb: základní příděl – 2 % z objemu nákladů
zúčtovaných na platy a náhrady platů +37 836,12 Kč; příspěvek na stravování
zaměstnanců -15 540,00 Kč; na rekreaci, pořízení stejnokrojů a nákup
vitamínových prostředků -14 569,00 Kč.
Rezervní fond: bez pohybu.
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•
•

Investiční fond: ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku +1 099 518,00 Kč; odvod z odpisů -459 000,00 Kč; pořízení
dlouhodobého majetku -1 120 217,20 Kč.
Fond odměn: bez pohybu.

Porovnání nákladových a výnosových položek

Porovnání
nákladových a
výnosových
položek roku –
analýza dopadu
Covid 19

spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
sociální náklady
ostatní náklady
odpisy, drobný HM
celkem náklady
tržby
výnosy
ostatní výnosy
úroky
příspěvky na provoz
provozní dotace
celkem výnosy

2018
2019
2020
276 050,23
356 432,95
203 262,74
1 336 832,48 1 595 103,32 1 350 397,71
472 902,55
664 097,75
494 078,49
29 883,24
108 751,00
5 119,00
1 624,00
1 925,00
1 050,00
3 944 275,94 4 341 295,84 2 325 068,63
3 080 233,00 3 333 795,00 2 509 583,00
842 948,00
840 581,00
753 269,00
89 638,76
92 939,74
96 953,37
3 987 559,96 4 584 720,97 1 639 203,08
1 205 619,30 1 409 480,12 1 672 689,59
15 267 567,46 17 329 122,69 11 050 674,61
4 680 155,29 6 360 045,91 1 941 631,94
1 451 964,09 1 412 059,15
884 340,32
10 161,15
17 661,17
1 454,53
1 677,10
1 150,86
1 661,09
327 210,00
892 520,60
36 100,00
8 833 000,00 8 645 685,00 8 304 200,00
15 304 167,63 17 329 122,69 11 169 387,88

rozdíl 19/20
-153 170,21
-244 705,61
-170 019,26
-103 632,00
-875,00
-2 016 227,21
-824 212,00
-87 312,00
4 013,63
-2 945 517,89
263 209,47
-6 278 448,08
-4 418 413,97
-527 718,83
-16 206,64
510,23
-856 420,60
-341 485,00
-6 159 734,81
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Rozbor činnosti
titul

Filmová
představení

počet diváků

Kino – veřejnost
Kino – školy

3 962
1 056

název pořadu

Divadelní
předplatné

Úča musí pryč! – Divadlo Verze Praha
Otec – Divadlo Rokoko Praha
Nora (Domeček pro panenky) - Divadlo pod
Palmovkou
Na ostro – Agentura Snů Praha
Na poslední chvíli – Agentura Harlekýn
Housle – Divadlo Ungelt Praha
Mlýny – Divadlo Sklep Praha
Můj nejlepší kamarád – Divadlo v Rytířské Praha
Kočičí hra – Klicperovo divadlo Hradec Králové
Únos – Divadelní spolek Vicena Ústí nad Orlicí
Enigmatické variace – Divadlo J. K. Tyla Plzeň

název pořadu

Divadelní
představení,
zábavné
pořady

Hudební
sezóna
různých
žánrů

Čtyři dohody
Pátá dohoda
Máša a Medvěd
Minipárty s Karlem Šípem

název pořadu

František Nedvěd a skupina Tie Break
Irská taneční show – Rytmus v srdci
Rock&Roll band Marcela Woodmana

termín konání

19.01.2020
28.02.2020

počet
diváků

423
256

zrušeno
zrušeno
12.09.2020
25.09.2020
06.10.2020
zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno

termín konání

149
268
327

počet
diváků

zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno

termín konání

14.01.2020
17.02.2020
zrušeno

počet
diváků

406
239
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-123min.
Lenka Nová & Petr Malásek
Robert Křesťan a Druhá tráva
Prague Cello Quartet
Pirate Swing band Gala 2020

název pořadu

Koncerty,
taneční
podvečery

4TET – koncertní verze V.
Tančíme pro radost
Petra Janů a skupina Amsterdam
František Uhlíř „70“ – Příběh mého života
Karel Gott revival Morava

název pořadu

Klubové
večery

Jan Spálený & ASPM
Ivan Hlas Trio
Petr Novák Forever
The Chilkats
Neal Black & The Healers
Rockotéka
James Harries
Livin Free
Štěpánská rockotéka

název pořadu

Představení
pro děti

Čtyřlístek a Talisman Moci
Carlo Collodi: Pinocchio
Čert a Káča
Pohádka ze staré knihy
Michalovi mazlíčci
O Smolíčkovi
Dášenka čili život štěněte

