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LOGO Ústí v pohybu 
 

Ústí nad Orlicí 2010 – Město v pohybu – 
Týden dobré pohody 
7. – 13. června 2010 

 
Předběžný program je zveřejněn na 
www.ustinadorlici.cz 
 
Záměr prodeje družstevních bytů 
 
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje družstevních bytů: 
1) o velikosti 1 + 0, výměra 19,98 m2,  byt 
se nachází v ulici Chodská v Ústí n.O., 
nejnižší kupní cena bytu je stanovena na 300 
tis. Kč 
2) o velikosti 1 + 1, výměra 35,78 m2, byt 
s nachází v ulici Okružní v Ústí n.O., 
nejnižší kupní cena bytu je stanovena na 400 
tis. Kč 
3) o velikosti 1 + 1, výměra 34,70 m2, byt 
se nachází v ulici Popradská v Ústí n.O., 
nejnižší kupní cena bytu je stanovena na 400 
tis. Kč 
Bližší informace o podmínkách prodeje a 
náležitostech nabídky získáte na úřední 
desce MěÚ v Ústí n.O., na 
www.ustinadorlici.cz a na tel: 465 514 266. 
 
Záměr prodeje bytů do osobního 
vlastnictví 
 
Město Ústí n.O. zveřejňuje záměr prodeje 
bytu do osobního vlastnictví. Byt č. 1 o 
velikosti 2+1 v ulici Sokolská 61, Ústí n.O.- 
Kerhartice o celkové podlahové ploše bytu 
včetně příslušenství 85,84 m². Byt se 
nachází v 1. nadzemním podlaží. Minimální 
kupní cena je stanovena ve výši 450.000,- 
Kč.  
Město Ústí n.O. zveřejňuje záměr prodeje 
bytu do osobního vlastnictví. Byt č. 23 o 
velikosti 1+1 v ulici Jilemnického 74, Ústí 
n.O.o celkové podlahové ploše bytu včetně 
příslušenství 36,87 m². Byt se nachází v 8. 
nadzemním podlaží. Minimální kupní cena 
je stanovena ve výši 350.000,- Kč.  
Bližší informace o podmínkách prodeje a 
náležitostech nabídky získáte na úřední 
desce MěÚ v Ústí n. O., na 
www.ustinadorlici.cz v sekci úřední deska a 
na tel. 465 514 262 ( E. Polakovičová) 

 
Den pro sousedy 
 
Setkání se koná již tradičně 29.5. od 15:00 
hod. před Hospodou U Bobše v Černovíru. 
Osadní výbor připravil ve spolupráci s 
místními složkami SDH, ČČK a TJ Sokol 
soutěže pro děti i pro dospělé, ale hlavně 
sousedé přinesou své domácí speciality k 
ochutnání. 
Radka Vašková 
 
65. výročí ukončení druhé světové války 
v Evropě 
 
Konec první světové války měl být koncem 
všech válek. Tak to vyjadřovali lidé i 

státníci. Válka ale skončila za situace, která 
dala vzniknout konfliktu mnohem 
ničivějšímu – druhé světové válce. Vtělení 
Rakouska a vzhledem ke svému zbrojnímu 
průmyslu i Československa v roce 1938 do 
Říše jen předznamenalo další osudný vývoj. 
Útokem na Polsko 1. 9.1939 začal doposud 
nejničivější konflikt v lidských dějinách, za 
který Československo zaplatilo životy více 
než 360 000 obětí na civilním obyvatelstvu 
a vojácích v rámci spojeneckých armád, 
další tisíce byly zraněny. 
V posledních desetiletích z nás vyprchal 
onen pocit hrdosti na náš původ, národ či 
kraj. Měli bychom ho začít znovu hledat. 
Pomoci by nám v tom mohla úcta k památce 
těch, kdo padli za svobodu naší vlasti během 
druhé světové války, od jejíhož ukončení 
letos uplyne 65 let. 
Československá obec legionářská Jednota 
Ústí n.O. zve proto touto cestou širokou 
veřejnost na vzpomínkový pietní akt 
spojený s položením věnců, který se 
uskuteční dne 7.5. v 11:00 hodin v Ústí 
n.O. u pomníku Bubnujícího legionáře a 
v Parku čsl. legií za účasti zástupců města 
Ústí n.O. a Svazu bojovníků za svobodu.     
 
Pozvánka Cyklo Glacensis 2010  
     
V pátek 21. května v 8:00 hodin startuje 
z náměstí v Ústí n.O. 9. ročník mezinárodní 
cyklistické akce CYKLO GLACENSIS 
2010. Zároveň vyjíždí dalších 9 týmů 
z okolních měst a 8 týmů z měst polských. 
Všichni účastníci se sejdou v cíli na polské 
straně ve Starem Gierałtowe v oblasti 
Králického Sněžníku. Večer je zajištěno 
občerstvení, ubytování a společenský a 
kulturní program. Region Orlicko – 
Třebovsko Vás srdečně zve. Další informace 
www.orlicko-trebovsko.cz. 
 
Senior klub při CSP města Ústí n.O. 
 
