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Úvodem 

Pandemie koronaviru pokračovala i v letošním roce a opatření spojená s nákazou 
přinesla přerušení nebo utlumení činnosti. Naprogramované akce byly proto 
překládány na náhradní termín nebo zrušeny bez náhrady.  

název pořadu termín konání náhradní termín 

Divadelní předplatné 
Do ložnice vstupujte jednotlivě – Divadlo Háta 
Praha 

24.01.2021 12.09.2021 

Bezruký Frantík – Divadlo pod Palmovkou Praha 24.02.2021 zrušeno 

Můj nejlepší kamarád – Divadlo v Rytířské 12.03.2021 20.12.2021 

Kočičí hra – Klicperovo divadlo Hradec Králové 02.03.2021 21.09.2021 

Na ostro – Agentura Snů Praha 09.04.2021 04.11.2021 

Enigmatické variace – Divadlo J. K. Tyla Plzeň 10.05.2021 11.10.2021 

Divadelní představení, zábavné pořady  
Čtyři dohody 18.01.2021 29.06.2021 

Pátá dohoda 19.01.2021 30.06.2021 

Minipárty s Karlem Šípem 08.04.2021 02.12.2021 

Hudební předplatné 
František Uhlíř „70“ – příběh mého života 13.01.2021 26.10.2021 

Bratři Ebenové 21.01.2021 11.11.2021 

Prague Cello Quartet 02.02.2021 18.10.2021 

Hudební koktejl Felixe Slováčka 11.02.2021 03.11.2021 

QUEEN půlstoletí slávy 09.03.2021 06.09.2021 

Rock&Roll band Marcela Woodmana 18.03.2021 23.09.2021 

Robert Křesťan a Druhá tráva 13.04.2021 07.10.2021 

Petr Sovič a Gramofon 27.04.2021 zrušeno 

Koncerty, taneční podvečery 
Karel Gott revival Morava 08.03.2021 16.06.2021 

Klubové večery 
Livin Free 27.02.2021 15.10.2021 

Luboš Pospíšil & 5P 28.01.2021 
19.04.2021 
13.09.2021 

Jan Hrubý trio 07.03.2021 07.06.2021 

Majálesová rockotéka pro studenty třetího věku 21.05.2021 zrušeno 

Mikulášská rockotéka 10.12.2021 zrušeno 

Představení pro děti 
Obušku z pytle ven 06.02.2021 zrušeno 

Veselé Velikonoce 20.03.2021 zrušeno 

O klukovi z plakátu 10.04.2021 zrušeno 

Michal je pajdulák 16.05.2021 zrušeno 

Školní představení 
Písně, které změnily svět 22.01.2021 zrušeno 
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Hledá se bačkorka 22.01.2021 zrušeno 

Pravda o 17.11. 25.01.2021 zrušeno 

Race Across America 10.02.2021 zrušeno 

Princezna se zlatou hvězdou na čele 22.02.2021 zrušeno 

Poslední trik Georgese Meliese 05.03.2021 zrušeno 

Expedice Borneo 25.03.2021 zrušeno 

Tančíme pro radost 22.-23.04.2021 zrušeno 

Maxipes Fík 17.05.2021 zrušeno 

Přehlídky, festivaly, soutěže 
Akademie ZvŠ 19.01.2021 zrušeno 

Wolkrův Prostějov 24.02.2021 zrušeno 

Oblastní přehlídka recitátorů 16. - 17.03.2021 zrušeno 

Vzdělávací akce, přednášky 
Tuktukem z Thajska až na Moravu 20.01.2021 zrušeno 

Race Across America 10.02.2021 zrušeno 

Expedice Borneo 25.03.2021 zrušeno 

Salvador, Guatemala, Mexiko, Belize 07.04.2021 23.06.2021 

Příběhy krajanů z Banátu 17.05.2021 zrušeno 

Akce pro širokou veřejnost 
Velikonoční jarmark 24.03.2021 zrušeno 

Ústí 2021 - Město v pohybu 31.05. - 05.06.2021 02. – 04.09.2021 

Vánoční řemeslný jarmark 08. – 09.12.2021  zrušeno 

Ústecký advent 2021 
28.11. – 

31.12.2021  
zrušeno 
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Hospodaření účetní jednotky 
 

hlavní doplňková celkem

 Výnosy 3 528 074,88 Kč    423 701,21 Kč  3 951 776,09 Kč    

 Příspěvek MěÚ na provoz 7 463 700,00 Kč    -  Kč                7 463 700,00 Kč    

   dotace na kulturu a účely 490 144,00 Kč       -  Kč                490 144,00 Kč       

   dotace ze státního rozpočtu 590 000,00 Kč       -  Kč                590 000,00 Kč       

   dotace z Pk 110 000,00 Kč       -  Kč                110 000,00 Kč       

 Výnosy celkem 12 181 918,88 Kč  423 701,21 Kč  12 605 620,09 Kč  

 Náklady 12 294 398,55 Kč  45 001,86 Kč    12 339 400,41 Kč  

 HV 112 479,67 Kč-       378 699,35 Kč  266 219,68 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 2021

 

 

 

poskytovatel celkem účel částka

Kocianova houslová soutěž 100 000,00 Kč  

České vize 490 000,00 Kč  

Kocianova houslová soutěž 50 000,00 Kč    

České vize 40 000,00 Kč    

Krajské přehlídky scénického tance 20 000,00 Kč    

Heranova violoncellová soutěž 79 800,00 Kč    

Kocianovo Ústí 225 900,00 Kč  

České vize 50 000,00 Kč    

Staročeská pouť 19 200,00 Kč    

Večer města - udílení cen 63 220,00 Kč    

pronájmy škol 26 650,00 Kč    

zastupitelstvo 25 374,00 Kč    

Město Ústí nad Orlicí

438 120,00 Kč    

52 024,00 Kč      

Ministerstvo kultury 590 000,00 Kč    

Pardubický kraj 110 000,00 Kč    

 