04.09.2020
15.09.2020
zrušeno
zrušeno
zrušeno

termín konání

09.03.2020
zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno

termín konání

21.01.2020
26.02.2020
zrušeno
zrušeno
zrušeno
01.08.2020
21.09.2020
zrušeno
zrušeno

termín konání

18.01.2020
08.02.2020
zrušeno
zrušeno
30.08.2020
26.09.2020
zrušeno

47
71

počet
diváků

399

počet
diváků

115
131

47
4

počet
diváků

161
45

213
45
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Trampoty čertíka Culínka
Hlídali jsme Ježíška

název pořadu

Představení
pro školy

Listování – cyklus scénického čtení
Filmová a muzikálová hudba
Obušku z pytle ven
Ze života hmyzu
Expedice Borneo
Tančíme pro radost
Maxipes Fík
Rytmy sběrného dvora
O Honzovi
České vize 2020
Malý princ
Pague Cello Quartet
Putování s pantomimou

název pořadu

Přednášky

Bali – ráj na východě
Ladislav Zibura – Už nikdy pěšky po Arménii a
Gruzii
Expedice Borneo
Maroko
Český ráj – známý a neznámý
Černobyl – spící peklo
Příběhy krajanů z Banátu
Palestina: země – nezemě
Izrael s GOPRO kamerou a hudbou ze severu na jih
Jiří Kolbaba: Sedm divů Islandu

zrušeno
zrušeno

termín konání

06.01.2020
29.01.2020
24.02.2020
28.02.2020
zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno

termín konání

počet
diváků

857
337
608
525

počet
diváků

22.01.2020

87

05.02.2020

417

zrušeno
zrušeno
10.06.2020
01.09.2020
zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno

27
101
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název pořadu

Přehlídky,
festivaly,
soutěže

Akademie speciálních základních škol
Wolkrův Prostějov
Oblastní přehlídka recitátorů
Krajská přehlídka dětských skupin scénického
tance
Krajská přehlídka scénického tance mládeže a
dospělých
Kocianovo Ústí 2020
Kocianova houslová soutěž
České vize 2020 – online

termín konání

16.01.2020
19.02.2020
zrušeno
01.10.2020
zrušeno
zrušeno
zrušeno
22. – 25.10.2020

název pořadu

Kurzy

Jóga
Taneční kurzy pro dospělé – pokročilí
Taneční kurzy
Taneční kurzy pro dospělé – začátečníci

název pořadu

Akce pro
širokou
veřejnost

Velikonoční jarmark
Ústí 2020 – Město v pohybu
Letní promítání
Rodinný víkend
Výstava výtvarného umění
Rodinný víkend
Staročeská pouť
Slavnostní večer města – udílení cen
Vánoční řemeslný jarmark
Ústecký advent 2020

termín konání

zrušeno
zrušeno
01.07. – 05.09.2020
11.07.2020
06.08. – 06.09.2020
08.08.2020
16.08.2020
30.09.2020
zrušeno
zrušeno
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Filmová představení
Do programu kina Máj zařazujeme aktuální filmové premiéry, úspěšné tituly jsou
v následujících týdnech na plátně kina reprízovány. Nechybí projekce pro školy a
školní družiny, seniory a kino naslepo.
Pandemie vysála diváky z kin a vehnala je do otevřené náruče streamovacích
platforem. Řada předem ohlášených filmů přeložila své premiéry na další rok.
Oznámení společnosti Warner Bros., že bude nové filmy nabízet na streamovací
službě HBO Max ve stejný čas jako v amerických kinech, přidalo významný dílek do
skládačky budoucího osudu biografů. Další nápovědu dodalo prohlášení společnosti
HBO, že zmíněná služba HBO Max bude brzy fungovat nejen v Americe, ale i v Evropě.
A třetí pozoruhodná informace: po měsíci se prý vždy se streamováním přestane a
filmy se budou promítat jen v kinosálech (zřejmě než se posléze zase vrátí na web).
Tedy úplně obrácený model než po desetiletí zavedený cyklus, kdy se filmy na webu
(nebo na různých nosičích) objevily až poté, co už vyčerpaly svůj potenciál plnit kina.
Online pochopitelně nikdy nenahradí sdílený zážitek z kina, to se nikdy nepovede,
jsou filmy, které prostě musíte vidět v kině, jež má svou nepřenositelnou atmosféru.
Nicméně v roce 2020 dvakrát došlo k úplnému zavření kin nebo k různým omezením
a audiovize se tedy poněkud zastavila.
Nejnavštěvovanější filmy v roce 2020:
titul
Poslední aristokratka
Ledové království II
Příliš osobní známost
Jiří Suchý – Lehce s životem se prát
Šarlatán
Bábovky
Šťastný nový rok
Chlap na střídačku
Ježek Sonic