6. května – Návštěva hřbitova – ústecké 
osobnosti. Sraz ve 14:00 hod. u brány 
hřbitova, vycházkou provází pan J. Havel. 
Odjezdy autobusu: Dukla 13:25, Hotel 
UNO 13:27, nemocnice 13:29, Štěpnice 
13:31, Popradská 13:33, hřbitov 13:36 
10. května – Banát: naši krajané a jejich 
krajina , přednáška v Roškotově divadle, 
10.5. od 19:00 hod. Prodej vstupenek 
v kanceláři SK 4.5. dopoledne, nebo 
v divadle, cena vstupenky pro člena SK 40 
Kč. 
19. května – Výlet Litomyšl – osada 
Mendryk, návštěva zámku,parku a osady 
Mendryk. Přihlášky každé úterý 10 – 12 
hod. ve Sladkovně, platba po přihlášení, 
uzávěrky přihlášek 12.5.  Cena: člen SK 100 
Kč, nečlen 130 Kč. Vedoucí zájezdu J. 
Šamšulová. 
Odjezdy autobusu: Penzion 7:30, 
Tvardkova 7:35, nádraží ČSAD 7:40, žel. 
zast. ÚO hotel UNO 7:45, Dukla prodejna 
7:50, Hylváty Perla 7:55, Hylváty ČSAD 
8:00 
Zájezd do Krakova – 6. srpna. Zájezd se 
uskuteční, přihlášení zájemci zaplatí zájezd 
nejpozději do 31.5., člen SK 400 Kč, nečlen 
600 Kč, přihlašovat se můžete až do 31.5. 
Vedoucí zájezdu J. Šamšulová.  

Kontaktní telefony: J. Šamšulová 722 
475129, M. Bílková 722 475132, D. 
Kopsová 722 475131 
Za SK a Komisi RM pro práci se seniory 
JUDr. Z. Ešpandr 
 
Centrum sociální péče města Ústí nad 
Orlicí 
                                
Srdečně Vás zveme na akci „Pojďte s námi 
batikovat“ dne 11.5. ve 12:30 hodin 
v jídelně „Penzionu“, Na Pláni 1343. 
Přineste si s sebou bílé tričko, bílou dečku 
nebo kus bílého prostěradla. My doneseme 
barvy a společně budeme kouzlit. Vstup 
zdarma. Těšíme se na Vás.  
 
Zápis žáků do přípravné třídy pro školní 
rok 2010/11 
 
Zápis žáků do přípravné třídy se koná 
v úterý dne 11. 5. od 14:00–16:00 hodin 
v budově ZŠ v Kerharticích. Rodiče 
přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz a 
zprávu s doporučením k zařazení 
z pedagogicko psychologické poradny nebo 
speciálně pedagogického centra. Přípravná 
třída se opět zřizuje pro děti ve věku 5 a 6 
let z města Ústí n.O. a okolí, které mají 
potíže v kresleném a psaném projevu, vadu 
řeči, sníženou pozornost, sociální 
znevýhodnění či zdravotní oslabení. Denní 
výuka pod vedením speciálního pedagoga 
připravuje děti na úspěšný start do první 
třídy. Ráno i odpoledne je k dispozici  
školní družina a ke svozu dětí je možno 
využít dopravní službu Českého červeného 
kříže Ústí n.O. Podmínkou docházky není 
následný zápis do ZŠ v Kerharticích. 
V mimořádných případech a po individuální 
domluvě je možno domluvit jiný termín 
zápisu. 
PaedDr. Eva Faltysová,bližší info: 
465523109, 739455277 
 
Z městské knihovny + LOGO 
 
Zvuková knihovna pro zrakově postižené a 
nevidomé  spoluobčany okresu Ústí n.O. je 
otevřena v hudebním oddělení MěK Ústí 
n.O.od roku 2002. Zvukovou knihovnu 
mohou využívat členové Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozrakých a 
občané, kteří se prokáží lékařským 
potvrzením o zrakové vadě. Služba je 
poskytována zdarma, včetně úhrady 
poštovného, pokud si zájemci budou přát 
zasílat zvukové knihy poštou přímo domů. 
Zvukové knihy na MP3 nebo na 
magnetofonových kazetách nakupujeme do 
našeho fondu díky grantu Ministerstva 
kultury ČR a za spoluúčasti  MěK. Seznam 
zvukových knih je vystaven na adrese: 
www.knihovna-uo.cz/cz/sluzby/zvukova-
knihovna  nebo Vám ho na požádání rádi 
vytiskneme.  Zájemci o půjčování 
zvukových knih si mohou návštěvu 
dohodnout telefonicky nebo e-mailem s 
knihovníkem panem Slavíkem, který jim 
také rád poradí při výběru knih. 
V současnosti máme ve zvukové knihovně 
asi 350 titulů zvukových knih. Zvukové 
knihovny jsou zřizovány v krajských a 
okresních městech Pardubického kraje. 
Myslíme si a věříme, že díky zřizování 
zvukových knihoven se rozšíří a zkvalitní 



nabídka služeb a rozšíří se tak i okruh 
čtenářů. Pokud máte ve svém okolí někoho 
se zrakovou vadou, prosím, informujte ho o 
naší službě, čtenáři zvukových knih jsou 
vděční za možnost „přečíst“ si knihu. 
PhDr. J. Kalousková, ředitelka MěK                                                                        
 
Z městského muzea + LOGO 
 
V Městském muzeu v Ústí n.O. bude u 
příležitosti zahájení Kocianovy houslové 
soutěže otevřena od 5.5 do 27.6. výstava s 
názvem Hejblata hudební aneb uši a ten 
zbytek, která je stejně jako Putování za 
klubíčkem interaktivní a přímo vybízí k 
tomu, aby si v ní návštěvníci pohráli s 
exponáty. Školy se na praktické ukázky 
předtkalcovských technik mohou objednat 
na č. tel 465 523 653. Po celý květen budou 
též návštěvníkům k dispozici výstavy Z 
pokladů naší historie, Loučení s Kocianem a 
Ohlédnutí v čase.  
Srdečně zvou muzejníci. 
 