 

 

Roškotovo divadlo: 

• Oprava zdvihacího zařízení 

• Oprava stmívačů 

• Servis projektoru 

• Oprava osvětlení, vzdálené ovládání, rozšíření pracovního osvětlení 

• Revize nouzového osvětlení a požárních uzávěrů 

• Instalatérské práce 

• Revize tahů 

Obdržené 

účelové dotace 

na základě 

žádostí o dotace 

a granty 

Opravy a 

údržba 

 

KLUBCENTRUM 

v Ústí nad Orlicí 

vykazuje       

k 31. 12. 2021 

výsledek 

hospodaření jako 

zisk ve výši     

266 219,68 Kč 
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• Revize hasebních prostředků 

• Revize a oprava elektrospotřebičů 

• Oprava odpadu 

• Výměna čistící zóny a koberců 

• Zasklení rozbitých oken – vandalismus 

• Připojení wifi 

• Nákup mikrofonů, transportních koleček a kufru 

• Běžné opravy a údržba 
Kulturní dům: 

• Oprava a ukotvení uvolněné mříže schodiště u zadního vchodu – vandalismus 

• Revize vzduchotechniky 

• Oprava osvětlení, vzdálené ovládání 

• Oprava čidla 

• Instalatérské práce 

• Revize a oprava elektroinstalace 

• Revize hasebních prostředků 

• Revize a oprava elektrospotřebičů 

• Malování 

• Připojení wifi 

• Běžné opravy a údržba 
Divadelní klub: 

• Oprava osvětlení, stmívání předních světel 

• Revize kotle 

• Revize hasebních prostředků 

• Revize a oprava elektrospotřebičů 

• Běžné opravy a údržba 
 
 
 

• Fond kulturních a sociálních potřeb: základní příděl – 2 % z objemu nákladů 
zúčtovaných na platy a náhrady platů +44 763,96 Kč; příspěvek na stravování 
zaměstnanců -15 780,00 Kč; poskytnuté peněžní dary -4 000,00 Kč; na sport, 
nákup vitamínových prostředků a smuteční kytice -8 276,00 Kč. 

• Rezervní fond: tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření +24 713,27 Kč. 

• Investiční fond: ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku +1 132 143,72 Kč; odvod z odpisů -459 000,00 Kč. 

• Fond odměn: tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření +94 000,00 Kč. 
 

 

 

Tvorba a 

použití fondů 
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KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí – údaje k 31. 12. 2021 

Hospodaření celkem 
výsledek hospodaření 2021          266 219,68 Kč  

Hospodaření – hlavní činnost 
náklady celkem     12 294 398,55 Kč  

výnosy celkem     12 181 918,88 Kč  

výsledek hospodaření -        112 479,67 Kč  

Hospodaření – hospodářská činnost 
náklady celkem             45 001,86 Kč  

výnosy celkem          423 701,21 Kč  

výsledek hospodaření          378 699,35 Kč  

Stav vybraných pohledávek 
odběratelé             35 423,47 Kč  

ostatní krátkodobé pohledávky                  525,68 Kč  

Finanční majetek 
běžný účet       5 691 172,41 Kč  

pokladny          416 892,00 Kč  

ceniny             11 300,00 Kč  

běžný účet FKSP             68 544,25 Kč  

Stav vybraných závazků 
dodavatelé          209 986,80 Kč  

krátkodobé přijaté zálohy             19 636,44 Kč  

závazky z pracovně právních vztahů             41 830,00 Kč  

sociální zabezpečení             50 435,00 Kč  

zdravotní pojištění             22 795,00 Kč  

daně             75 112,00 Kč  

ostatní krátkodobé závazky          119 165,00 Kč  

Stav fondů 
fond kulturních a sociálních potřeb             71 535,11 Kč  

fond rezervní          982 619,21 Kč  

fond reprodukce majetku, investiční fond       3 350 738,68 Kč  

Informační údaje 

o hospodaření 

organizace  
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Rozbor činnosti 
 

titul  počet diváků 

Kino – veřejnost 4 913 

Kino – školy 1 097 
 

 

název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

Do ložnice vstupujte jednotlivě! – Divadelní 
společnost Háta Praha 

12.09.2021 253 

Kočičí hra – Klicperovo divadlo Hradec Králové 21.09.2021 206 

Enigmatické variace – Divadlo J. K. Tyla Plzeň 11.10.2021 132 

Únos v Neapoli – Divadelní spolek Vicena Ústí nad 
Orlicí 

25.10.2021 253 

Na ostro – Agentura Snů Praha 04.11.2021 244 

Můj nejlepší kamarád – Komorní divadlo Kalich 
Praha (Divadlo v Rytířské) 

20.12.2021 220 

 

 

název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

Čtyři dohody 29.06.2021 275 

Pátá dohoda 30.06.2021 199 

Deštivé dny – Divadlo Ungelt Praha 30.08.2021 167 

Minipárty s Karlem Šípem 02.12.2021 174 
 

 

název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

QUEEN půlstoletí slávy 06.09.2021 48 

Rock&Roll band Marcela Woodmana 23.09.2021 46 

Robert Křesťan a Druhá tráva 07.10.2021 155 

Prague Cello Quartet 18.10.2021 258 

František Uhlíř "70" - Příběh mého života 26.10.2021 64 

Hudební koktejl Felixe Slováčka 03.11.2021 28 

Filmová 

představení 

 