⌀ návštěvnost
218
95
82
72
64
63
61
52
52
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Vývoj návštěvnosti od digitalizace
kina Máj
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Divadelní předplatné
Následující rok zůstává pro česká divadla velkou neznámou, neboť patří k těm
druhům umění, které covidová epidemie nejvíc postihla. Divadla přišla o půl sezóny.
To už je značný zásah do plánovaných programů, zvlášť když existuje deficit ze sezóny
předchozí, kterou postihly stejné restrikce na několik měsíců. Je to sisyfovská činnost,
vůbec není jasné, kdy bude možné opět hrát pro plný počet diváků. A otazník se
vznáší i nad jejich zájmem.
Všechna divadla řeší tuto situaci stálými změnami plánů, některé premiéry se ruší
úplně, některé se přesouvají na pozdější dobu stávající sezóny, jiné do další sezóny
2021/2022.
Proti aktuálnímu „stádnímu“ trendu vysílání záznamů a streamování na síti se tak
trochu vymezujeme. Scény se předhánějí v činnosti na síti, vyznat se ve změti
streamů, podcastů a krátkých videí je stále náročnější. Řešení současné krize jde proti
podstatě divadla, takové aktivity devalvují jeho kvality a v konečném důsledku
divadlo spíše poškozují. V tom nemůže žádné streamování živé divadlo nikdy
nahradit.
Nezbývá než doufat, že inscenace budou v příštím roce k vidění naživo v divadle.
Podzim 2019
182 předplatitelů
Odehraná představení:
leden 2020 Úča musí pryč!

Divadlo Verze Praha

Jaro 2020
167 předplatitelů
Odehraná představení:
únor 2020
Otec
září 2020
Housle
říjen 2020
Mlýny

Divadlo Rokoko Praha
Divadlo Ungelt Praha
Divadlo Sklep Praha

Podzim 2020
124 předplatitelů
Odehraná představení:
září 2020
Na poslední chvíli

Agentura Harlekýn Praha

Vyprodaná představení:
•

Úča musí pryč!
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Divadelní představení, zábavné pořady
V březnu letošního roku byla během okamžiku vyprodána dvě představení Jaroslava
Duška Čtyři dohody a Pátá dohoda. Zábavný pořad pro děti Máša a Medvěd jsme
z březnového termínu přesunuli na říjnový, díky vládním nařízením ale akce byly
zrušeny a zakoupené vstupenky se vracely.
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Hudební sezóna různých žánrů
S novou koncertní sezónou září 2019 – květen 2020 jsme opustili klasické koncerty
Kruhu přátel hudby. Nahradila jej „Hudební sezóna různých žánrů”, kde chceme
ukázat rozmanitost hudby ve všech jejich podobách. Naším cílem bylo oslovit širší
okruh posluchačů, představit větší projekty a dostat koncerty zpět do vlastních
prostor s technickým zázemím.
Hudební sezóna různých žánrů 2019/2020 jasně ukázala, že nová žánrově otevřenější
dramaturgie KLUBCENTRA vykročila správným směrem a zvedla zájem veřejnosti.
Nově jsme rozdělili rok na sezónu jarní a podzimní, které budou zahrnovat vždy čtyři
koncerty. Jarní sezóna bude od ledna do dubna, podzimní od září do prosince.
Rok 2020 se zapíše do historie celé české kultury, a tedy i hudby, jako hodně negativní
období. Pandemie znemožnila po většinu roku pořádání koncertů.
2019/2020
26 předplatitelů
Odehrané koncerty:
leden 2020
František Nedvěd a skupina Tie Break
únor 2020
Irská taneční show – Rytmus v srdci
-123min.
září 2020
září – prosinec 2020
40 předplatitelů
Odehrané koncerty:
září 2020
Lenka Nová & Petr Malásek
Vyprodané koncerty:
•

František Nedvěd a skupina Tie Break
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Koncerty
Zcela vyprodaný koncert 4TETu se paradoxně uskutečnil poslední večer před
vyhlášením opatření vlády spojená s nákazou, která přinesla přerušení nebo utlumení
činnosti.
Odehrané koncerty:
březen 2020 4TET – koncertní verze V.
Vyprodané koncerty:
•

4TET – koncertní verze V.
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Klubové večery
Od letošního roku zahájilo KLUBCENTRUM v nově zrekonstruovaných prostorech
Divadelního klubu pořádání pravidelných klubových večerů. Zaznamenali jsme velký
zájem veřejnosti i jejich návštěvnost.
První koncert pro veřejnost se konal v úterý 21. ledna a byl věnován převážně
bluesové muzice v podání Jana Spáleného a kapely ASPM. V únoru pak následoval
koncert Ivana Hlase Tria. Oba koncerty zcela vyprodaly prostory Divadelního klubu.
Velkým mejdanem byla potom rockotéka starých pecek DJ Magistra Prochyho pro
dříve narozené.
Odehrané koncerty:
leden 2020
Jan Spálený & ASPM
únor 2020
Ivan Hlas Trio
srpen 2020
Rockotéka
září 2020
James Harries
Vyprodané koncerty:
•
•