Výstava v zahradě Hernychovy vily 
 
Československá obec legionářská ve 
spolupráci s Městským muzeem pořádá v 
neděli 9.5.od 12 – 16 hod. v zahradě 
Hernychovy vily výstavu výzbroje a 
výstroje anglické armády z období 2. sv. 
války - v anglické armádě sloužilo v řadách 
1. Československé samostatné obrněné 
brigády i několik našich spoluobčanů. Při 
nepříznivém počasí budeme v sále 
Hernychovy vily. Akce je volně přístupná. 
K vidění bude mimo jiné kulomet Vickers, 
samopaly StEn a jiné zajímavosti. Členové 
obce legionářské rádi odpoví na dotazy. 
 
 
Základní umělecká škola J. Kociana 
 
Kocianova houslová soutěž 
5. května až sobota 8. května  
Komorní koncert bývalých žáků 
Š.Skučková, V.Žižka, J.Lána 
16. května v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
17. 5. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Koncert nejlepších žáků školy 
18. 5. v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
X. jubilejní koncert swingového orchestru 
BLACK BAND 
21.5. v 19:00 hod. – Roškotovo divadlo 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
24. 5. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Koncert učitelů  
25. 5. v 19:00 hod. – koncertní sál ZUŠ  

 
Připomínáme, že ZUŠ J. Kociana vyhlásila 
zápis dětí do hudebního oboru, sólový a 
sborový zpěv, taneční obor, výtvarný obor a 
literárně dramatický obor. 
Vyplněné přihlášky odevzdejte v ZUŠ 
nejpozději 21.5. Přijetí do ZUŠ bude 
zveřejněno 21.6. vyhláškou školy. 
Reagujeme i na pozdější přihlášky. 
Podrobnější info na www.zusuo.cz 
Základní umělecká škola Jar.Kociana 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz 
e-mail:  info@zusuo.cz 
 

Klub p řátel umění 
 
V Galerii pod radnicí je až do 16. května 
otevřena výstava  
Alena ANTONOVÁ  
- grafika – kresba – malba - 
 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 
PO: 8:00-12:00 – Srdíčko pro děti , 
zpívání, vyrábění, pohyb... 
ÚT: 10:00-12:00 – Orientální tance, 
základy tance, s sebou vhodné obutí, kont. 
osoba: L.Holásková – 732 985833, vstupné 
40 Kč 
ÚT: 16:00-18:30  - Klub EXIT, setkání 
klubu, kont. osoba: D.Dostrašil 603 913885 
ST: 8:30-12:00 – Výtvarná dílna pro 
maminky, hlídání dětí zajištěno, kont. 
osoba: N. Brožová – 604 313249 
TÉMATA 
5.5. – Základy patchworku, cena 50 Kč 
12.5. – Přednáška 
19.5. – Květiny z krepového papíru 
26.5. – Obrázky na zeď ubrouskovou 
technikou 
ČT: 15:00-18:00 – Volná herna pro rodiče 
s dětmi 
ČT: 17:00-18:30 – Angličtina pro rodi če, 
kont. osoba: J. Voleská  601 203130, 
vstupné 50 Kč 
PÁ: 8:00-12:00 – Angličtina pro 
batolátka, angličtina pro nejmenší 
PÁ: 18:00-24:00 – Klub deskových her, 
kont. osoba: P. Novák 604 904710 
SO: 15. a 29.5.  od 18:00-20:00 – 
Sportovní večer, Hylváty U tří mostů, cena 
tělocvičny dle sportujících, přihlášky 
nejpozději den předem – N. Brožová 604 
313249 
JEDNORÁZOVÉ AKCE 
10.5. – Narozeniny v RC, od 9:00 hod., RC 
12.5. – Přednáška „Jak na finanční 
gramotnost?, od 10:00 hod. RC 
12.5. – Setkání DRC, od 18:00 hod., RC 
22.5. – Dětský den před dětským dnem, 
10:00-15:00 hod, letiště 
Pořádáme kurz „Základy práce na PC-
ICT kurz pro za čátečníky“, bližší info na: 
marcela.dostrašilova@tiscali.cz 
Kont. osoba: Mgr. N. Brožová-vedoucí RC, 
tel.: 604 313249, e-
mail:nicol.brozova@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz 
***** ***** ***** ***** ***** ***** 
Aktivní otcovství 
Liga otevřených mužů společně s RC 
Srdíčko pořádá workshop na téma Aktivní 
otcovství. Nabídka rad, typů a zdrojů pro 
rodičovskou péči, možnost diskuse. 
Multifunkční sál Jednoty bratrské 18.5. od 
18:00-21:00 hod., max. počet účastníků je 
20. Přihlášky a info na tel.: 603 913885, 
dan.dostrasil@tiscali.cz,  poplatek 30 Kč 
 
MC Medvídek  + LOGO 
 
Kavárni čka: 3.5. od 10:00 hod. 
Přáníčka pro maminky: 4.5. od 14:30 hod. 
Břišní tance pro dobrou náladu: 4., 11., 
18. a 25.5. od 17:45 hod., vstupné 40 Kč 
Jarní svícínek na čajovou svíčku: 11.5. od 
14:30 hod. 
Zdravé snídaně a svačinky pro nejmenší: 
12.5. od 9:30 hod. 

Vázičky z větví a dřevěné růžičky: 18.5. 
od 14:30 hod. 
Cvičení pro zdraví: 19.5. od 9:30 hod. 
Pohybové návyky kojenců a batolat: 24.5. 
od 10:00 hod. 
Modelujeme ze slaného těsta: 25.5. od 
14:30 hod. 
Já a moje rakovina: 26.5. od 10:00 hod. 
Setkání náhradních rodin: 27.5. od 15:30 
hod. 
PROVOZNÍ DOBA 
PO: 10-12 hod. – Nemluvňátka, herna, 
předškolkáček 
ÚT: 9-12 hod.–Předškolkáček-herna, 
pohybový kroužek 
ÚT: 14:30-17:30 hod.- Předškolkáček-
herna, výtvarný 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 n.O. a 
Pardubického kraje. 
 