Divadelní 

předplatné 

Hudební 

sezóna 

různých 

žánrů 

Divadelní 

představení, 

zábavné 

pořady 
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Bratři Ebenové 11.11.2021 118 

Pirate Swing Band & Dan Bárta 16.12.2021 168 
 

 

název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

Těžká doba – livestream 23.04.2021 63 

Miagra – livestream 29.04.2021 32 

Karel Gott revival Morava 16.06.2021 33 
 

 

název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

Jan Hrubý trio 07.06.2021 33 

Rockotéka 27.08.2021 78 

Luboš Pospíšil & 5P – Acoustic Live 13.09.2021 60 

Livin Free 15.10.2021 60 

Michal Horák 29.10.2021 134 
 

 

název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

Příběhy vodníka Česílka 12.06.2021 60 

O Sněhurce 25.09.2021 32 

Čert a Káča 09.10.2021 79 

Kosí bratři 13.11.2021 53 

Zvířátka a loupežníci 27.11.2021 41 

Hlídali jsme Ježíška 18.12.2021 45 
 

 

název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

Rytmy sběrného dvora 28.06.2021 54 

Zlatovláska 05.10.2021 192 

Ferda Mravenec 09.11.2021 174 

Vyprávění starého vlka 25.11.2021 123 

Listování 07.12.2021 120 

Koncerty, 

taneční 

podvečery 

Představení 

pro děti 

Představení 

pro školy 

Klubové 

večery 
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název pořadu termín konání 
počet 
diváků 

Salvador, Guatemala, Mexiko, Belize 23.06.2021 25 

Izrael s GOPRO kamerou a hudbou ze severu na jih 22.09.2021 31 

Horní Dolpo – utajená země Himaláje 20.10.2021 28 

Íránské dobrodružství 10.11.2021 29 

Jiří Kolbaba: Sedm divů Islandu 01.12.2021 94 
 

 

název pořadu termín konání 

Heranova violoncellová soutěž – online 14. – 17.04.2021 

Kocianovo Ústí 2020 – online 04. – 06.05.2021 

Kocianova houslová soutěž – online 04. – 08.05.2021 

České vize 2021 – online 17. – 20.06.2021 

Krajská přehlídka scénického tance mládeže a 
dospělých 

02.10.2021 

Krajská přehlídka dětských skupin scénického 
tance 

04.10.2021 

 

 

název pořadu 

Jóga 

Taneční kurz pro dospělé – začátečníci 

Taneční kurz pro mládež 
 

 

název pořadu termín konání 

Letní odpoledne 11.07.2021 

Letní promítání 26.07. – 08.08.2021 

Letní odpoledne 01.08.2021 

Výstava výtvarného umění 05.08. – 31.08.2021 

Staročeská pouť 15.08.2021 

Ústí 2021 – Město v pohybu 02. – 04.09.2021 

Slavnostní večer města – udílení cen 14.10.2021 
 

Přednášky 

Přehlídky, 

festivaly, 

soutěže 

Kurzy 

Akce pro 

širokou 

veřejnost 
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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. 
Úplné zavření kin díky pandemii pokračovalo od minulého roku až do měsíce června. 
 
Nejnavštěvovanější filmy v roce 2021: 

titul ⌀ návštěvnost 

Prvok, Šampón, Tečka a Karel 116 

Zátopek 114 

Karel 91 

Matky 85 

Spider-Man: Bez domova 83 

Tlapková patrola ve filmu 64 

Venom 2: Carnage přichází 57 

Přání Ježíškovi 56 
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Abonentní řada

Divadelní předplatné 

Divadelní sezóna v tomto roce nebyla vyhlášena, protože díky covidové epidemii 
vznikl deficit neodehraných představení z jarní i podzimní sezóny roku 2020. Všechna 
představení se nakonec do konce roku podařila odehrát. 
 
Jaro 2020 
167 předplatitelů 
Odehraná představení: 

září 2021 Kočičí hra Klicperovo divadlo Hradec Králové 

listopad 2021 Na ostro Agentura Snů Praha 
 

Podzim 2020 
124 předplatitelů 
Odehraná představení: 

září 2021 Do ložnice vstupujte jednotlivě! Divadelní společnost Háta Praha 

říjen 2021 Enigmatické variace Divadlo J. K. Tyla Plzeň 

říjen 2021 Únos v Neapoli  Divadelní spolek Vicena 

prosinec 2021 Můj nejlepší kamarád Komorní divadlo Kalich Praha 
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Divadelní představení, zábavné pořady 

Velký zájem veřejnosti je o zábavné pořady a divadelní představení mimo abonmá. 
 
Odehraná představení: 

červen 2021 Čtyři dohody 

červen 2021 Pátá dohoda 

srpen 2021 Deštivé dny – Divadlo Ungelt Praha 

prosinec 2021 Minipárty s Karlem Šípem 

 
 
 

 



Str. 14 
 

Výroční zpráva 2021 
   

 

Hudební sezóna různých žánrů 

Koncem minulého roku jsme vyhlásili jarní hudební sezónu různých žánrů pro letošní 
rok. I když jsme neměli odehrané koncerty předešlých sezón, akce již byly 
nasmlouvané. Předprodej abonmá byl zahájen v době vyhlášených restrikcí, a to 
způsobilo malý zájem z řad předplatitelů.  
Odloženým koncertem z minulého roku nazvaným „František Uhlíř 70 – Příběh mého 
života“ oslavil s ousteckou veřejností své jubileum 70 let jazzman, skladatel a 
pedagog František Uhlíř. Snad všem Oušťákům známý hudebník, se do svého rodného 
města pravidelně a rád vrací. V rámci koncertu zazněla mimo jiné Suita Story of My 
Life – Příběh mého života, ve které hraje klíčovou úlohu právě číslo sedm z 
Františkovy sedmdesátky. Kromě Prologu tvoří Suitu ještě dalších sedm hudebních 
částí, které popisují jeho životní a hudební cestu a které napsal přímo na tělo sedmi 
skvělým jazzovým hráčům. Koncert byl rozdělen na dvě části – Orlický jazzový výběr 
a Music for Septet. Mezi gratulanty nechyběl ani starosta Petr Hájek, který Františku 
Uhlířovi poděkoval za jeho uměleckou činnost a propagaci našeho města. 
 

