
Informační list 
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí 
Květen 2009   ZDARMA 
 
Ústí nad Orlicí 2009 - Město v pohybu – 
Týden dobré pohody  + LOGO 
 
Ve dnech 8. – 14. června se na ústeckém 
Mírovém náměstí uskuteční jubilejní již  
10. ročník městské slavnosti Ústí nad 
Orlicí 2009 – Město v pohybu – Týden 
dobré pohody.  
Během celého týdne budou na náměstí 
vystupovat soubory a kroužky ústeckých 
škol a soubory ZUŠ, DDM, RC Srdíčko... 
Vedle těchto amatérských souborů vystoupí 
během slavností i celá řada profesionálních 
umělců, například P. Janů, Čechomor, L. 
Filipová, V. Špinarová, skupina Fleret s J. 
Šulákovou, Šlapeto, NO NAME, Děda 
Mládek Illegal Band, Divokej Bill...  
Na Mírovém náměstí a na ústeckých 
sportovištích se uskuteční i nejrůznější 
sportovní klání. Nedílnou součástí i tohoto 
jubilejního 10. ročníku budou i zajímavé 
doprovodné programy, výstavy, ohňostroj... 
Již nyní se těšíme na setkání. 
 
Upozornění pro občany 
 
Ve dnech 1.–10. května bude z důvodu 
centralizace informačních systémů 
správních evidencí a registrů silničních 
vozidel zcela mimo provoz: 
- evidence obyvatel (výpis z informačního 
systému) 
- cestovní doklady (přijímání žádostí o ePas 
a předávání vyhotovených ePasů) 
- občanské průkazy (zpracování přijatých 
žádostí o občanský průkaz, předání 
vyhotovených občanských průkazů) 
- registr vozidel (přidělování registračních 
značek) 
Lze přijímat: 
- papírové žádosti o občanský průkaz 
- žádosti o zápisy dětí do cestovního pasu 
- hlášení o změně místa trvalého pobytu 
 
Uzavírka mostu k nádraží ČD 
 
Město Ústí nad Orlicí informuje občany 
města o uzavírce ulice Nádražní v Ústí nad 
Orlicí z důvodu rekonstrukce mostu přes 
Tichou Orlici. Uzavírka proběhne 
v termínu od 11. 5. do 17. 5. Objízdná 
trasa pro motorová vozidla bude označena. 
Ulice Nádražní bude během celé 
rekonstrukce pro pěší průchozí. 
 
Záměr pronájmu nebytových prostor 
 
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
pronájmu nebytových prostor v domě čp. 
1362, ulice V Lukách v Ústí nad Orlicí. 
Záměrem města je pronájem výše 
uvedených nebytových prostor za účelem 
provozování ubytovacích, stravovacích a 
relaxačních služeb. Město oznamuje 
zájemcům, že výběr proběhne formou 
obálkové metody. 
Bližší informace o podmínkách prodeje a 
náležitostech nabídky získáte na úřední 
desce MěÚ v Ústí n.O. a na 
www.ustinadorlici.cz 
 

Záměr prodeje družstevního bytu 
 
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje družstevního bytu o velikosti 
1+0, o výměře 19,98 m2. 
Byt se nachází v ulici Chodská v Ústí nad 
Orlicí. Nejnižší kupní cena bytu je 
stanovena na 300 tis. Kč. 
Bližší informace o podmínkách prodeje a 
náležitostech nabídky získáte na úřední 
desce MěÚ v Ústí nad Orlicí a na 
www.ustinadorlici.cz a na tel. čísle 465 514 
266. 
 
Záměr prodeje dvou bytů do osobního 
vlastnictví 
 
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje bytu do osobního vlastnictví. Byt č. 
1 o velikosti 2+1 v ulici Sokolská 63, Ústí 
n.O. - Kerhartice o celkové podlahové ploše 
bytu 57,05 m². Byt se nachází v 1. 
nadzemním podlaží. Minimální kupní 
cena je stanovena ve výši 350.000,- Kč.  
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje bytu do osobního vlastnictví. Byt č. 
2 o velikosti 2+1 v ulici Husova 692, Ústí 
n.O. o celkové podlahové ploše bytu 98,07 
m² (z toho půda 19,90 m²). Byt se nachází 
v 1. podzemním podlaží (suterén). 
Minimální kupní cena je stanovena ve 
výši 500.000,- Kč.  
Bližší informace o podmínkách prodeje a 
náležitostech nabídky získáte na úřední 
desce MěÚ v Ústí n.O., na internetové 
úřední desce na www.ustinadorlici.cz  a na 
tel. 465 514 262 (vyřizuje E. Polakovičová) 
 
Bytová výstavba Nová Dukla 
 
S  jarním sluníčkem se na Nové Dukle 
objevuje první barevné provedení omítky 
domu. Věcný i časový postup stavby je 
v souladu s harmonogramem. Pro zájemce 
je připraven vzorový byt, který mohou po 
dohodě na tel: 724 932 047 navštívit. Bližší 
info o výstavbě najdete na www.zeus-pa.cz. 
 
 
Na IC je možné telefonovat zdarma přes 
SKYPE 
 
Od dubna  mají zájemci o informace 
možnost bezplatně kontaktovat Informační 
centrum Města Ústí nad Orlicí (budova 
radnice) prostřednictvím počítačového 
komunikačního programu SKYPE. 
(Bezplatné hovory, videohovory a okamžité 
zprávy přes Internet). Volání službou 
SKYPE je směrováno přímo na pracovnice 
Informačního centra a to  naleznete v 
kontaktech SKYPE pod jménem: 
informacni.centrum.muuo. 
 