Den otevřených dveří v MC Medvídek 
 
U příležitosti oslavy 10 let MC Medvídek je 
na 20. května od 9:00 do 17:00  v budově 
MŠ Heranova 1348 připraven DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 
9-11 hod. – výtvarné hrátky, zpívánky 
11-14 hod. – volná herna bez programu 
14-17 hod. – ukázky výtvarných technik   
 
 
DDM Ústí nad Orlicí 
 
22.5. Zahradní slavnost - ukončení činnosti 
kroužků DDM v letošním 
školním roce, park za divadlem u DDM od 
14:00 hod.  Program: vystoupení a 
prezentace kroužků DDM, šermířské 
vystoupení, jarmark, minifestiválek za účasti 
ústeckých kapel + jedno překvapení, 
občerstvení zajištěno, akce se koná za 
každého počasí, vstupné dobrovolné 
29.-30.5. Velká cena města Ústí n.O. ve 
volejbale 15. ročník, mezinárodní turnaj 
kadetek a juniorek za účasti extraligových 
družstev z ČR, volejbalové kurty v Ústí n.O. 
od 8:30, za nepříznivého počasí se bude hrát 
v tělocvičnách ZŠ, občerstvení zajištěno, 
vstup zdarma 
Letní tábor DDM Ústí nad Orlicí  
Vážení rodiče, milé děti. Zveme vás na 
dětský letní tábor, který se koná 3.7.- 17.7., 
ve Zblovicích u Vranovské přehrady, 
nedaleko Znojma. Nabídka je určena pro 
širokou veřejnost, nejen pro členy kroužků 
DDM. Více informací a přihlášky v 
kanceláři DDM (465525469, ddm-
usti@seznam.cz) nebo na www.ddm-usti.cz. 
Motto: ."tradiční tábor s netradiční 
tématikou." 
DDM hledá externí spolupracovníky pro 
příští školní rok a kuchaře/ku 
na prázdninové akce. Více informací na 
www.ddm-usti.cz nebo tel. 465525469 

  
Pokerový turnaj pro děti a mládež 
 



DDM ve spolupráci s Klondike Poker Club 
o.s. pořádá v sobotu 15. 5. pokerový turnaj 
pro děti a mládež. Turnaj je typu freezout s 
nulovým startovným a s možností výher 
věcných cen typu brýle, čepice, pokerové 
časopisy, trika, karty apod.  
Hra: Texas Hold´em (varianta no limit) 
Start: 14.00 hod. (poker škola - vysvětlení 
základních pravidel a taktiky cca 1 hod.), 
následuje turnaj  
Počet: max. 30 hráčů 
Místo: Klondike poker room, Hotel UNO, 
Ústí nad Orlicí. Počet žetonů: 5000 
Levely: 20 minut (předpokládaná doba 
trvání při 30 hráčích kolem 5 hodin). 
Všichni zájemci jsou srdečně zváni! 
Kapacita turnaje je omezena na 30 hráčů, 
prosíme o včasnou přihlášku do DDM na 
tel: 465525469, nebo na ddm-
usti@seznam.cz 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava ČČK , objednávky na tel.: 
774412117, permanentky na ČČK, nebo 
v IC. Doprava je provozována za podpory 
města Ústí n.O. a Pardubického kraje. 
Senior centrum, vzdělávací a relaxační 
centrum nejen pro seniory. Doprava na jeho 
akce za zvýhodněnou cenu 5Kč/jízda/osoba 
po městě. Pouze pro seniory, objednávky viz 
výše. 
5.5. – Šikovné ručičky – Drátkování, od 
14 hod., vstupné 20 Kč, hrneček s sebou 
7.5. – Společenské posezení – Svátek 
matek, od 14 hod., Společ. centrum 
11.5. – Beseda:Naše zdraví v našich 
rukou , Společ. centrum od 17 hod., vstupné 
dobrovolné 
12.5. – Český den proti rakovině, prodej 
květinek v IC 
12.5. – Oblastní kolo soutěže Hlídek 
mladých zdravotníků 
18.5. – Cyklo výlet, sraz před budovou 
ČČK v 9 hod., ukončení s překvapením 
26.5. – Burza čajových sáčků, od 16 hod., 
Společ. centrum, vstupné dobrovolné 
29.5. – Výlet – zámek Potštejn a 
Častolovice, přihlášky na tel.: 724 629031, 
odjezd z nádraží ČSAD v 9 hod., od 
Penzionu (Na Pláni) v 9:15 hod., cena 60 
Kč/člen, ostatní 70 Kč 
Kavárni čka – Centrum setkávání, každé 
pondělí 8:00-19:00 hod. 
Zdravé cvičení – relax. cvičení, Masáže – 
klasické a havajské, cena 100Kč/30 min.,  
info a přihlášky na tel: 775 112998 
 
Stomatologická pohotovost 
 
1.-2.5. – MUDr. I. Štanclová, F.V.Krejčího 
405, ČT, tel.: 465 534555 
8.-9.5. – MUDr. L. Švébišová, Palackého 
349, Choceň, tel.: 465 472408 
15.-16.5. – MUDr. M. Vávrová, D. 
Dobrouč 446, tel.: 465 543015 
22.5.-23.5. – MUDr. L. Zapletalová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524126 
29.-30.5. – MUDr. H. Zemánková, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 531555 
 
Pozvánka na ochutnávku čajů 
 
V úterý 11.5. Vás zveme do 9:00 do 13:00 
hod. do Lékárny Na Štěpnici na ochutnávku 
čajů Megafyt. 