2019/2020 
26 předplatitelů 
Odehrané koncerty: 

září 2021 Rock&Roll band Marcela Woodmana 
 

podzim 2020 
40 předplatitelů 
Odehrané koncerty: 

říjen 2021 Robert Křesťan a Druhá tráva 

říjen 2021 Prague Cello Quartet 

prosinec 2021 Pirate Swing Band & Dan Bárta 
 

jaro 2021 
8 předplatitelů 
Odehrané koncerty: 

září 2021 QUEEN půlstoletí slávy 

říjen 2021 František Uhlíř "70" - Příběh mého života 

listopad 2021 Hudební koktejl Felixe Slováčka 

listopad 2021 Bratři Ebenové 
 

 

Vyprodané koncerty: 

• Prague Cello Quartet 
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Koncerty, taneční podvečery 

Nucená kulturní odstávka přinesla myšlenku uspořádat živý stream koncertu místních 
kapel Těžká doba a Miagra. Mimořádně byl předprodej zajištěn přes internetový 
portál Goout, kde si zájemci o sledování koncertu zakoupili vstupenky za jimi zvolené 
vstupné od 50 do 500 Kč. Polovina příjmu ze vstupného připadla vystupující kapele. 
 
Odehrané koncerty: 

duben 2021 Těžká doba – livestream 

duben 2021 Miagra – livestream 

červen 2021 Karel Gott revival Morava 
 



Str. 17 
 

Výroční zpráva 2021 
   

 

Klubové večery  

V nově zrekonstruovaných prostorech Divadelního klubu pořádáme klubové večery, 
které se těší zájmu veřejnosti a jsou příjemným zpestřením naší činnosti. 
Po nucené covidové přestávce byl prvním letošním programem koncert plný 
překvapení a nestárnoucích písní v podání Jana Hrubého tria. V závěru letních 
prázdnin se mohlo tančit na rockotéce starých pecek DJ Magistra Prochyho pro dříve 
narozené. Akustický koncert matadora české hudební scény Luboše Pospíšila s jeho 
5P byl další lahůdkou. Kapela Livin Free se zpěvákem a klávesistou Honzou Holečkem, 
baskytarovou legendou Vladimírem Gumou Kulhánkem a dalšími talentovanými 
mladými muzikanty, ukázala zkušenosti s dravou energií, kde se potkaly tři generace 
muzikantů, která spojuje láska k hudbě. Zcela vyprodaný byl pak koncert mladého 
talentovaného písničkáře Michala Horáka se svými skočnými melodiemi a chytrým 
humorem. 
 
Odehrané koncerty: 

červen 2021 Jan Hrubý trio 

srpen 2021 Rockotéka 

září 2021 Luboš Pospíšil & 5P – Acoustic Live 

říjen 2021 Livin Free 

říjen 2021 Michal Horák 

 
Vyprodané koncerty: 

• Michal Horák 
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Představení pro děti 

Divadla pro rodiče s dětmi jsou plánována vždy jednou měsíčně, a to na sobotní 
odpoledne mimo hlavní školní prázdniny. 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. I v letošním roce 
se nepříznivá situace promítla do počtu odehraných představení. 
 
Odehraná představení: 

červen 2021 Příběhy vodníka Česílka 

září 2021 O Sněhurce 

říjen 2021 Čert a Káča 

listopad 2021 Kosí bratři 

listopad 2021 Zvířátka a loupežníci 

prosinec 2021 Hlídali jsme Ježíška 
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Představení pro školy 

Nucená odstávka kulturního života se dotkla i pořadů určených školám. Od začátku 
roku se první školní akci podařilo uspořádat až 26. června v parku za Roškotovým 
divadlem. Jednalo se o interaktivní bubenickou dílnu Rytmy sběrného dvora pod 
vedením Davida Andršta. I přes trvající pandemii byla v podzimních měsících situace 
příznivější. Za omezených podmínek a menšího zájmu ze strany škol se podařilo 
obsadit čtyři termíny pro školní představení.  
 

Odehraná představení: 

Rytmy sběrného dvora 

Zlatovláska 

Ferda Mravenec 

Vyprávění starého vlka 

Listování 
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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.  
 