 
Senior klub při CSP města Ústí n.O. 
 
11.5. – Zájezd na Dlouhé Stráně, 
prohlídka přehrady, pivovaru Hanušovice, 
cena 150 Kč člen SK, nečlen 200 Kč, oběd 
si platí každý sám. Přihlášky v kanceláři SK 
každé úterý. Odjezdy autobusu: 
Hylváty-sídliště:7:00 hod., Perla Hylváty: 
7:05 hod., Dukla: 7:10 hod., zastávka staré 
nádraží: 7:15 hod., nádraží ČSAD: 7:20 

hod., Tvardkova: 7:25 hod., Penzion Na 
Pláni: 7:30 hod. 
12.5. – Z ústeckého filmového archivu, 
Malá scéna od 17:00 hod., setkání s historií 
města, vstupenka pro členy SK 20 Kč, 
předprodej vstupenek 5.5. a 12.5. 
v kanceláři SK 
14.5. – Vycházka Staré Oldřichovice 
s přednáškou, sraz ve 14:00 na zastávce 
BUS STS ÚO, procházka přes Cakli do 
restaurace „Na Donu“, zde v 15:00 hod. 
přednáška Dr. Cihláře  o historii St. 
Oldřichovic. Při nepříznivém počasí se do 
restaurace „Na Donu“ použije linkový 
autobus do D. Dobrouče, odjezd z ČSAD 
14:30 hod., zastávka STS ve 14:36 hod. 
28.5. – Poznávací zájezd do Bystřice 
Kladské, muzeum zápalek, historie města, 
Mezigoří-vodopád, oběd, Lázně Dlugopole-
historie lázní. Přihlášky v kanceláři SK, 
cena 200 Kč člen SK, nečlen 250 Kč. 
V ceně zájezdu oběd a vstupenky. Platba 
při přihlášení. Odjezdy autobusu: 
ČSAD Hylváty: 6:30 hod., Perla Hylváty: 
6:35 hod., Dukla: 6:40 hod., zastávka staré 
nádraží: 6:45 hod., nádraží ČSAD: 6:50 
hod., Tvardkova: 6:55 hod., Penzion Na 
Pláni: 7:00 hod. 
Těšíme se na Vaši účast! 
 
Základní umělecká škola Jar. Kociana 
 
Koncert studentů konzervatoře 
1. května v 19:00 hod–koncertní sál ZUŠ 
Kocianova houslová soutěž 
6.- 8. května od 9:00 hod.–koncertní sál 
ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
18. května v 17:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ 
Předletová kosmická příprava – výstava 
prací z celoroční činnosti výtvarného oboru  
20. května v 17:00 hod. Srdečně zveme na 
zahájení každoroční výstavy I.-VII. 
ročníků.Výstava potrvá do poloviny června.  
Koncert swingového orchestru BLACK 
BAND - 22. května v 19:00 hod. – 
Roškotovo divadlo 
Absolventské představení dramatického 
oboru - 23. května v 15:00 hod. – Malá 
scéna 
Koncert – Jan Lána, Vít Žižka, Šárka 
Skučková, Ústecké kvarteto 
23. května v 19:00 hod.–koncertní sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
25. května v 17:00 hod.–koncertní sál ZUŠ 
Koncert pěveckého sboru ČTYŘLÍSTEK 
26. května v 18:00 hod.–koncertní sál ZUŠ 
Koncert studentů konzervatoře 
27. května v 19:00 hod.–koncertní sál ZUŠ 
 
Základní umělecká škola Jar. Kociana 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz 
e-mail:  info@zusuo.cz 
 
Zápis dětí do ZUŠ J. Kociana 
 
- Hudební obor, sólový  a sborový zpěv 
- Taneční obor 
- Výtvarný obor – pro děti, nastupující do 
1.třídy ZŠ do přípravné hudební výchovy, a 
pro starší přímo do ročníku daného oboru 
- Literárně dramatický obor – pro děti 
z 1. třídy ZŠ a starší a studenty SŠ 



Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři 
školy, u vyučujících v ZUŠ a na 
www.zusuo.cz. Vyplněné přihlášky 
odevzdejte do ZUŠ nejpozději do 31. 
května. Přijetí bude zveřejněno 25.6. 
vyhláškou školy. (Reagujeme i na pozdější 
přihlášky).Více o zápisu na internetových 
stránkách školy. 
 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Kavárnička: 4.5. od 10:00 hodin 
Maminky maminkám o zdravém vaření: 
4.5. od 10:30 hodin 
Tvoření ze šnečích ulitek: 5.5. od 14:30 
hodin 
Cvičení rodičů s dětmi: 11. a 25.5., od 
10:00 hod. miminka, od 10:15 větší děti 
Dekorace ze slaného těsta: 12.5. od 14:30 
hodin 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ u 
příležitosti Mezinárodního dne rodiny: 
14.5. od 9:00 hodin 
9-11 hod.: Výtvarné hrátky a zpívánky 
11-12 hod.: Cvičení rodičů s dětmi 
14-17 hod.: Praktické ukázky výtv.technik 
Návštěva solné jeskyně: 14.5. od 16:00 
hod., přihlášky předem v MC, telefonicky 
nebo e-mailem, vstup 100Kč, děti zdarma 
Polévky a kašičky pro nejmenší: 18.5. od 
10:00 hodin 
Zvířátka z korkových zátek: 19.5. od 
14:30 hodin 
Návštěva u hasičů: 21.5. od 15:30 hodin, 
sraz u budovy HZS u hlavní silnice na ČT 
Maškarní průvod za krásné a čisté 
město: 23.5., sraz v 16:00 hod. u OD Tesco 
Zdobíme květináče: 26.5. od 14:30 hodin 
Den dětí na zahradě MŠ: 2.6. od 16:00 
hodin, s sebou kolobežky, kola, odrážedla, 
tříkolky..., od 17:00 pohádka „Jak slavila 
kočička narozeniny“, vstupné: 25Kč/dítě 
PROVOZNÍ DOBA 
Po: 10-12 hod. – Nemluvňátka 
Út: 9-12 hod. – Předškolkáček-herna + 
pohyb.kroužek 
Út: 14:30-17:30 hod.: Předškolkáček-herna 
+ výtv.kroužek 
St: 9-12 hod. – Předškolkáček-herna 
Čt: 9-12 hod. Předškolkáček-herna + 
zpívánky 
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. 
Fišarová 605 965463, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.medvidekuo.cz 
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje. 
 