Jan Spálený & ASPM
Ivan Hlas Trio
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Představení pro děti
Divadla pro rodiče s dětmi jsou plánována vždy jednou měsíčně, a to na sobotní
odpoledne. Výběr pořadů během sezóny nabízí možnost dětskému publiku a jejich
rodičům shlédnout činoherní, loutkoherecké či muzikálové pohádky. Pohádky jsou
většinou určeny pro děti od 3 let.
Odehraná představení:
leden 2020
Čtyřlístek a Talisman Moci
únor 2020
Carlo Collodi: Pinocchio
srpen 2020
Michalovi mazlíčci
září 2020
O Smolíčkovi
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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.
Pro přehlednost je nabídka školních pořadů od roku 2020 nově umístěna i na
webových stránkách KLUBCENTRA, ovšem v tištěné formě nabídka pořadů pro daný
školní rok stále putuje do poštovních schránek Orlickoústeckých mateřských,
základních a středních škol. Dramaturgicky je program sestavován tak, aby zaujal
pedagogy žactva od mateřských škol až po školy střední s důrazem na témata
navazující na školní výuku. V nabídce se tak s pravidelností objevuje loutkové
představení, činohra, hudební vystoupení a cestopisné přednášky.
Odehraná představení:
Listování – cyklus scénického čtení
Filmová a muzikálová hudba
Obušku z pytle ven
Ze života hmyzu
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Přednášky
Stálý okruh návštěvníků mají cestopisné přednášky pořádané KLUBCENTREM, které
jsou plánovány každý měsíc kromě letních prázdnin. Vybavení sálu divadla umožňuje
přednášejícím kvalitní projekci i ozvučení, pravidlem jsou besedy vždy po skončení
přednášky.
leden 2020
únor 2020
červen 2020
září 2020

Bali – ráj na východě
Ladislav Zibura – Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii
Český ráj – známý a neznámý
Černobyl – spící peklo

Vyprodaná představení:
•

Ladislav Zibura – Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii
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Přehlídky, festivaly, soutěže
Akademie 2020
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 - 31
Speciální základní škola Ústí nad Orlicí - 40
Speciální základní škola Vysoké Mýto - 34
Stacionář Ústí nad Orlicí - 9
Dále bylo zasláno několik desítek výtvarných prací, ze kterých byla v sále instalována
výstava.
Kromě 114 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 z pěti škol. Porota pracovala ve složení:
Josef Vrána, Vít Roleček a Petr Kouba. Všichni zúčastnění obdrželi účastnický list,
ostatní ocenění pak diplomy a čestná uznání. Do krajského kola porota doporučila
v první kategorii postup čtyřem recitátorům, ve druhé kategorii třem studentům.
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Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického
tance
Na přehlídce, které se zúčastnilo celkem 6 skupin v počtu 79 dětí, bylo předvedeno 8
choreografií.
Porota pracovala ve složení: Pavla Krieger Jahodová, Dagmar Nejedlá a Marie
Jirmanová.
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.
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Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí 2020
V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s šířením koronaviru
rozhodla Rada města Ústí nad Orlicí o zrušení 62. ročníku Kocianovy houslové soutěže
a XV. ročníku hudebního festivalu Kocianovo Ústí.
Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo 65 soutěžících, z toho 25 z ČR, ostatní
z dalších patnácti zemí z celého světa (Polsko, Německo, Rakousko, Itálie, Belgie,
Norsko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Rusko, Srbsko, Bulharsko, Taiwan, Japonsko,
Mongolsko).
Návrh na zrušení soutěže předložil organizační výbor také s ohledem na stanovisko
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které v souvislosti s vyhlášeným
nouzovým stavem a bez ohledu na pořadatele zakázalo osobní účast žáků na
soutěžích a přehlídkách a zároveň rozhodlo neposkytovat finanční dotace.
Hudební festival, který je již čtrnáct let nedílnou součástí soutěže, byl zrušen
z podobných důvodů.