červen 2021 Salvador, Guatemala, Mexiko, Belize 

září 2021 Izrael s GOPRO kamerou a hudbou ze severu na jih 

říjen 2021 Horní Dolpo – utajená země Himaláje 

listopad 2021 Íránské dobrodružství 

prosinec 2021 Jiří Kolbaba: Sedm divů Islandu 
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Přehlídky, festivaly, soutěže 

Heranova violoncellová soutěž 

26. ročník Heranovy violoncellové soutěže se konal v plánovaném termínu ve dnech 
14. až 16. dubna 2021. Ze známých důvodů však soutěž pro mladé violoncellisty do 
16 let probíhala distančně, tedy na základě zaslaných videozáznamů. Do soutěže se 
přihlásilo 34 soutěžících, a kromě dvaceti účastníků z České republiky jsme 
zaregistrovali zájemce také ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Estonska, 
Běloruska, Bulharska a Mongolska.  
Mezinárodní odbornou porotu tvořily uznávané osobnosti z řad výkonných umělců a 
významných pedagogů. Také porota pracovala distančně, každý z porotců si vyslechl 
soutěžní nahrávky doma a k závěrečnému jednání se spojili prostřednictvím 
videokonference.  
Předsedou poroty byl stejně jako v minulých letech respektovaný pedagog profesor 
Miroslav Petráš z Hudební fakulty Akademie múzických umění Praha a z Pražské 
konzervatoře. Profesor Petráš navštívil v pátek 16. dubna Ústí nad Orlicí, aby zde 
společně s ředitelkou soutěže Lenkou Lipenskou vyhlásil výsledky a poté se společně 
se zástupci Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana a starostou města Petrem 
Hájkem poklonil památce Bohuše Herana. Následovalo setkání na radnici a 
zhodnocení letošního, netradičního ročníku soutěže.  
Vzhledem k distanční podobě probíhala soutěž jednokolově a porotci hodnotili 
účastníky v rámci jednoho vystoupení. Soutěžící tedy museli předvést povinnou 
skladbu a pak svůj volný program. Názorově jednotná porota nakonec zvolila 
absolutním vítězem Fryderyka Leona Midora z Polska, soutěžícího ze 3. kategorie. 
Fryderyk je pravidelným účastníkem violoncellové soutěže v Ústí nad Orlicí a už při 
posledním ročníku na sebe upoutal pozornost. Laureátský titul si vydobyl však až 
letos, v 26. ročníku Heranovy violoncellové soutěže.  
Svým výkonem zaujal porotu v 1. kategorii 9letý Rey Gergov z Rakouska. Za svůj 
mimořádný hudební výkon si odváží 1. cenu a je velkým příslibem nejen pro příští 
ročníky violoncellové soutěže, ale i pro profesionální koncertní pódia. Ve 2. 
kategorii zvítězil Albrecht Freytag z Německa. Ze 3. kategorie nakonec vzešel laureát, 
tedy vítěz s absolutně nejvyšším počtem dosažených bodů, již zmiňovaný Fryderyk 
Leon Midor. Porotu oslnil především technicky bravurně zvládnutými Variacemi na 
Paganiniho téma. 4. kategorie byla tentokrát početně méně obsazená, možná to byl 
důvod, proč se porota nedočkala v této kategorii očekávaného famózního výsledku. 
Rozhodla se proto v této kategorii první cenu neudělit. Nicméně 2. cenu získal a čest 
českých violoncellistů obhájil Lukáš Mareček z Brna, který oslovil porotu výborně 
zahranými Variacemi na slovenskou lidovou píseň od Bohuslava Martinů. Za tento 
výkon obdržel od Nadace Bohuslava Martinů jako cenu zajímavou finanční odměnu. 
 

https://youtu.be/Y9XStHfpuwM
https://youtu.be/-Qua16G4RWk
https://youtu.be/-Qua16G4RWk
https://youtu.be/H6Cw19wlCv4
https://youtu.be/YHtrpJ3ODHE
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Kocianovo Ústí 2021  

Pandemie koronaviru stále znemožňovala pořádání kulturních akcí. Šestnáctý ročník 
hudebního festivalu Kocianovo Ústí, který se koná zároveň s Kocianovou houslovou 
soutěží, se však přesto uskutečnil. Protože vyhlášené restrikce neumožnily uskutečnit 
plnohodnotný festival s diváky v sále, dohodlo se vedení města s uměleckým 
ředitelem festivalu Pavlem Šporclem na upraveném programu, který nabídl tři 
streamované koncerty, které byly veřejnosti k dispozici zdarma prostřednictvím 
webových stránek festivalu. V úterý 4. května byl z kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Ústí nad Orlicí přenášen stream koncertu houslisty Pavla Šporcla a kytaristy 
Lubomíra Brabce. O den později si mohli posluchači na svých telefonech nebo 
počítačích naladit koncert Jana Smigmatora a jeho kapely, který byl nahráván 
v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí. Třetí a závěrečné vystoupení v rámci festivalu 
byl koncert ve čtvrtek 6. května přenášený z pardubického Domu hudby – Sukovy 
síně, na němž vystoupil laureát Kocianovy houslové soutěže z roku 2019 Daniel 
Matejča a Komorní filharmonie Pardubice.  
 

Kocianova houslová soutěž 

Po loňské nucené pauze z obecně známých důvodů pokračovala ve své dlouhé historii 
prestižní Kocianova houslová soutěž 63. ročníkem. Malí houslisté však nepřijeli do 
rodiště Jaroslava Kociana, ale soutěže se účastnili na dálku, a to prostřednictvím 
zaslaných videozáznamů. Tradice soutěžního klání pro mimořádně talentované 
houslisty do 16 let věku tak letos opět pokračovala, i když ve zcela nové – distanční – 
podobě. 
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Mezinárodní odborná sedmičlenná porota, v čele s předsedou Pavlem Hůlou, 
hodnotila celkem 59 výkonů mladých houslistů z celkem 14 zemí z celého světa. 
V 1. kategorii zvítězil Rus Aleksandr Kolesnikov. Ve 3. kategorii bere pomyslné zlato 
Američan Tokuji Miyasaka a ve 4. kategorii nejvíce zazářila Boryana Yordanova 
Zheleva z Bulharska. Absolutním vítězem, tedy laureátem 63. ročníku, se stal vítěz 2. 
kategorie Kai Gergov, houslová naděje s japonsko-bulharskými kořeny žijící a 
studující ve Vídni. Jako laureát tak získal mj. hlavní cenu soutěže, kterou je koncert za 
doprovodu Komorní filharmonie Pardubice v příští koncertní sezóně. 
České barvy statečně uhájila druhým místem Lucie Troupová v nejmladší kategorii, 
stejně jako Roman Červinka v nejstarší kategorii. 
Raritou letošního ročníku je účast Amara Tulgat z Mongolska, který se ve věku 4 roky 
a 10 měsíců stává absolutně nejmladším soutěžícím v celé historii Kocianovy 
houslové soutěže. 
 