Z městského muzea 
 
Městské muzeum Vás zve na další nové 
výstavy: Naši v Soči, zahájena vernisáží 
v 16:30 hod. dne 30.5. a potrvá do 14. 
června. 
Expozice Vojáci českých zemí na sočské 
frontě 1915-1917 iniciovaná poslankyní EP 
PhDr. J. Hybáškovou je doplněná ukázkami 
nálezů z bojiště a rakousko-uherskou 
faleristikou.  
Výstava Hudba ve výtvarném umění spolu 
s koncertem Barokního tria zahájí  v hale 
Hernychovy vily 51. ročník KHS dne 5.5. v 
18:00 hod.  Výstava potrvá do 28.6. Do 
stejného termínu si můžete prohlédnout i 
výstavu Loutky a do 31.5. pak výstavu 

"Tužkou, barvou, dlátkem".  V pokladně 
muzea si můžete zakoupit různé suvenýry a 
drobné dárky.  
Upozorňujeme na změnu otevírací doby 
muzea! Od 1.5. bude otevřeno v úterý až 
pátek 9:00-17:00 hod., sobota, neděle, 
svátky 13:30-17:00 hod. 
Srdečně zvou muzejníci. 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 
V Galerii pod radnicí je do 15. května 
otevřena výstava Olga VYCHODILOVÁ 
– volná grafika, ex libris, ilustrace 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Ve středu 27. května bude v Galerii pod 
radnicí zahájena výstava 
Erwin KUKUCZKA – Jubilant KPU 
2009 – výtvarná a literární tvorba. 
Výstava v Galerii pod radnicí potrvá do 17. 
června. 
 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 
Pondělí: 9:00 – 12:00 hodin 
Středa: 9:00 – 12:00 hodin 
Čtvrtek: 9:00 – 12:00 hodin – výtvarná 
dílna pro rodiče, hlídání zajištěno 
Čtvrtek: 17:00 – 18:30 hodin, angličtina 
pro dospělé, kont.osoba p. Krčmář, tel.: 777 
558501, vstupné: 20 Kč, dohled nad dětmi 
jen po objednání na tel.: 604 313 249 
Témata výtvarných dílen 
7.5. Jarní věnec – s sebou korpus na věnec 
14.5. – Pamatováček – s sebou ubrousek 
dle výběru na dozdobení 
21.5. – Jarní prostírání – s sebou režnou 
látku na prostírání 
28.5. – Jarní stromeček – s sebou 
ozdobičky, korálky 
Počítačové kurzy – 16:00 – 17:30 hod.,  
během výuky možno zajistit dohled nad 
dětmi, objednání na 604 313249 
15. a 22.5. – Jak si vyrobit kalendář 
s fotkami na PC 
29.5. – Práce s textem na PC 
Jednorázové akce 
13.5. – Narozeniny v RC, od 10:00 hod. 
15.5. a 29.5. – Sportovní vyžití rodičů a 
přátek RC, 16:00-18:00 hod., tělocvična U 
Tří mostů 
18. a 20.5. – Dny s Makovou panenkou 
Kontaktní osoba: Mgr. N. Brožová-vedoucí 
RC, tel.: 604 313249, 
 e-mail:nicol.brozova@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz 
 
Výstava modelů železnice 
 
Společnost přátel železničního modelářství 
a železnic pořádá v Ústí nad Orlicí  
Výstavu kolejišť a železničních modelů 
v multifunkčním sále Jednoty bratrské 
v pátek 8. 5. od 14 do 18 hod. a v sobotu 
9.5. od 9 do 16 hod. Vstupné dobrovolné. 
Podporováno RC Srdíčko v rámci projektu 
Táta dnes frčí. 
 