České vize 2020
Ve dnech 22. až 25. října se konal 67. ročník celostátní soutěže neprofesionální
filmové tvorby České vize (dříve Český videosalon).
Hlavním cílem projektu je zajištění vyústění postupového systému oborů filmové
výchovy, studentského, amatérského a nezávislého filmu v podobě celostátní
přehlídky filmové tvorby.
České vize navazují na obdivuhodnou tradici překračující několik dekád. Je nutné si
uvědomit, že Celostátní přehlídka vytváří infrastrukturu a kreativní podhoubí pro
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stovky filmových (často talentovaných) autorů, které by bez ní zůstali profesionálním
filmovým prostředím zcela opomenuti.
V roce 2020 jsme iniciovali širší transformaci celostátní přehlídky. Od kosmetických
zásahů (proměna názvu, grafického uchopení, tvorba nového webu, využívání
sociálních sítí) jsme dospěli k zevrubnější proměně celého systému na základě
důkladných diskuzí na platformě Odborných rad NIPOS pro amatérský film a filmovou
výchovu, i prostřednictvím oborových asociací Českého výboru UNICA a Asociace pro
filmovou a audiovizuální výchovu. V posledních letech totiž docházelo k výrazné
oborové segmentaci, která proti sobě stavěla obory nezávislého, amatérského a
studentského filmu často na základě generační příslušnosti. Obor filmové výchovy byl
přitom v celém komplexu jaksi upozaděn prostřednictvím samostatného
postupového systému přehlídky Zlaté slunce. České vize postupují ve svém novém
nastavení opačnou cestou. Nelpí na oborových nálepkách. Celostátní přehlídka
vytváří platformu pro všechny generace aktivních autorů od školního po důchodový
věk. Hlavní myšlenkou, kterou chceme rozvíjet i v nadcházejících letech, je snaha o
integraci funkčních a etablovaných filmových přehlídek do postupového systému
Českých vizí – naproti tomu, aby byl uměle vytvářen postupový systém, který nemá
oporu v přirozeném zájmu autorů i organizátorů. Dalším výrazným aspektem
proměny je kladení důrazu na odborný a doprovodný program v rámci celostátní
přehlídky, který může napomoci dalšímu uměleckému rozvoji autorů.
Proces transformace byl připravován postupnými kroky od roku 2018. V letošním
ročníku jsme dospěli k pilotnímu vydání. Předpokládáme, že se transformace završí
ve výhledu let 2021 – 2022. V rámci tohoto časového období chceme reflektovat
přijaté změny, zapracovávat aktualizace, ale zároveň pokračovat v dalších krocích,
které povedou k naplnění našich cílů.
Vlivem pandemické situace jsme byli během celého roku 2020 vystavěni nesnadné
situaci. První ročník probíhající v transformované podobě byl ohrožen. Rozhodli jsme
se, že se pokusíme zachovat celý postupový systém prostřednictvím jeho přenesení
do online prostoru. Koordinovali jsme společný postup deseti partnerských
přehlídek, jejichž odborné poroty rozhodli o nominacích pro celostátní přehlídku
distančně.
Vyvrcholení celostátní přehlídky bylo přeloženo z června 2020 na říjen téhož roku.
Kvůli obnovení nouzového stavu a přijatým vládním opatřením jsme byli opět
vystaveni dilematu. Zrušit celou akci? Omezit se na pouhé distanční zasedání
odborných porot? Hledat nový termín? Rozhodli jsme se pro realizaci v říjnovém
termínu s tím, že pro nás bylo prioritou, abychom zachovali co největší část
programu, kterou bychom plnohodnotně přenesli do online prostoru.
Výraznou část soutěžního i odborného programu se nám podařilo do online formy
převést. Nicméně s ohledem na fakt, že akce neproběhla prezenčně v Ústí nad Orlicí,
vedl k tomu, že jsme museli zažádat administrátory grantu o projektovou změnu a
z ní vyplývající rozpočtové podmínky.
Dramaturgové připravili 16 soutěžních projekčních bloků, které byly dostupné po tři
dny prostřednictvím platformy Filmdat.cz všem divákům. Vedle toho jsme ale
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zachovali výraznou část odborného programu od rozborových seminářů, workshopů,
přednášek, panelových diskuzí až po slavnostní zahájení i zakončení přehlídky.
Postupový systém Českých vizí a jeho vyvrcholení v podobě celostátní přehlídky
nabízí jedinečnou příležitost pro integraci oborů filmové výchovy, studentského,
amatérského i nezávislého filmu do centra filmové kultury. Pro řadu autorů jsou
České vize jednou z mála příležitostí, jak představit filmy divákům. Zaměřujeme se na
inspirační semináře pro učitele, aby dokázali efektivněji šířit filmovou výchovu mezi
svými studenty. Udělujeme Cenu Borise Jachnina pro pedagogy a osobnosti filmové
výchovy. Nabízí autorům zpětnou vazbu odborných porot i formu umělecké
rezidence pro vývoj dalších filmových projektů dospělých autorů.
Diváckou návštěvnost Českých vizí jsme kvantifikovali na základě 12 bloků odborného
programu a 16 projekčních bloků. K odbornému programu se mohli diváci připojit ve
virtuálním sále platformy ZOOM, prostřednictvím streamu na sociálních sítích nebo
ze záznamu youtube kanálu. Projekční bloky byly dostupné po celou dobu trvání
přehlídky na www.filmdat.cz formou videí umístěných z youtube kanálu.

Výroční zpráva 2020

Str. 26

Kurzy
Jóga
Zájem o jógu je v posledních letech stabilní. Ve čtyřech skupinách ji navštěvuje 67
cvičících. Díky nucené pauze nařízením vlády se jarní neodcvičené lekce přesunuly na
podzim. Ani ty se ovšem neuskutečnily, a proto se jarní lekce v následujícím roce
vyhlašovat nebudou. Kurzy jógy v minulých letech probíhaly v režimu školního roku,
nově budou vyhlašovány na jarní a podzimní, vždy od ledna až dubna a od září až
prosince.