Otevírací doba:Po – PÁ 8:00-17:30 hod., 
SO 8:00-12 hod.,Polská 1308, ÚO, e-
mail:lekarna.nastepnici@seznam, tel:465 
635436, 774577116  
Upozornění na přesun ordinace 
 
Ordinace MUDr. J. Řezníčkové je od května 
přestěhována do nových prostor v ul. Na 
Štěpnici 999 (vedle zrekonstruované bývalé 
polikliniky). Ordinační doba zůstává stejná, 
pouze ve středu 12:00-14:00 hod.-Hnátnice, 
dále 15:00-17:00 nebo na objednání i do 
18:00 hod. v ÚO. Tel.: 465 381475 
 
Soutěž v poznávání živočichů   
 
V úterý 16. března soutěžily děti z 2.–5. tříd 
ZŠ Komenského v poznávání živočichů. 
V kategorii 2. tříd si nejlépe vedl O. Tomáš, 
na  druhém místě se umístil Š. Škarka (oba 
z 2.A) a třetí skončila V. Marková z 1.A. Ze 
3. tříd byli nejlepší J. Marek, J. Velebný 
(oba 3.A), a N. Kudrnová (3.B). Mezi dětmi 
ze 4.-5. tříd zvítězil A. Kraj (4. B), za ním se 
umístili J. Láslová (4.A) a T. Hortlík (5.B). 
Soutěže finančně podporuje Město Ústí nad 
Orlicí. Děkujeme také odboru ŽP za 
odměny pro nejlepší soutěžící. Fotografie na 
http://www.uokome.cz. 
Jitka Eliášová, ZŠ Komenského   
 
Výuka zobcové flétny  
 
Nabízím výuku všech druhů zobcových 
fléten: sopranino, soprán, alt, tenor, bas. 
Výuka není věkově omezena, vhodná od 5 
let, probíhá i výuka dospělých, případně je 
možná dohoda přípravy na SŠ. Po dosažení 
určitých dovedností možnost zařazení do 
souboru Acri Tibia. Od letošního roku hraje 
dospělá část souboru, hledáme hráče na 
flétny, africký buben a kytaru (vítáni jsou i 
bývalí žáci). Informace na tel.: 604 580011, 
pí D. Filipová, d.filipova@tiscali.cz 
 
Zprávi čky ze Stacionáře 
 
Touto cestou bych chtěla poděkovat 
studentům Lili Vuové a Martinu Kurzovi za 
uspořádání Benefičního vystoupení, které se 
konalo 2. 4. v Kulturním domě. Zisk z této 
akce ve výši 16.610,-Kč byl věnován 
našemu Stacionáři. Ještě jednou děkujeme 
za pěkný večer a finanční příspěvek, který 
bude využit ve prospěch našich uživatelů. 
Děkujeme také Městu Ústí n.O. a ZUŠ za 
podporu. 
Naši uživatelé se tento měsíc chystají na 
další sportovní akci a to na Regionální 
sportovní hry v Trhové Kamenici. 
Dále máme v plánu navštívit Speciální 
odborné učiliště v M. Třebové. Někteří naši 
uživatelé toto učiliště absolvovali. 
H. Zastoupilová, vychovatelka                       
   
Pozvánka pro seniory                                  
           
Oblastní charita Ústí n.O. Dům pokojného 
stáří sv. Kryštof , Sokolská 68 zve všechny 
starší občany na vzpomínkové a výtvarné 
dopoledne: v úterý 18.5. od 9:00 hod. si 
zavzpomínáme na lásky vašeho mládí. 
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás 
 
Turnaj v Carcassonne 
 

Klub EXIT vás zve na turnaj ve hře 
Carcassonne (modrá klasická verze bez 
rozšíření) v neděli 16.5. od 14:00 do 17:00 
hod. Ceny do turnaje věnuje firma MindOk. 
Registrace od 13:30 hod., startovné: 20 Kč. 
Hru se můžete naučit v naší herně  
v Jednotě bratrské každý pátek 18-24 hod.  
  
Pozvánka na sběratelskou burzu 
 
Oblastní filatelistická a sběratelská burza 
všech sběratelských oborů se uskuteční 
v neděli 16. května od 7:30 do 11:00 hod. 
v jídelně bývalého okresního úřadu v Ústí 
n.O. Občerstvení zajištěno. 
 
Jubilejní V. ro čník hudebního  festival 
Kocianovo Ústí 2010 a 52. ročník KHS 
 
V prvním květnovém týdnu se do Ústí n.O. 
sjede již po dvaapadesáté houslové mládí 
z celé Evropy na KHS. Pátým rokem tuto 
nejstarší evropskou soutěž mladé houslisty 
do 16 let zastřeší hudební festival 
Kocianovo Ústí 2010. Na zahajovacím 
koncertu tradičně vystoupí loňský laureát 
KHS Š.Michal za doprovodu Komorní 
filharmonie Pardubice. Následující dva 
koncerty v kostele budou patřit „Hudbě 
starých mistrů“ a „Galakoncertu žánrů“. 
S J.Svěceným, uměleckým ředitelem 
Kocianova Ústí, vystoupí trumpetista 
V.Rejlek, varhaníci J.Popelka a V. Uhlíř, 
zpěvačka J.Zelenková a klavírista 
P.Větrovec. 
Nejlepší účastníci KHS a letošní laureát 
KHS se představí na závěrečném koncertu 
v Roškotově divadle 8.5. ve 14:30 hodin. 
Zahraniční účastníky a vítěze KHS přijme 
v obřadní síni radnice starosta R. Pešek, 
který převzal společně s hejtmanem 
Pardubického kraje R. Martínkem nad 
letošním Kocianovým Ústím záštitu. 
Součástí Kocianova Ústí bude také výstava 
Hejblata hudební, jejíž vernisáž v Městském 
muzeu se uskuteční 4.5.v 18:00hodin. 
Zahrají kytarista P. Saidl a violista 
M.Řehák. 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
Kino Máj – kv ěten 
 