Služby lékáren 
 
27.4. – 3.5. Lékárna ANNA, ČT 
4.5. – 10.5. – Lékárna NEMOCNIČNÍ , ÚO 
11.5. – 17.5. – Lékárna U NÁDRAŽÍ, ČT 
18.5. – 24.5. – Lékárna NA ŠTĚPNICI, ÚO 
25.5. – 31.5. – Lékárna MELISA, ČT 

 
Stomatologická pohotovost 
 
1.5.-MUDr. K. Fialová, žel. poliklinika, 
ČT, tel.: 723 036370 
2.-3.5.-MUDr. M. Formánek, Masarykova 
1071, ČT, tel.: 465 535198 
8.5.-MUDr. H. Hausknechtová, 
Habrmanova 306, ČT, tel.: 465 534835 
9.-10.5.-MUDr. M. Hendrychová, Husova 
191. V. Mýto, tel.: 465 423960 
16.-17.5.-MUDr. Z. Hendrych, Husova 
191, V. Mýto, tel.: 465 423970 
23.-24.5.-MUDr. J. Holubář, žel. 
poliklinika, ČT, tel.: 465 568440 
30.-31.5.-MUDr. H. Horáková, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 531554 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava – službu lze objednat na 
tel.: 774 412117, permanentky na ČČK, 
Kopeckého 840, nebo v IC města 
Senior centrum, vzdělávací, volnočasové a 
relaxační centrum pro seniory, Kopeckého 
840 
Doprava na akce, možnost využití Senior 
dopravy za zvýhodněné ceny, nutno 
objednat na tel.: 774 412117 (pouze pro 
seniory) 
4. – 29. 5. – Výstava obrázků dětí 
z internátu Speciální ZŠ v ÚO, vstup 
zdarma 
4.5. – Arménie, cestopisná přednáška, od 
16:00 hod., budova ČČK, vstupné 
dobrovolné, káva zdarma 
6.5. – Šikovné ručičky – Drátkování, od 
13:00 hod., budova ČČK, vstupné 20 Kč, 
káva zdarma 
21.5. – Beseda – O tradiční čínské 
medicíně, od 16:00 hod., budova ČČK, 
vstupné dobrovolné, káva zdarma 
30.5. – ZOO Dvůr Králové n.L., cena 130 
Kč/150Kč (dospělý), 100 Kč (děti) 
1.6. – Den dětí – zahrada ČČK od 10:00 do 
17:00 hod. 
7.5. – Oblastní kolo soutěže Hlídek 
mladých zdravotníků 
11.5. – Den otevřených dveří – budova 
OS ČČK 
22.5. – Společenský večer – Svátek 
matek, budova zahrádkářského svazu, od 
19:30 hod. 
Kavárnička – Centrum setkávání, každé 
pondělí od 8:00-19:00 hod. 
SeniorInternet kavárna, pro seniory 
internet zdarma, každé pondělí 8:00-19:00 
hod. 
Zdravé cvičení na gymnast. míčích, info: 
775 112998 
Masáže pro seniory, cena masáže 
100Kč/30 min., info: 775 112998 
Senior a kamarád počítač – počítačový 
kurz II., od 22.4. do 24.6., každou středu 
na ZŠ Komenského, info: 775 112998, cena 
kurzu: 300 Kč 
 
Zprávičky ze stacionáře 
 
Dne 21.3. proběhla v Kulturním domě 
benefiční akce pod názvem BENEFICIAL 
DANCE SHOW. Tuto velice pěkně 
připravenou akci zorganizovala studentka 
brněnské umělecké školy Lili Vuová. 
Benefiční výtěžek z tanečního setkání ve 
výši 10.231 Kč byl věnován našemu 



Stacionáři za přítomnosti několika uživatelů 
s rodiči. Velký dík patří organizátorce celé 
akce. Naši uživatelé přijali pozvání na 
vernisáž výstavy Speciální základní školy 
v Malé scéně. V dubnu jsme absolvovali 
představení Tančíme pro radost a 14. 
ročník koncertu „Chceme žít s vámi“ 
v pražské O2 aréně. 
H. Zastoupilová, vychovatelka 
 
Přípravná třída na ZŠ Kerhartice 
 
Máte doma předškoláka, který není 
dostatečně zralý k plnění školních 
povinností? Právě pro něj je vhodná 
přípravná třída, která je určena dětem: 
ve věku 5 a 6 let, s odkladem školní 
docházky, s vadou řeči, se sníženou 
pozorností, s obtížemi v kresleném a 
psaném projevu, se sníženou koordinací 
pohybu, se zdravotním oslabením apod. 
Výuku vede odborně vzdělaný speciální 
pedagog. Děti mohou navštěvovat ranní i 
odpolední družinu. Podmínkou není 
následný zápis v ZŠ Kerhartice. 
Pro děti z Ústí n.O. i okolí. Doprava 
zajištěna. 
Zápis se uskuteční v pondělí 18.5. a 
v úterý 19.5. od 14:00 do 16:30 hodin. 
Rodiče s sebou přinesou občanský průkaz, 
rodný list dítěte a doporučení z odborného 
vyšetření dítěte.  
Výuka od 1.9. 2009. 
Bližší info: 465 523109, 739 455277 
 
Soutěž v poznávání živočichů  na 1. 
stupni ZŠ Komenského 

 
V úterý 17. 3. soutěžily děti z 2.–5. tříd ZŠ 
Komenského v poznávání živočichů. 
V kategorii 2. tříd si nejlépe vedl J. Marek z 
2. A, na druhém místě se umístil J. Urban 
z 2. B a třetí skončil J. Hrabovský ze 2.A. 
Ze 3. tříd byli nejlepší A. Kraj (3. B), J. 
Láslová, M. Bartoš (oba 3. A) a J. Novotný 
(3. B). Mezi dětmi ze 4.-5. tříd zvítězil T. 
Hortlík (4.  B), za ním se umístly J. 
Marková a K. Junková (obě z 5.A). 
Soutěže finančně podporuje Město Ústí nad 
Orlicí. Děkujeme také odboru životního 
prostředí za odměny pro nejlepší soutěžící. 
Fotografie si můžete prohlédnout na 
http://www.uokome.cz. 
Jitka Eliášová, ZŠ Komenského 
 