Pokračovací taneční kurz
Termín konání: 5. ledna až 23. února 2020, Kulturní dům Ústí nad Orlicí
Taneční kurz pro dospělé probíhal pod vedením Zdeňka Hejzlara a Petry Nožkové
každou neděli od 17:00 do 20:00 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Celkem se
uskutečnilo 8 lekcí. Hudební doprovod na vyučovacích lekcích byl zajištěn formou
reprodukované hudby. Na závěrečné lekci hrála živá hudba. Kurz navštěvovalo 33
párů.

Taneční kurz pro mládež
Termín konání: září–prosinec 2020, Kulturní dům Ústí nad Orlicí
Taneční kurz pro mládež byl zahájen 20. září 2020 tanečními mistry Petrou Nožkovou
a Zdeňkem Hejzlarem. Přihlášeno je 85 účastníků. Lekce trvá 3 hodiny a probíhá
každé nedělní odpoledne od 14:00 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Klasické
lekce jsou doprovázeny reprodukovanou hudbou, prodloužená a věneček pak
hudbou živou. Z důvodu vládních opatření proběhly pouze první tři lekce z celkových
plánovaných dvanácti. Kurz byl do odvolání přerušen.

Taneční kurz pro dospělé – začátečníci
Termín konání: září–listopad 2020, 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, lekce trvá 2,5
hodiny. Kurz je plně obsazen, přihlášeno je 45 párů. Hudební doprovod na
vyučovacích lekcích je zajištěn formou reprodukované hudby, závěrečná lekce živou
hudbou. Vzhledem k epidemii koronaviru proběhly první tři z celkových deseti lekcí.
Kurz byl do odvolání přerušen.
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Akce pro širokou veřejnost
Ústí nad Orlicí 2020 – Město v pohybu – týden dobré pohody
Ve dnech 1. až 6. června byl naplánován 21. ročník městských slavností Město
v pohybu – týden dobré pohody. Z důvodu vládních opatření proti šíření pandemie
koronaviru byl zrušen bez náhrady. Připravený program se po dohodě s vystupujícími
přesune do příštího roku. Bohužel ale už nevystoupí česká folková skupina Jananas,
která se po první vlně pandemie rozpadla a zpěvák David Stypka & Bandjeez, který ve
věku 41 let podlehl dlouhodobé nemoci spojené s komplikacemi Covid-19.

Letní promítání
Prvního července se uskutečnilo premiérové promítání letního kina v parku za
Roškotovým divadlem. Diváci se mohli těšit na celkem 20 filmů pod širým nebem po
celé léto až do 5. září, a to vždy ve středu a pátek od 21 hodin. Vstupné na každé
promítání bylo stanoveno na 70 Kč. Na místě nechybělo občerstvení, lavičky pro 120
diváků a volný prostor pro ostatní s vlastním sezením. V době nepříznivého počasí se
projekce přesunula do kinosálu Roškotova divadla.
Pro technické zajištění projekcí KLUBCENTRUM nakoupilo data-video projektor
Epson, projekční plátno 650x370, promítací věž pro zvukovou a projekční techniku a
30 skládacích laviček.
film

Ibiza
Po čem muži touží
Parazit
Rocketman
Vlastníci
Tenkrát v Hollywoodu
Zelená kniha
V síti
Joker
Velká nádhera
Pařba ve Vegas
Ženy v běhu
Samotáři
Psí poslání 2
Naprostí cizinci
K2 vlastní cestou
Výjimeční
Upgrade

diváků

30
21
10
14
39
19
38
149
43
9
18
60
42
16
19
52
18
8
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Kouř
Meky

6
2

Rodinný víkend – červenec
První letošní Rodinný víkend jsme zahájili v pátek 10. 7. filmovou projekcí Rocketman,
která díky nepřízni počasí proběhla v sále Roškotova divadla. Celý sobotní program
se nesl v deštivém počasí:
10:30 hodin – O neposlušných kůzlátkách, Loutkové divadlo Kozlík Hradec Králové
13:00 hodin – Sopotnická dechovka
15:00 hodin – Divoký západ a Indiáni, zábavně vzdělávací pořad
18:30 hodin – Punkva, podorlický lehkopunkrock
20:00 hodin – Morybundus band, rock-blues
21:30 hodin – Miagra, alternative-grunge
Mimo hlavní program měli návštěvníci Rodinného víkendu možnost prohlédnout si
naučnou včelí stezku či si dopřát francouzské palačinky.
A protože se večer i tančilo a na vodou nasáklých porostech zůstaly stopy po
návštěvnících, v následujících dnech jsme v parku zasévali trávu
.

Výstava výtvarného umění
V kulturním domě se uskutečnil již 22. ročník výstavy výtvarného umění. Pro
návštěvníky byla připravena díla 36 autorů z Ústí nad Orlicí, okolí i vzdálenějších míst
celé ČR. K vidění byly kromě obrazů malovaných různými technikami i keramika,
šperky a další.

