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První ročník programu Ústí sobě! má své vítěze 

 
Ústí nad Orlicí, 2. května 2016 – Výtěžek z letošního filmového festivalu Jeden svět v Ústí nad Orlicí byl 

poprvé vložen do programu Ústí sobě! Do tohoto programu se přihlásilo sedm projektů. O rozdělení 

letošního výtěžku 61 300 Kč rozhodovali diváci svým hlasování pomocí vstupenek. Nejvíce se líbil projekt 

Domova důchodců Ústí nad Orlicí s názvem „Kondiční cvičení bez bariér“ a projekt zapsaného spolku 

Poruchy autistického spektra s názvem „Osvěta o autismu“. Tyto projekty získaly největší počet diváckých 

hlasů a tak i peníze z programu Ústí sobě! 

Zájemci o výtěžek z Jednoho světa mohli přihlásit svůj projekt v období od 17. 12. 2015 do 29. 2. 2016 

prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.spousti.cz. Do konce února bylo přihlášeno 

sedm projektů, které splnily všechny potřebné náležitosti. Jednalo se o dva projekty studentů Gymnázia 

Ústí nad Orlicí, jeden projekt Domova důchodců Ústí nad Orlicí, jeden projekt obecně prospěšné 

společnosti Rytmus Východní Čechy, jeden projekt zapsaného spolku Poruchy autistického spektra a dva 

projekty fyzických osob. Všechny tyto projekty byly veřejnosti prezentovány přímo v Malé scéně, na 

Mírovém náměstí, ve vloženém letáku v Ústeckých listech, na facebookových stránkách a na webových 

stránkách Spousti, kde budou veřejně přístupné i nadále (http://spousti.cz/prihlasene-projekty). 

V průběhu celého festivalu Jeden svět od 9. 4. 2016 do 16. 4. 2016 mohl každý platící divák hlasovat přímo 

v Malé scéně pro projekt, který by si přál, aby byl financován. Z celkového počtu platících diváků, kterých 

letos do Malé scény přišlo 1520, bylo k hlasování použito 754 vstupenek a „volební účast“ tak dosáhla 

49,6 % všech platících diváků. Nejúspěšnějším projektem se stalo „Kondiční cvičení bez bariér“ Domova 

důchodců Ústí nad Orlicí, které získalo 169 vstupenek (22,4 % všech odevzdaných vstupenek), druhým 

nejúspěšnějším projektem se stala „Osvěta o autismu“ zapsaného spolku Poruchy autistického spektra, 

která získala 138 vstupenek (18,3 %), na třetím místě skončil projekt Dana Dostrašila „Foodbreaker“ se 128 

vstupenkami (16,9 %), na čtvrtém místě projekt „Je to můj život“ obecně prospěšné společnosti Rytmus 

Východní Čechy se 112 vstupenkami (14,9 %), na pátém místě projekt „Z Ústí až na konec světa“ Petra 

Janoty z Gymnázia Ústí nad Orlicí se 107 vstupenkami (14,2 %), na šestém místě projekt „Divadlo: Občanský 

průkaz“ studentského kolektivu Gymnázia Ústí nad Orlicí v čele s Jakubem Musilem, který získal 77 

vstupenek (10,2 %) a na sedmém místě projekt Jiřího Fikejze „Galerie QUO“ s 28 vstupenkami (3,7 %). 

Celkový výtěžek ze vstupného Jednoho světa, který letos poprvé tvoří rozpočet programu Ústí sobě!, se 

letos vyšplhal na částku 61 300 korun, což je meziroční nárůst o více než 15 %. Tato částka umožnila 

nefinancovat pouze projekt vítězný, ale první dva nejlépe hodnocené projekty. Domov důchodců Ústí nad 

Orlicí, tak získal celou požadovanou částku ve výši 25 000 korun. Do konce roku se v Ústí nad Orlicí můžeme 

těšit na trenažer pro procvičování ramen a loktů (uzpůsobený pro využití i osobami na vozíku) a položení 

základu pro vybudování celého veřejně dostupného rehabilitačního hřiště. Zapsaný spolek Poruchy 

autistického spektra, respektive jeho projekt „Osvěta o autismu“ sice nezískal celou požadovanou částku 

(40 000), ale její velkou část, tedy 36 300 korun. V tomto případě bude výtěžek použit na pokrytí 

psychorelaxačního pobytu pro 5 dětí s autismem z Ústí nad Orlicí a blízkého okolí, na zaplacení nákladů na 
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tábor pro 1 dítě s asistentem na týden, dále na zajištění psychologa na těchto pobytech a výrobu placek a 

triček s hesly o autismu. 

Rádi bychom z této letošní novinky postupně vytvořili tradici. Pro příští rok, tak připravujeme opakování 

projektu Ústí sobě! Jsme velice rádi, že se mezi lidmi v Ústí jsou lidé, kteří sami uvažují o tom, co by mohlo 

našemu městu prospět, a jak jej udělat lepší. Přestože rozpočet programu Ústí sobě neumožnil podpořit 

projekty všechny, z hlediska iniciativy, angažovanosti a aktivního občanství patří obrovský dík všem 

přihlášeným projektům. Jsme zvědaví, jaké projekty vymyslíte příští rok. 

 

Robert Osman – tel. 739 434 012 
Alice Červinková – tel. 777 929 426 
SPOUSTI – Spolek pro organické Ústí 
Na Štěpnici 1272 
562 03 Ústí nad Orlicí 
info@spousti.cz 
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SPOUSTI - Spolek pro organické Ústí 

Základním cílem SPOUSTI je informovat a aktivně se podílet na kulturně-společenském dění v Ústí nad Orlicí 

a jeho okolí. Sdružení organizuje kulturně-společenské akce (např. MFF Jeden svět) a podporuje veřejně 

prospěšné aktivity iniciované jak členy sdružení, tak i jinými subjekty (např. charita, vzdělávací semináře, 

výstavy apod.). Dlouhodobým cílem sdružení je přispívat k občanské uvědomělosti a zájmu o rozvoj 

kvalitního kulturního a společenského života v Ústí nad Orlicí a jeho okolí. Sdružení vzniklo v roce 2009. Více 

na www.spousti.cz 
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