 
 

České vize 2021 

Ve dnech 17. až 20. června patřilo Roškotovo divadlo v Ústí nad Orlicí celostátní 
přehlídce filmové tvorby České vize. Festival nabídl projekce soutěžních filmů, 
rozborové semináře, workshopy, diskuze s filmaři, divadelní představení pro děti, ale 
i večerní promítání v letním kině. 
Přehlídka České vize navazuje na tradici přehlídky Český videosalon a je vyústěním 
celostátního postupového systému krajských kol v Praze, Červeném Kostelci, Zruči 
nad Sázavou, Tachově, Kroměříži a Svitavách. Tříčlenná porota uděluje ocenění v 
kategoriích hraného filmu, dokumentárního filmu, reportáže, animovaného filmu, 
experimentálního filmu a videoklipu. 

https://youtu.be/hmUw2XdHbR0
https://youtu.be/f2nt91LsyZU
https://youtu.be/oKGWg6UfO2s
https://youtu.be/mxzOchoqLK4
https://youtu.be/mxzOchoqLK4
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Celostátní přehlídka České vize proběhla v tzv. hybridní formě. Tato cesta byla 
zvolena kvůli přetrvávajícím pandemickým opatřením. Přímo do místa konání byl 
zván omezený počet autorů a hostů. Větší část programu byla přenášena 
prostřednictvím živých streamů do virtuálního prostředí. Diváci měli tedy možnost, 
zapojit se do seminárních programů, či zhlédnout soutěžní filmy z prostředí domova. 
Dramaturgicky byl program přehlídky rozčleněn do 4 dnů. Vedle projekčních bloků 
soutěžních filmů byl program doplněn o rozborové semináře a dílny pro autory. 
Výraznou měrou byl posílen také odborný program pro pedagogy a lektory filmové 
výchovy, který byl složený ze série seminářů, dílen a masterclass. V letošním roce 
jsme položili základ doprovodného programu pro místní i širší festivalovou veřejnost 
v podobě venkovního koncertu, letního kina nebo filmových dílen pro rodiny s dětmi. 
Tento programový segment bychom chtěli do dalších let rozvíjet. Ze statistického 
pohledu se na Celostátní přehlídce představilo 121 soutěžních filmů. Program byl 
zaplněn 45 projekcemi, semináři, dílnami, koncerty. Vzdělávacích seminářů bylo 
z tohoto počtu uvedeno 12 pro více než 120 seminaristů.  Akce se zúčastnilo až 200 
prezenčních diváků, zejména autorů a pozvaných hostů. Ve virtuální formě se k nám 
připojilo dalších minimálně 2000 diváků. Ve spolupráci s Asociací pro filmovou a 
audiovizuální výchovu byla i letos předávána Cena Borise Jachnina. Cena je udělována 
osobnostem nebo organizacím, které se zasloužily svými aktivitami, výukou, 
publikační či přednáškovou činností o propagaci a rozšíření filmové, audiovizuální, 

případně i mediální výchovy na školách nebo v rámci volnočasových aktivit.   
 

Krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a 

dospělých 

Na přehlídce, které se zúčastnily celkem 4 skupiny v počtu 35 dětí, bylo předvedeno 
11 choreografií. 
Porota pracovala ve složení: Elvíra Němečková, Lenka Halašová, Jaroslava Kubinová, 
Hana Chalupníková a Zdeněk Hejzlar. 
Dopoledne probíhala prezence a zkoušky souborů a od 13 hodin vlastní program. Po 
skončení přehlídky byly souborům rozdány účastnické listy a drobné ceny. 
Nominace na celostátní přehlídku a hodnocení jednotlivých choreografií proběhlo 
formou diskuse na rozborovém semináři, který vedla odborná porota s vedoucími 
skupin po ukončení přehlídky. Udělen byl jeden přímý postup choreografii Violy 
Honzové Schováni?, ZUŠ J. Kociana Ústí nad Orlicí a jeden návrh na postup 
choreografii Martina Procházky V zajetí, ZUŠ J. Kociana Ústí nad Orlicí. Další 
choreografie získaly diplomy se specifikací ocenění. 
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Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického 

tance 

Na přehlídce, které se zúčastnilo celkem 8 skupin v počtu 126 dětí, bylo předvedeno 
13 choreografií. 
Porota pracovala ve složení: Marie Jirmanová, Lenka Halašová, Jaroslava Kubinová a 
Petr Wagenknecht.  
Dopoledne probíhala prezence a zkoušky souborů a od 13 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. Na celostátní přehlídku dětských skupin scénického 
tance do Kutné Hory postoupila choreografie Ztraceni v monitoru – ZUŠ Charbulova 
Brno pod vedením Lenky Švandové. Návrh na postup získala choreografie Sestry – 
ZUŠ Choceň pod vedením Aleny Hofmanové Pírkové. Dle bylo uděleno dalších 7 
ocenění. 
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Kurzy 

Jóga 

V prvním pololetí roku zůstaly kurzy jógy pozastaveny dle vládních opatření. 
Neodcvičené lekce z roku 2020 se přesunuly do druhého pololetí. Ve čtyřech 
skupinách je navštěvuje 67 cvičících.  
 