Zlatý klíček v muzikálu 
 
Ve čtvrtek 14. 5. se v 18:00 hodin představí 
v Roškotově divadle sbor ZŠ Komenského, 
Ústí nad Orlicí. Nastudoval původní hru se 
zpěvy První školní muzikál napsaný 
dětem přímo na tělo. V tomto ojedinělém 
projektu vystoupí téměř dvacet sólistů. 
Zpěváci se představí také v zajímavých 
choreografiích. A teď už jenom držme 
palce! 
Za organizační tým Dana Špindlerová 
 
Pozvánka na koncert GENERACE 
 
Vokální okteto GENERACE vás zve 22. 5. 
na tradiční jarní koncert. Tentokrát se jako 
host představí DUO ŤUK ze Žamberka. 
Začátek koncertu v 18:00 hodin v ústecké 
ZUŠ. Vstupné dobrovolné. 
 

Výuka hry na zobcovou flétnu 
 
Pro školní rok 2009-2010 nabízím výuku 
hry na zobcové flétny soprán, alt. Věková 
hranice od 5 let. Vítáni jsou i dospělí a 
případní muzikanti znalí hry na zobcovou 
flétnu, či kytaru pro začlenění do 
flétnového souboru Acri Tibia. Bližší 
informace na tel.: 604 580011, pí Dagmar 
Filipová. 
 
Poděkování ČČK 
 
Dne 7.3. uspořádala místní skupina ČČK 
v Černovíru dětský maškarní karneval. Tato 
akce byla hojně navštívena, děti si 
zatancovaly, zazpívaly a odnesly si spoustu 
odměn ze soutěží. Tento karneval proběhl 
za podpory města Ústí nad Orlicí a dalších 
sponzorů, kteří přispěli ke zdaru celé akce. 
Členky ČČK Černovír 
 
Taneční kurzy – podzim 2009 
 
Zájemci mají opět možnost přihlašovat 
se do Tanečních kurzů pořádaných Relax 
Dance Servisem Jana Bílka z Ústí n.O. 
Základní kurz bude zahájen 13. září od 
16:00 hod. v Kulturním domě v Ústí n.O. 
Prodej legitimací ve FOTO Irena u 
nádraží ČSAD, kontakt: J. Bílek 603 
299520, cena kurzu je 1.550 Kč. Chlapci, 
přihlášení do 30.6 dostanou slevu 250 Kč! 
Stejná sleva je i pro přihlášené sourozence. 
Taneční kurz pro dospělé – zahájení 
předpokládáme 4.10.  po tanečních pro 
mládež, tj. od 19:30-22:00 hod., neděle, 10 
lekcí, cena 1.300 Kč/osoba.  
 
Pozvánka pro seniory 
 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům 
pokojného stáří sv. Kryštof Ústí nad 
Orlicí, Kerhartice, Sokolská 68 zve 
všechny starší občany na veselé a historické 
dopoledne: 
V úterý 12.5. od 9:00 hod. si budeme 
vyprávět vtipy. 
V úterý 26.5. od 9:00 hod. se budeme 
zabývat historií staré Ousti. 
Cena 10,- Kč. Podáváme kávu, čaj. Těšíme 
se na vás. 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj – květen  
 
Pondělí 11. v 19:30 hodin 
MĚSTO EMBER 
Dobrodružný fantasy film. Titulky. 
Vstupné: 60 Kč 
 
Úterý 12. v 19:30 hodin 
EL PASO 
Český film. Vstupné: 70 Kč 
 
Neděle 17. v 17:00 hodin – Hrajeme pro 
děti 
BOLT – Pes pro každý případ 
Animovaný film. Česká verze. Vstupné: 70 
Kč 
 
Pondělí 18. v 19:30 hodin 
SEDM ŽIVOTŮ 
Příběh muže s děsivým tajemstvím. Titulky. 
Vstupné: 70 Kč 
 

Neděle 24. v 17:00 hodin – Hrajeme pro 
děti 
LOVECKÁ SEZÓNA 2 
Animovaný film. Česká verze. Vstupné: 60 
Kč 
 
Pondělí 25. a úterý 26. v 19:30 hodin 
*NORMAL 
Thriller s D. Havlovou a M. Kňažkem. 
Vstupné: 65 Kč 
 
Čtvrtek 28. v 19:30 hodin 
VÉVODKYNĚ 
Příběh praprapratetičky princezny Diany. 
Titulky. Vstupné: 75 Kč 
 
Sobota 30. v 17:00 hodin – Hrajeme pro 
děti 
NA PŮDĚ – aneb Kdo má dneska 
narozeniny? 
Český animovaný film. Vstupné: 70 Kč 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů - květen 
 
Sobota 2. května 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
LÁĎO, TY JSI PRINCEZNA, pohádka, 
vstupné: 40 Kč 
 
Sobota 2. května 
19:30 hodin – Kulturní dům 
Zadáno pro ženy a nejen pro ně – Módní 
show agentury MÁŠA AGENCY, účast 
Miss východní Čechy J. Kratochvílové, 
vstupné: 120 Kč 
 