Sobota 1. – úterý 11. 
KINO NEHRAJE 
 
Středa 12. a čtvrtek 13. v 19:30 hodin 
DOKTOR OD JEZERA HROCH Ů 
Nový film Zd. Trošky. Vstupné: 70 Kč 
 
Neděle 16. v 17:00 hodin – Hrajeme pro děti 
DEŠŤOVÁ VÍLA, česká pohádka. 
Vstupné: 70 Kč 
 
Úterý 18. v 19:30 hodin - PEVNÉ POUTO, 
titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Středa 19. v 19:30 hodin - PŘESTUPNÝ 
ROK, t itulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Neděle 23. v 19:30 hodin - MILÝ JOHNE, 
titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Úterý 25. v 19:30 hodin - VŠICHNI JSOU 
V POHODĚ, titulky. Vstupné: 70 Kč 
 



Čtvrtek 27. v 19:30 hodin - NEZAPOMEŇ 
NA MĚ, titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Neděle 30. v 19:30 hodin - CHŮVA 
V AKCI, česká verze. Vstupné: 70 Kč 
 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
Nabídka pořadů – květen 
 
Úterý 4. května 
18:00 hod. – Hernychova vila 
HEJBLATA HUDEBNÍ A V ĚCI 
KOLEM aneb Uši a ten zbytek 
 
5. – 8. května – ZUŠ J. Kociana 
52. ročník KOCIANOVY HOUSLOVÉ 
SOUTĚŽE 
 
Středa 5. května 
19:30 hod. – Roškotovo divadlo 
Zahajovací koncert Kocianova Ústí 2010 - 
Komorní filharmonie Pardubice, 
koncertní předplatné, vstupné 120 Kč 
 
Čtvrtek 6. května 
19:30 hod. – Chrám Nanebevzetí Panny 
Marie 
Galavečer chrámových sborů, vstupné 120 
Kč 
 
Pátek 7. května 
19:30 hod. – Chrám Nanebevzetí Panny 
Marie 
Galakoncert žánrů,vstupné 120 Kč 
 
Sobota 8. května 
14:30 hod. -  Roškotovo divadlo 
Závěrečný koncert vítězů a laureáta KHS 
2010, vstupné 60 Kč 
 
Pondělí 10. května 
19:00 hod. – Roškotovo divadlo 
BANÁT: Naši krajané a jejich krajina , 
přednáška, vstupné 65 Kč 
 
Úterý 11. května 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
LUCIE BÍLÁ & orchestr P. Maláska , 
vstupné 600 Kč, 700 Kč, 800 Kč 
 
Čtvrtek 20. května 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
D. Wasserman: PŘELET NAD 
KUKA ČČÍM HNÍZDEM , Divadlo Pod 
Palmovkou Praha, divadelní předplatné, 
vstupné 230 Kč 
 
Sobota 22. května 
15:00 hod. – Roškotovo divadlo 
PINOCCHIO – Nosáčkova 
dobrodružství, pohádka, vstupné 45 Kč 
 
Sobota 29. května 
19:30 hod. – Roškotovo divadlo 
J. Strauss, M. Klapetek: CIKÁNSKÝ 
BARON, DS Bratří Mrštíků Boleradice, 
Orlická Thálie, divadelní předplatné, 
vstupné 90 Kč 
 
Předprodej vstupenek: Informační 
centrum v budově radnice, tel: 465 514271, 
info: Klubcentrum v Ústí n.O., tel.: 465 
521047, 465 525245 i fax, 
www.klubcentrum.cz, info@klubcentrum.cz 
 