Výroční zpráva 2020

Str. 29

Slavnostní vernisáž průvodním slovem uvedl Martin Lamplot, o hudební doprovod se
postaral Bohumil Šalda. Zúčastnilo se jí cca 80 příznivců umění. Výstavu za dobu
trvání shlédlo několik stovek návštěvníků a byla veřejností příznivě hodnocena.

Rodinný víkend – srpen
Ve dnech 7. a 8. srpna proběhl v parku u Roškotova divadla druhý Rodinný víkend
plný zábavy pro všechny generace. V pátek od 21 hodin začal promítáním filmu Ženy
v běhu. Sobotní program provázelo tropické vedro:
10:30 hodin – Pohádky z budíku, Teátr Pavla Šmída
13:45 hodin – Václav Faltus, imitátorská show
15:00 hodin – Pohádkový dům (pohádka, kouzelník, soutěže, balónková show)
17:00 hodin – Regioband, studentský rock-popový orchestr regionu Východní Čechy
19:30 hodin – Jazz Police, mezinárodní skupina Hradec Králové
20:30 hodin – Spi, anděli, spi (autorský film rodáka Michala Aligera)
21:30 hodin – The Deep Six, hard rock-blues
Připraven byl také bohatý doprovodný program. Návštěvníci akce se těšili z ukázek
RC modelů (auta, drony, lodě, vrtulníky), k vyzkoušení byla autodráha Carrera,
dílničky – výroba mýdla, namaluj si magnetku či mazlíčka, probíhal turnaj v petangue
o ceny a prodej mýdel, dárkových předmětů, dřevěných šperků, magnetek, textilních
zvířátek a dalších dekorací. V průběhu celé akce se v parku vystřídalo mnoho malých
i velkých návštěvníků, na které čekalo také bohaté občerstvení.
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Staročeská pouť
V rámci 95. Ústecké staročeské pouti zajistilo KLUBCENTRUM doprovodný program
pro děti. V nedělním odpoledni se ve dvouhodinovém programu představilo Divadlo
Koráb z Brna s pohádkou Perníková chaloupka, tanečními soutěžemi a bublinovou
show.
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Slavnostní večer města – udílení cen
Poslední zářijovou středu se v Roškotově divadle uskutečnil slavnostní večer města
Ústí nad Orlicí spojený s předáváním ocenění. Ceny všem oceněným předal starosta
města Petr Hájek společně s místostarosty Jiřím Preclíkem, Pavlem Svatošem a
Matoušem Pořickým. Slavnostním večerem provázel Martin Lamplot a o hudební
program se postarala vokální skupina SKETY.
Ocenění Počin roku za rok 2019 bylo v roce 2020 uděleno Marii Balcarové za
reprezentaci Základní umělecké školy Jaroslava Kociana a města Ústí nad Orlicí na 10.
ročníku prestižní soutěže ve hře na klasickou kytaru „PRAGuitarra Clásica 2019“ pro
mládež do 18 let, kde získala titul absolutní vítěz soutěže.
Cena starosty města v roce 2020 byla udělena:
Olině Tomanové za veřejnou dobrovolnou činnost ve prospěch seniorů;
Haně Lehnfeldové za dlouholetou aktivní a obětavou spolkovou práci, zejména pak
za více jak 40tiletou činnost ve spolku Českého červeného kříže;
Aleně Jankové za dlouholetou činnost v oblasti kultury, zejména pak za projekt
„Zapomenuté Oustí“;
Ivanu Špinlerovi za dlouholetou a příkladnou činnost ve sboru dobrovolných hasičů,
zejména pak za více jak 15 let ve funkci velitele zásahové jednotky.
Cena města Ústí nad Orlicí v roce 2020 byla udělena Doc. Ing. Josefu Ripkovi, CSc., in
memoriam, za celoživotní přínos v oblasti technologie rotorového předení.
Mimořádná Cena starosty města v roce 2020 byla udělena jako poděkování těmto
symbolickým zástupcům, kteří nezištně a dobrovolně pomáhali a šířili pozitivní
energii v době nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s koronavirovou pandemií:
veřejné facebookové skupině Pomáhejme si na Orlickoústecku (Nele Kubasové a
Šárce Vávrové);
Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí;
KORONOVANCE učitelské kapele ZUŠ Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí (Lindě
Gregarové, Lence Lipenské, Zuzaně Jeníkové a Martinu Hrnčířovi);
Janě Březinové zdravotnici, která nebere svoji profesi jako práci, ale jako poslání.
Závěrečné společenské setkání se uskutečnilo v divadelním klubu Roškotova divadla.
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Ústecký advent
Na základě aktuálních opatření vlády ČR jsme byli nuceni zrušit celý program
Ústeckého adventu i veřejné oslavy a koncert s ohňostrojem na Silvestra.
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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 spolek 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
(Rada města dne 29. 6. 2020 na svém jednání přijala usnesení, kterým schválila
dočasné snížení nájmu ve výši 30 % za období duben, květen a červen 2020. Tato
poskytnutá pomoc Města Ústí nad Orlicí místním podnikatelům pro boj s nepříznivou
situací vyvolanou virovou pandemií koresponduje s podmínkami výzvy vyhlášené
Ministerstvem průmyslu a obchodu pro program podpory podnikatelů postižených
celosvětovým šířením onemocnění COVID-19, způsobeného virem SARS-CoV-2
„COVID – Nájemné“).
Naděžda Johanidesová – prostory bufetu Roškotova divadla
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Personalistika
Hlavní pracovní poměr
Celkem 6 pracovníků:
Martináková Jaroslava – ředitelka organizace, programy, finance, web
Stárková Květoslava – programové odd., propagace
Fiedler Tomáš – programové odd., produkce kina
Pirkl Radoslav – technický provoz, pronájmy, od 20. 4. 2020 v pracovní neschopnosti
Netušilová Petra – účetní, administrativa
Vyčítal Petr – správa budov od 1. 8. 2020