Středa 6. května 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
Komorní filharmonie Pardubice – 
Zahajovací koncert Kocianova Ústí 2009, 
vstupné: 100 Kč 
 
6. – 9. května 
ZUŠ Jaroslava Kociana – 51. ročník 
Kocianovy houslové soutěže 
 
Čtvrtek 7. května 
19:30 hodin – Chrám Nanebevzetí Panny 
Marie – Slavnosti strun a píšťal, 2. 
festivalový koncert, vstupné: 100 Kč 
 
Pátek 8. května 
19:30 hodin – Chrám Nanebevzetí Panny 
Marie – VIVALDIANO, 3. festivalový 
koncert, vstupné: 100 Kč 
 
Sobota 9. května 
14:30 hodin – Roškotovo divadlo – 
Závěrečný koncert vítězů a laureátů 51. 
ročníku Kocianovy houslové soutěže, 
vstupné: 50 Kč 
 
Středa 13. května 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
W. Shakespeare: ROMEO A JULIE, DS 
WOKNO Broumov, Orlická Thálie – 
soutěžní představení, (divadelní předplatné) 
vstupné: 90 Kč 
 
Sobota 16. května 
14:00 hodin – Roškotovo divadlo 
TANEC, TANEC – krajská přehlídka 
scénického tance mládeže a dospělých, 
vstupné: 50 Kč 
 



Středa 20. května 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
P. Partner: BLÁZNIVÉ NŮŽKY, VČ 
divadlo Pardubice, (divadelní předplatné), 
vstupné: 180 Kč 
Na VIII. ročníku Grand Festivalu smíchu 
získalo představení titul Komedie roku 
2007 a L. Špiner v roli Tonyho byl oceněn 
za nejlepší mužský herecký výkon. 
 
Sobota 23. května 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
Příhody včelích medvídků, pohádka, 
vstupné: 45 Kč 
 
Středa 27. května 
19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
Africké dobrodružství v Mozambiku, 
cestopisná přednáška MUDr. Herrmanna, 
vstupné: 65 Kč 
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru MěÚ, tel.: 465 514271. 
Termíny zahájení předprodeje vstupenek 
jsou k nahlédnutí na IC, Klubcentru a 
webových stránkách KC. 
Info: Klubcentrum v Ústí n.O., tel.: 
465521047, www.klubcentrum.cz 
 
Program Malé scény 
 
25.4. – 29.5. – Život nejen na kolech – 
výstava 
1.5. – Escorial – divadelní hra, od 19:00 
hod., vstupné: 50 Kč 
12.5. – Z ústeckého filmového archivu – 
setkání s historií města, od 17:00 hod., 
vstupné: 40 Kč 
15.5. – Krtek, mexický film, od 19:00 hod., 
vstupné: 45 Kč pro členy FK, ostatní 55 Kč 
17.5. – Maminka čeká ?!? – autorská 
divadelní pivohra téměř o ničem, od 19:00 
hod., vstupné: 60 Kč 
23.5. – Recyklace recitace – absolventský 
recitál 1. a 2. stupně dramat. oboru ZUŠ, od 
17:00 hod., vstupné dobrovolné 
24.5. – Tanga – repríza úspěšné komedie, 
od 19:00 hod., vstupné: 50 Kč 
26.5. – Psí odpoledne aneb Pomáháme 
psímu útulku, od 16:00 hod. 
29.5. – Cesta domů,  čínský film, od 19:00 
hod., vstupné: 45 Kč pro členy FK, ostatní 
55 Kč 
31.5. – Malý Tibet – Ladakh, výstava 
fotografií, vernisáž od 17:00 hod. 
 
Pozvánka na přednášku 
 
V pondělí 18.5. se od 17:30 uskuteční 
v salonku Sport-Music Clubu přednáška 
dietologa Sama Fujery – Strava pro ženy 
a muže. Vstupné je 100 Kč. Bližší info na: 
728 137 626 
 
Letní anglická družina 
 
Holmes-English, Mírové náměstí 8,  
Ústí n.O. nabízí dětem ve věku 6 - 12 let 
"Letní anglickou družinu" v termínu 3. - 
7. 8. Vždy od 9:00 do 14:00 hod. Každý 
den jiné anglické téma formou výletů, her, 
sportování a zábavy. Více informací na: 
www.holmes-english.cz, blanka@holmes-
english.cz, 737 744975 Blanka Holmes 
  