Program Malé scény 
 
1.5. – Ivan Hlas Trio, od 19:00 hod., 
vstupné ke stolu 150 Kč, ostatní 130 Kč 
2.5. – 30.5. – Holkoviny, výstava J. Píšové, 
vernisáž 2.5. v 17:00 hod. 
7.5. – Malta, středomořská brána Evropy, 
cestopisná beseda M. Leschingera, od 19:00 
hod., vstupné 50 Kč 
8.5. – Ozvěny Českého lva + M. Trchová 
15:30 hod.: Kawasakiho růže, 17:30 hod.: 3 
sezóny v pekle, 20:00 hod.:M. Trchová, 
křest CD, 21:30 hod.: Protektor 
Vstupné 1 akce = 60Kč, 2 akce =110 Kč, 3 
akce =150 Kč, 4 akce 180 Kč 
11.5. Cesta k hříchu, aneb Kdo chce 
kam..., komedie souboru Hem´S, od 19:00 
hod., vstupné 55 Kč 
13.5. – Harold a Maude, film USA, 1971, 
od 19:00 hod., vstupné členové FK 50 Kč, 
ostatní 60 Kč 
15.5. – Alelujá, dobří lidé, muzikál DS 
Doveda Sloupnice, od 19:00 hod., vstupné 
50 Kč 
21.5. – Hudební sklepy – L. Pospíšil, od 
19:00 hod., vstupné 90 Kč 
22.5. – D. Kaplan – Otisk, ohlédnutí za 
dvacetiletou hudební cestou ústeckého 
rodáka, od 19:00 hod., vstupné 77 Kč 
23.5. – Pohádky O kohoutkovi a slepičce, 
loutkové pohádky, od 10:00 hod., vstupné 
děti 40 Kč, dospělí 60 Kč 
27.5. – Katka, dokument H. Třeštíkové, od 
19:00 hod., vstupné 60 Kč, členové FK 50 
Kč 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Neděle 2.5. – 10:00 – 14:30 hodin 
I.Liga ČBA juniorů (družstva) 
Pondělí 3.5. – 18:00 – 23:00 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 4.5. – 19:30 – 23:00 hodin 
Vychleas 1. liga (družstva) 
Středa 5.5. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Čtvrtek 6.5. – 18:00 – 21:15 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
Sobota 8.5. – 10:00 – 17:00 hodin 
SBL malé finále (družstva) 
Pondělí 10.5. – 18:00 – 22:00 hodin 
Dřevomateriál Cup (jednotlivci) 
Úterý 11.5. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 12.5. – 19:30 – 23:00 hodin 
Max bowling 4. liga (družstva) 
Sobota 15.5. – 13:00 – 16:00 hodin 
Morče cup (dvojice) 
Pondělí 17.5. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pemi Cup (jednotlivci) 
Úterý 18.5. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 19.5. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Neděle 23.5. – 9:30 – 14:00 hodin 
II. liga ČBA V.Č. (družstva) 
Neděle 23.5. – 14:30 – 17:30 hodin 
III. liga ČBA V.Č. (družstva) 
Pondělí 24.5. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Středa 26.5. – 16:30 – 23:00 hodin 
Tacl Cup (jednotlivci) 
Čtvrtek 27.5. – 18:00 – 21:15 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
Tel. rezervace: 465 529477-9, e-
mail:radava@radava, www.radava.cz 

 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Pondělí: 16:00 – 21:00 hodin 
(10.5. – sanitární den) 
Úterý: 5:30-8:00, 16:00-20:00 hodin 
(25.5. – 5:30-8:00, 16:00-21:00 hodin) 
Středa: 17:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek: 5:30-8:00, 16:00-20:00 hodin 
Pátek: 5:30-8:00, 16:00-21:00 hodin 
Sobota: 10:00 – 21:00 hodin 
(8. a 29.5. – 11:00 – 21:00 hodin) 
Neděle: 10:00 – 20:00 hodin 
******  ****** ****** ****** 
Nabídka plavání kojenců a batolat a 
dalšího kurzu plavání rodiče s dětmi, info 
na www.tepvos.cz, nebo na tel.: 465 524254 
******  ******  ******  ****** 
V areálu plaveckého bazénu v Centru 
RIO nabízíme novinku K2 HIKING, dále 
spinning, fitbox, více info na tel.: 777 673 
359, nebo na www.tepvos.cz 
*******  *******  *******  ******* 
Upozorňujeme na zahájení letního provozu 
zimního stadionu, veškeré informace na 
www.tepvos.cz, nebo na tel.: 777673357, p. 
Přikryl. 
 
Kam za sportem v květnu 
 
Sobota 1. května 
FK Kerhartice – Těchonín (17 hod., doma) 
Sobota 8. května 
TJ Jiskra ÚO – FC H. Králové „B“ (fotbal, 
divize C, muži A, od 17 hod.) 
TJ Jiskra ÚO – FK Pardubice „C“ (fotbal, 
krajský přebor, st. a ml. dorost, od 12:30 a 
14:45 hod.) 
Neděle 9. května 
TJ Jiskra ÚO „B“ – D.Dobrouč (fotbal, 1.B 
třída, muži B, od 17 hod.) 
TJ Jiskra ÚO – Lanškroun (fotbal, krajský 
přebor, st. a ml. žáci, od 13:30 a 15:15 hod.) 
FK Kerhartice – Albrechtice (16 hod., 
venku) 
Středa 12. května 
Okr. kolo Poháru rozhlasu v atletice ml. 
žáků a žákyň, 13:30 hod. 
Čtvrtek 13. května 
Okr. přebory v atletice Asociace sportu pro 
všechny, 13:00 hod. 
Pátek 14. května 
FK Kerhartice – Č. Heřmanice (18 hod., 
doma) 
Sobota 15. května 
Přebor mládeže Pk v leteckém modelářství, 
letiště Aeroklubu ÚO, více na www.ddm-
usti.cz/juniorklub 
Neděle 16. května 
„K rozhledně na Andrlův chlum“, 15. ročník 
cykloakce, start 8-10 hod. z náměstí v ÚO 
Sobota 22. května 
TJ Jiskra ÚO – Dvůr Králové (fotbal, divize 
C, muži A, od 17 hod.) 
TJ Jiskra ÚO – Přelouč (fotbal, krajský 
přebor, st. a ml. dorost, od 12:30 a 14:45 
hod.) 
Neděle 23. května 
TJ Jiskra ÚO „B“ – Sloupnice (fotbal, 1.B 
třída, muži B, od 17 hod.) 
TJ Jiskra ÚO – Přelouč (fotbal, krajský 
přebor, st. a ml. žáci, od 13:30 a 15:15 hod.) 
FK Kerhartice – Jablonné n.O. (17 hod., 
venku) 



Středa 26. května 
I.kolo kraj. Přeboru družstev nejml. žactva 
do 11 let v atletice, 15:00 hod. 
Sobota 29. května 
FK Kerhartice – D.Čermná (17 hod., doma) 
Župní přebor Sokola v atletice, 9:00 hod. 
29.-30. května 
Mezinárodní závody automobilů do vrchu 
na Andrlův chlum 
 
3. ročník veřejného závodu horských kol 
 
Generali-Sport Bárt BIKEMARATHON se 
uskuteční v sobotu 22.5. 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. 
Start 11:00 (64km),  11:30 (32km) závodí  
se v jednotlivých věkových kategoriích. 
V rámci závodů proběhne dětský den 
(soutěže pro děti, skákací hrad, …)  
pod vedením RC Srdíčko. Bližší info: 
www.bikemarathon.cz, nebo na tel.: 
603 526 307. Srdečně zvou pořadatelé. 
 