Dohody o pracovní činnosti
Celkem 19 pracovníků:
Sedláčková Marie – úklid
Hejdová Lidmila – uvaděčka, šatnářka
Lukesová Miloslava – uvaděčka, šatnářka
Šafář Miloslav – domovník do 30. 9. 2020
Justová Marie – uvaděčka, šatnářka
Jiroutová Irena – uvaděčka, šatnářka
Steklíková Marie – uvaděčka, šatnářka do 30. 6. 2020
Horčičáková Jaroslava – uvaděčka, šatnářka
Janda Petr – osvětlovač do 31. 3. 2020
Cibula Pavel – zvukař do 30. 6. 2020
Janda Oldřich – domovník do 31. 3. 2020
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 34
pracovníků.
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Plán činnosti na rok 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Filmová představení: pro veřejnost, pro školy, kino naslepo, senior
kino, filmový archiv, záznamy koncertů
Divadelní předplatné: činohra, muzikál, opereta
Předplatné hudební sezóny různých žánrů
Klubová činnost: blues, jazz, soul, šanson, reggae, rockotéka, 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 2021 – 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,
Heranova violoncellová soutěž – 26. ročník, 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 2021 – Město v pohybu – týden
dobré pohody, Víkendy pro celou rodinu v době prázdnin – 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
Správa budov kulturního domu a Roškotova divadla: revize, opravy a
údržba
Doplňková činnost: pronájem nebytových prostor a služby s ním
spojené
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Závěrem
Proč by neměla být kultura volnočasovou aktivitou? Nazvete-li nějakou činnost
volnočasovými aktivitami, znamená to, že ji považujete za zbytnou, nepodstatnou, za
cosi navíc, co si můžete odpustit. Kultura je naopak nenahraditelná součást naší
existence. Bez kultury nejsme lidé. Není důležité, že si to mnozí neuvědomují.
Kultura není jen to, že jdu večer do divadla nebo kina či výstavu. Kultura je způsob,
jak spolu jednáme, jak se dokážeme domluvit a smluvené dodržet. S tím se nerodíme.
To získáváme, učíme se. Z pohádek, z filmů, z muziky.
Kultura je to, co nás odlišuje i spojuje. Kultura z nás dělá jedince. Někdo podotkne, že
nebyl roky v divadle a obejde se bez něj. Ale nepodíváš se o Vánocích na pohádku
v televizi? Neudělá se ti líp, když si zaslechl svoji oblíbenou písničku? Nenamaloval sis
někdy něco jen tak do písku na břehu moře či jezera? Ano, nejsi asi Rembrandt, ale
moc dobře víš, že tě utváří i cosi jiného než jídlo a spánek. Od pravěkých kreseb na
skály v jeskyních a rytin na kosti zvířat se člověk vzdálil svým předkům. Nechtějme se
za nimi vracet zpátky.
Ti, kteří rozhodují o věcech veřejných, by měli vědět, jak funguje společnost a na čem
závisí její přežití. Město má jedinečnou pozici k podpoře kultury a její reakce v
nadcházejících měsících bude zásadní pro zmírnění dopadů a podporu odolnosti
kultury.
Situace na české kulturní scéně totiž zůstává nepřehledná, nejsou známé žádné
parametry, podle nichž by se dal plánovat aspoň rámcový harmonogram obnovení
provozu. Těšíme se na to, až budeme moct otevřít aspoň v nějakém omezeném
režimu a čerpat kulturu společně s našimi diváky prostřednictvím živého umění. O
realizaci ovšem nerozhodujeme my….
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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
735 746 521
ucetni@klubcentrum.cz

Petr Vyčítal
správce budov, údržba,
technická příprava akcí
734 789 138
info@klubcentrum.cz

Informace o společnosti
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
Lochmanova 1400, Ústí nad Orlicí 562 01
Telefon 735 746 521
www.klubcentrum.cz