Propagační jízda Cyklo Glacensis 2009  
     
V pátek 15. 5. v 8:00 hodin startuje 
z náměstí v Ústí n.O. 8. ročník mezinárodní 
cyklistické akce CYKLO GLACENSIS 
2009. Zároveň startuje dalších 9 týmů 
z dalších českých měst a 10 týmů z měst 
polských. Všichni účastníci jedou na kolech 
do jednoho cílového místa, kterým je 
v letošním roce Šlechtův palouk 
v Pastvinách. Večer je zajištěno 
občerstvení, ubytování a zábava. Region 
Orlicko–Třebovsko Vás srdečně zve. Další 
informace PhDr. Jana Staňková, tel. 603 
569 884, mail: jana.stanko@centrum.cz. 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Pondělí:  16:00 – 20:00 hodin 
4.5. zavřeno – sanitární den 
Úterý: 5:30-8:00, 16:00-21:00 hodin 
5.5. 5:30-8:00, 16:00-20:00 hodin 
Středa:  
6. a 20.5. 16:00 – 19:30 hodin 
13. a 27.5. 16:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek:  5:30-8:00, 16:00-20:00 hodin 
Pátek: 5:30-8:00, 16:00-21:00 hodin 
1. a 8.5. zavřeno 
Sobota, neděle: 10:00 – 21:00 hodin 
Vodní aerobic: každé pondělí a čtvrtek od 
20:00 do 21:00 hod. (změna v út 5.5. 20:00-
21:00 hod.) 
Plavání pro těhotné ženy: každá středa 
12:30 - 14:00 hod. 
Kurz rodiče a děti: každá sobota  8:00 - 
10:00 hod. 
Relax + aquazorbing: středa 6. a 20.5. od 
19:30 – 21:00 hod. 
Další kurz Plavání rodičů s dětmi začíná 
v září. V červnu připravujeme otevřené 
hodiny, info: 465 524254. 
Spinning, pilates, fitbox, masáže – více 
info na tel.: 777 673359, nebo na 
www.tepvos.cz 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Neděle 3.5. – 10:00 – 18:00 hodin 
Starobrno liga-finále (družstva) 
Pondělí 4.5. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 5.5. – 19:30 – 23:00 hodin 
Vychleas 1. liga (družstva) 
Středa 6.5. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Čtvrtek 7.5. – 17:00 – 21:00 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
Neděle 10.5. – 10:00 – 15:00 hodin 
2.liga ČBA v.č (družstva) 
Pondělí 11.5. – 18:00 – 22:00 hodin 
Dřevomateriál Cup (jednotlivci) 
Úterý 12.5. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 13.5. – 19:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum 4.liga (družstva) 
Sobota 16.5. – 13:00 – 16:00 hodin 
Morče Cup (dvojice) 
Neděle 17.5. – 10:00 – 16:00 hodin 
1.liga ČBA muži sk.A (družstva) 
Pondělí 18.5. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pemi Cup (jednotlivci) 
Úterý 19.5. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5.liga (družstva) 
Středa 20.5. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6.liga (družstva) 
Neděle 24.5. – 10:00 – 15:00 hodin 

Juniorská liga ČBA-skupina o titul 
(družstva) 
Pondělí 25.5. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka Cup dvojic (dvojice) 
Středa 27.5. – 16:30 – 23:00 hodin 
Tacl Cup (jednotlivci) 
Čtvrtek 28.5. – 17:00 – 21:00 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
Tel. rezervace: 465 529477-9, e-
mail:radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
Kam za sportem v květnu 
2. května 
TJ Jiskra Ústí n.O. – Choceň (krajský 
přebor, fotbal, muži A, od 17:00 hod.) 
TJ Jiskra Ústí n.O. – Letohrad (krajský 
přebor, ml. a st. dorost, fotbal, od 14:45 a 
12:30 hod.) 
8. května 
Velká cena města v cyklistické časovce do 
vrchu na Andrlův chlum 
9. května 
Jiskra Ústí n.O. – VK Litomyšl B (krajský 
přebor II.tř. mužů ve volejbalu, dvojzápas 
od 10:00 hod.) 
Krajský přebor žáků a juniorů v leteckém 
modelářství, letiště Aeroklubu v ÚO, více 
na www.ddm-usti.cz/juniorklub 
10. května 
TJ Jiskra Ústí n.O. B – Libchavy (1.B třída, 
muži B, fotbal, od 17:00 hod.) 
TJ Ústí n.O. – M. Třebová (krajský přebor, 
st. a ml. žáci, fotbal, od 13:30 a 15:15 hod.) 
13. května 
Okresní kolo poháru rozhlasu v atletice st. 
žactva ve 14:00 hod. 
14. května 
Okresní přebory v atletice Asociace sportu 
pro všechny od 13:00 hod. 
15. května 
Krajské přebory v atletice  Zvláštních škol 
(dopoledne) 
16. května 
TJ Jiskra Ústí n.O. – SK Stolany (krajský 
přebor, fotbal, muži A, od 17:00 hod.) 
Krajské přebory v atletice mužů a žen 
OPEN od 10:00 hod. 
TJ Jiskra Ústí n.O. – Litomyšl (krajský 
přebor, ml. a st. dorost, fotbal, od 14:45 a 
12:30 hod.) 
20. května 
Okresní kolo poháru rozhlasu v atletice ml. 
žactva od 14:00 hod. 
23. května 
Župní přebor SOKOLA v atletice od 9:00 
hod. 
24. května 
TJ Ústí n.O. B – Jevíčko (1.B třída, muži B, 
fotbal, od 17:00 hod.) 
TJ Ústí n.O. – H. Újezd (krajský přebor, st. 
a ml. žáci, fotbal, od 13:30 a 15:15 hod.) 
30. května 
TJ Ústí n.O. – TJ Lanškroun (krajský 
přebor. Fotbal, muži A, od 17:00 hod.) 
TJ Jiskra Ústí n.O. – Č. Třebová (krajský 
přebor, ml. a st. dorost, od 14:45 a 12:30 
hod.) 
29.-31. května 
Velká cena města ve volejbalu ml. 
dorostenek, mezinárodní turnaj 
 
Pilates na Kopečku 
 
V tělocvičně Na Žižkově  byl zahájen kurz 
PILATES, který je blízký zdravotnímu a 
rehabilitačnímu cvičení. Kurz probíhá 



každou středu od 20:00 do 21:00 hod. Na 
Vaši účast se těší fyzioterapeut Bc. D. 
Egydyová, tel.: 604 204201 
 
K rozhledně na Andrlův chlum 
 
KČT připravil na neděli 19.5. již 14. ročník 
cykloakce „K rozhledně na Andrlův 
chlum“. Start od 8:00 do 10:00 hod. 
z náměstí v Ústí n.O. Cíl všech tras je u 
rozhledny na Andrlově chlumu do 20:00 
hod. Trasy: 45km, 60km, 80km, 120km, 
140km, 175 km. 
Mládež do 15 let se může akce zúčastnit 
pouze v doprovodu dospělé osoby. Akce je 
pořádána za finanční podpory města Ústí 
n.O. 
 