Taneční kurz pro dospělé – začátečníci 

Termín konání: 26. září až 7. listopadu 2021, 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. Jednalo se o kurz, 
který byl v minulém roce přerušen po třetí lekci z důvodu nařízení spojených 
s epidemií koronaviru. Celkem se uskutečnilo zbývajících 7 lekcí. Hudební doprovod 
na vyučovacích lekcích byl zajištěn formou reprodukované hudby, závěrečná lekce 
byla doprovázena živou hudbou. Kurz navštěvovalo 40 párů.  
 

Taneční kurz pro mládež 

Termín konání: 26. září až 20. listopadu 2021, 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. Jednalo 
se o kurz, který byl v roce 2020 přerušen po třetí lekci z důvodu nařízení spojených 
s epidemií koronaviru. Celkem se uskutečnilo zbývajících 7 lekcí, prodloužená a 
věneček. Hudební doprovod na vyučovacích lekcích byl zajištěn formou 
reprodukované hudby, prodloužená a věneček byly doprovázeny hudbou živou. Kurz 
navštěvovalo 64 účastníků a těšil se i zájmu z řad rodičů. 
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Akce pro širokou veřejnost 

Letní odpoledne – červenec 

Program červencového letního odpoledne v parku u Roškotova divadla začínal 
v 15:00 hodin pohádkou Princ Bajaja v podání divadla Koráb, které se zároveň 
postaralo o zajištění doprovodného programu v podobě balónkového klauna, 3D 
brýlí – virtuální reality a bublinové show. Od 18:00 hodin vystoupila hudební skupina 
The Kredenc revival CCR. 
 

Letní promítání 

Letní promítání letos proběhlo v parku pod Roškotovým divadlem jako ucelený 
čtrnáctidenní blok po sobě jdoucích projekcí. Promítalo se vždy od 21:00 hodin za 
jednotné vstupné ve výši 70 Kč.  Do programu byly zařazeny výhradně české filmové 
tituly. Pro návštěvníky bylo zajištěno občerstvení.  
 

film diváků 

Bábovky 58 

3Bobule 15 

DonT Stop 5 

Štěstí je krásná věc 26 

Karel, já a ty 13 

Princezna zakletá v čase 41 

Léto patří rebelům 1 

Národní třída 7 

Bourák 5 

Matky 104 

Hovory s TGM  1 

Smečka 16 

Přes prsty 12 

Šarlatán 14 

 

Letní odpoledne – srpen  

Druhé letní odpoledne se neslo v atmosféře deštivého počasí. Z tohoto důvodu se 
program přesunul do Divadelního klubu. V 15:00 hodin pro děti Divadlo Koráb 
zahrálo pohádku Sindibádova dobrodružství, následoval program s balónkovým 
klaunem a bublinovou show. Bohužel pro nepřízeň počasí nebylo možné ve vnitřních 
prostorách uskutečnit aquazorbing. Od 18:00 hodin vystoupila hudební skupina Petr 
Novák Forever.  
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Výstava výtvarného umění 

V měsíci srpnu se v kulturním domě uskutečnil již 23. 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.  
Slavnostní vernisáž průvodním slovem uvedl Martin Lamplot a o hudební doprovod 
se postaral Bohumil Šalda. Výstavu za dobu trvání shlédlo několik stovek návštěvníků. 
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Staročeská pouť 

V rámci 96. Ústecké staročeské pouti zajistilo KLUBCENTRUM doprovodný program. 
V nedělním odpoledni procházely parkem Kociánka postavy s obříma rukama, 
v zahradě Hernychovy vily byla pro děti připravena kejklířská pohádka o starých a 
zdánlivě nepotřebných cirkusových zvířátkách, které prchnou zlému principálovi, a 
škola žonglování. Akci přálo počasí a vydařila se. 
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Ústí nad Orlicí 2021 – Město v pohybu 

Začátek června je v Ústí nad Orlicí neodmyslitelně spjat s městskými slavnostmi 
známými pod názvem „Město v pohybu – týden dobré pohody”. Loňský ročník této 
již tradiční sportovní a kulturní akce byl bez náhrady zrušen. Letošní ročník slavností 
se konal v netradičním termínu začátkem měsíce září ve zkrácené délce tří dnů.  
V pořadí 22. ročník byl zahájen ve čtvrtek 2. září. Na ústeckém náměstí vystoupily 
v odpoledních a podvečerních hodinách různé kapely a uskupení, večer zpěvák Thom 
Artway & Band a hvězdou prvního večera byli slovenští No Name. V pátek park 
Kociánka kromě světového dne první pomoci hostil také den životního prostředí. Na 
náměstí excelovala polská kapela Boogie Boys, mezinárodně uznávaný World Roxette 
Tribute Band a poctivá hard rocková kapela Coda. Do sobotního programu jsme nově 
zakomponovali aktivity pro děti. Na Kociánce měly být v provozu atrakce na ruční 
pohon, ale kvůli koronavirové situaci u provozovatele atrakcí byly na poslední chvíli 
zrušeny. V programu zůstaly pro rodiny s dětmi dvě loutkové pohádky a malování na 
obličej. V kulturním programu se na náměstí představilo legendární seskupení 
Flamengo, se skupinou Illustratosphere zpěvák Dan Bárta a Robbie Williams revival. 
Po celou dobu trvání městských slavností neuvěřitelně přálo počasí a každým dnem 
nás provázelo sluníčko. Na závěr letošního Města v pohybu poděkoval starosta Petr 
Hájek všem partnerům a sponzorům za podporu. 