Pozvánka k návštěvě areálu "ústeckých 
pejskařů" 
 
Základní kynologická organizace Ústí n. O. 
Vás ve dnech 2.5. a 16.5. srdečně zve k 
návštěvě svého areálu Na Bělisku. Dne 2.5. 
se uskuteční "Výběrová soutěž na 
Mistrovství ČR mládeže 2009". Již z názvu 
je patrné, že této soutěže se zúčastní 
mládežníci se svými čtyřnohými svěřenci z 
celé České republiky, aby se svými výkony 
kvalifikovali na samotné mistrovství. 
Závodit se bude ve třech kategoriích v 
každé o třech disciplínách: stopa, 
poslušnost a obrana. Dne 16.5. proběhne 
soutěž "Ústecký pohár - obranářský závod" 
v rámci tzv. Podorlické ligy, kterého se 
tradičně účastní "pejskaři" různého věku z 
ústecko-orlického regionu, ale i dalších 
okolních oblastí. Závodit se tentokrát bude 
v šesti kategoriích v disciplínách: 
poslušnost a obrana. Akce se konají za 
finanční podpory Města Ústí nad Orlicí. 
Za kynologickou organizaci zve Zdeněk 
Snítil 
 
Sokolská časovka 
 
Cíl: proběhnout, projít, či projet na kole 
určenou trasu v čase odhadnutém sám 
sebou. Vítězí ten, kdo nejpřesněji odhadne 
čas potřebný na překonání dané 
vzdálenosti. Start a cíl: Kerhartice -
Sokolovna, neděle 17. května, prezence a 
průběžný start: 13:00 - 14:00 hod. V cíli 
opékání vuřtů, možnost občerstvení v 
pivnici U Kačera. 
Startovné: 20 Kč, děti do 6 let zdarma, 
Trasy: pěší: cca 5 km, cyklo: 12 km, 
možno kombinovat a absolvovat obě trasy. 
Časové omezení - dosáhnout cíle do 16:00 
hodin. Výherci obdrží drobné ceny a 
diplom. Zařízení měřící čas nejsou 
dovolena. Závod na vlastní nebezpečí, děti 
s doprovodem nebo povolením rodičů. 
Vezměte děti a přijďte se pobavit. 
Pořadatel: TJ Sokol Kerhartice, tel. 
739363734 
  
LK Spinning Centrum 
 
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O. 
- iontové nápoje Nutrend zdarma  
- lekce s použitím pulsmetru 
- slevy pro uzavřené skupiny – ukázkové 
hodiny pro školy  
- nový klient obdrží dárek 

Týdenní rozvrh 
PO–PÁ: v 10:00, 15:45, 17:00, 18:30 hod. 
SO-NE: v 10:00, 16:00 hod. 
(po dohodě i v jiném čase). 
AKCE: 
17.5. Dvouhodinovka (90) 
30.5. Dvouhodinovka (90) 
Ceník: 1 lekce: 80 Kč, 10 lekcí 
(permanentka): 700 Kč, skupiny: cena 
dohodou. Rezervace: 736 427378  
Info: www.lkspinning.com 
 
 
Minigolf za Aquaparkem zahajuje 
sezónu 
 
Vchod: od "pilinovky" (u regule). 
Provozní doba květen: sobota - neděle od 
14:00 do 17:00 hod. (poslední vstup v 
16:00 hod.). Nabízí hru na 18 
minigolfových dráhách v příjemném 
parkovém prostředí. Možnost skupinových 
rezervací nad 20 osob v jakýkoliv den.  
Vstupné: 45 Kč/1 osoba/1 okruh. 
Zvýhodněné rodinné vstupenky a 
permanentky. Otevřeno bez ohledu na 
provoz Aquaparku. V případě nepříznivého 
počasí (déšť) je sportoviště zavřeno. 
Další info: www.minigolf-uo.estranky.cz  
 
Veřejný závod horských kol 
 
Generali-Sport Bárt BIKEMARATON se 
uskuteční  v sobotu 23.5. Start a cíl je na 
letišti v Ústí n.O. Prezentace od 9:00 do 
10:30 hod., nebo předem prostřednictvím 
internetu. Trasy: 64km, 32km, 13km. 
Bližší info: www.bikemarathon.cz, nebo na 
tel.: 603 526307. 
Srdečně zvou pořadatelé. 

 
Nabídka Autoškoly Bartoš 
 
Nabízíme řidičské oprávnění pro skupiny B, 
AM, A1, A18, A 21, školení řidičů referentů, 
přezkoušení k znovunabytí řidičského 
oprávnění. 
17.listopadu 411, Ústí n.O., tel.: 733 
306636, e-mail:Info@autoskolabartos.cz. 
Více na www.autoskolabartos.cz 
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