Str. 32 
 

Výroční zpráva 2021 
   

 

 
 

 
 

Slavnostní večer města – udílení cen 

Při Slavnostním večeru v Roškotově divadle byly ve čtvrtek 14. října předány Ceny 
města, Ceny starosty města, ocenění za Počin roku a udělena byla čestná občanství. 
Ocenění Počin roku za rok 2020 bylo uděleno Jiřímu Zajíčkovi a Josefu Vondráčkovi 
za vytvoření hry se zpěvy a tanci k 80. výročí založení ZUŠ Jaroslava Kociana s názvem 

https://youtu.be/rf-TOROUdlM
https://youtu.be/rf-TOROUdlM
https://www.ustinadorlici.cz/cs/udalosti/5192-muzikalem-vyvrcholily-oslavy-zalozeni-zus?prehled=0
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Kroky po duhovém chodníku. Jde o největší společný projekt v dějinách školy pro 150 
žáků ze všech uměleckých oborů. 
Cenu starosty města převzal Karel Petr za dlouholetou aktivní činnost v oblasti 
ochotnického divadla a Miroslav Němec za nezpochybnitelný a soustavný osobní 
přínos v oblasti kulturního života města Ústí nad Orlicí (hudební doprovody, 
vernisáže, recenze, články, glosy, postřehy, průvodní slova, autorské divadelní hry a 
také za Taneční rozhledy a Emancipační divadlo paní Vicenové). 
Cenu města získali Jarmila Petrová za dlouholetý přínos v oblasti kultury města Ústí 
nad Orlicí (divadelní herečka a režisérka spolku Vicena); Ludmila Hrodková za 
dlouholetý přínos v oblasti kultury města Ústí nad Orlicí (pedagožka ZUŠ, hudebnice, 
zpěvačka, moderátorka); Mgr. Alexandr Gregar, Ph.D., za dlouholetý přínos v oblasti 
kultury města Ústí nad Orlicí (zejména v oblasti amatérského divadla); pracovníci ve 
zdravotnictví v Ústí nad Orlicí za nasazení při boji s pandemií covid-19.  
Čestná občanství města Ústí nad Orlicí byla udělena in memoriam Quido Kocianovi, 
sochaři, přednímu představiteli českého umění na přelomu 19. a 20. století; in 
memoriam Kamilu Roškotovi, architektovi, výtvarníkovi, projektantovi národní 
kulturní památky – Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí; in memoriam Antonínu 
Ježkovi, českému legionáři, rodáku z Ústí nad Orlicí, zajatému a popravenému v Arcu;  
in memoriam MUDr. Františku Barcalovi, ústeckému lékaři, jednateli Červeného kříže 
za 1. světové války. 
Slavnostním večerem provázel Martin Lamplot a o hudební program se postarala 
kapela Zakoplaho dixieland. 
Závěrečné společenské setkání se uskutečnilo v divadelním klubu Roškotova divadla. 
 

 

https://www.ustinadorlici.cz/cs/udalosti/5192-muzikalem-vyvrcholily-oslavy-zalozeni-zus?prehled=0
https://youtu.be/CdcI4Odn0DM
https://youtu.be/JZexXDZ5jcQ
https://youtu.be/o3ri0BwPjUU
https://youtu.be/TF64GA1rlRA
https://youtu.be/znsW_LbnXXE
https://youtu.be/mP06En8h4TQ
https://youtu.be/mP06En8h4TQ
https://youtu.be/mP06En8h4TQ
https://youtu.be/mP06En8h4TQ
https://youtu.be/mP06En8h4TQ
https://youtu.be/mP06En8h4TQ
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Ústecký advent 

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu vládou ČR jsme byli nuceni zrušit celý 
program Ústeckého adventu i veřejné oslavy a koncert s ohňostrojem na Silvestra. 
Rozsvícení vánoční výzdoby proběhlo i letos bez doprovodných akcí.  
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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 
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, 
výpověď z nadbytečnosti k 30. 6. 2021 
Netušilová Petra – účetní, administrativa, pronájmy 
Vyčítal Petr – správa budov a majetku, technický provoz 
 

Dohody o pracovní činnosti 

Celkem 16 pracovníků: 
Sedláčková Marie – úklid 
Hejdová Lidmila – uvaděčka, šatnářka 
Lukesová Miloslava – uvaděčka, šatnářka 
Justová Marie – uvaděčka, šatnářka 
Jiroutová Irena – uvaděčka, šatnářka 
Horčičáková Jaroslava – uvaděčka, šatnářka 
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 
Kaplan Jaroslav – domovník od 27. 9. 2021 
Marková Vlasta – uvaděčka, šatnářka od 1. 12. 2021 
 

Dohody o provedení práce 

Krátkodobé výpomoci, porotci, lektoři, moderátoři, vystupující – celkem 46 
pracovníků. 



Str. 37 
 

Výroční zpráva 2021 
   

 

Plán činnosti na rok 2022 

• 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 

• 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 2022 – 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 – 27. ročník, Kocianovo Ústí – 16. 
ročník hudebního festivalu, Kocianova houslová soutěž – 63. ročník, 
České vize – celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby 

• Akce pro širokou veřejnost: Velikonoční jarmark – prodej řemeslných 
výrobků a předvádění výroby, Ústí 2022 – Město v pohybu – týden 
dobré pohody, Letní odpoledne v době prázdnin, Letní promítání pod 
širým nebem, 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 
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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  

 

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

Petra Netušilová  
účetnictví, předprodej 
vstupenek, pronájem 
prostor  

735 746 521 
ucetni@klubcentrum.cz  

 

Petr Vyčítal  
správce budov a majetku, 
údržba, technické 
zabezpečení akcí  

734 789 138 
vycital@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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