Přes Tři hrady pěšky i na kole 
 
38. ročník pochodu PŘES TŘI HRADY 
26. ročník PŘES TŘI HRADY NA KOLE 

sobota 8. května 
 
Start a cíl v Sopotnici na hřišti. 
Pěší trasy: 15, 30 a 50 km 
Cyklotrasy:  30, 50,100 a 150 km, trasa pro 
horská kola 30-50 km 
2. startovní místo v Žampachu v areálu 
zámku 
Pěší trasy: 5 a 15 km, Cyklotrasy: 20-60 
km 
3. startovní místo v Potštejně pod lipami 
Pěší trasy: 4, 8 a 12 km 
Pokyny pro účastníky: 
- prezentace na hřišti TJ Sopotnice od 7:00 
hod., v zámeckém areálu Žampach a 
v Potštejně na Bělisku od 8:00 hod. 
- startovné je jednotné 20 Kč pro všechny 
trasy 
- start je průběžný od 8:00 – 11:00 hod. 
- cíl Sopotnice do 19:00 hod., v Žampachu a 
Potštejně do 17:00 hod. 
Kontakt: všechny dotazy, přihlášky 
noclehů, zaslání propozic (za známku) – P. 
Lžičař, Sopotnice 184, tel. večer 465 
584193, 605 740037, e-mail: 
lzicar.petr@tiscali.cz, www.kct-
sopotnice.com 
 
Letní tábor TJ Sokol 
 
TJ Sokol Ústí n.O. pořádá od 18. do 31.7. 
letní dětský tábor v Klášterci n.O. Mocné 
síly dobra a zla spolu opět bojují a spasit je 
může jen bájný meč Excalibur a Rytíři 
kulatého stolu. Pojďte spolu s námi najít 
tento meč, zažít korunovaci krále a nechat se 
pasovat na Rytíře kulatého stolu. Nabídka 
platí i pro širokou veřejnost, nejen pro členy 
sokola. Více informací a přihlášku získáte v 
sokolovně Po+Čt 17-18 hod., Út+Pá 18-19 
hod., nebo na www.sokol-uo.unas.cz. Těší 
se na vás kolektiv vedoucích. 
 
Generali sokolení 2010 
 
Sokol Kerhartice srdečně zve na 5.6. 
všechny příznivce pohybu a zábavy na 

sportovní odpoledne a koncert kapely 
Mother’s Angels vystupující v této době 
s Divokým Billem. Ve 13.00 startuje 
časovka pro pěší i cyklisty a zároveň 
míčový víceboj pro tříčlenná družstva. 
Spousta jídla a pití je samozřejmostí. 
Budeme se na vás všechny těšit v areálu 
Sokola Kerhartice. Více informací na 
www.kerhartice.com 
 
 
Zahájení sezóny minigolfu 
  
Vchod: od "pilinovky" (u regule). 
Provozní doba květen: SO + NE od 14:00 
do 17:00 hod. (poslední vstup v 16:00 hod).  
Hra na 18 minigolfových dráhách v 
příjemném parkovém prostředí. Možnost 
skupinových rezervací nad 20 osob v 
jakýkoliv den. Vstupné: 50,- Kč/1 osoba/1 
okruh. Zvýhodněné rodinné vstupenky a 
permanentky. Otevřeno bez ohledu na 
provoz Aquaparku, při nepříznivém počasí 
je  sportoviště  uzavřeno. Další info: 
www.minigolf-uo.estranky.cz  
 
 
Brontosauří šlápoty 
 
Zveme vás na 25. ročník turistického 
pochodu Brontosauří šlápoty, který pořádá  
3. ZO ČSOP Ústí n.O. v sobotu 1. května. 
Start: od 8:30 do 10:00 hod. na zahrádce 
restaurace U Malinů v Ústí n.O. 
Startovné: dospělí 15 Kč, děti 10 Kč 
Občerstvení zajištěno. Středně náročná trasa 
je dlouhá 7 km. Pořadatelé doporučují vzít si 
s sebou psací potřeby. V průběhu akce 
budou ochutnávky zdravé výživy a 
BIOpotravin. 
 
Letní tábor s angličtinou 
 
Holmes-English nabízí letní anglický tábor 
„Kouzla a čáry“  od 1. do 11. 7. v Oboře u 
Lanškrouna, cena je 4 350 Kč. 
Dále pořádáme letní anglickou družinu 
(příměstský tábor) od 2. do 6. 8. v Ústí n.O., 
cena 1 500 Kč. Bližší info a přihlášky na: 
www.holmes-english.cz, tel.: 737 744975 
 
 
In-linová letní školička potřetí 
 
Školička plná her a zábavy: 
-příměstské tábory pro děti od 5 do 13 let 
-červenec, srpen od PO do PÁ od 8 do 16 
hod. 
-v ceně svačinky, obědy, pitný režim, 
pojištění, návštěva Aquaparku a závěrečné 
překvapení 
-možnost zapůjčit brusle a chrániče 
Adrenalinová in-linová školička: 19.-23.7. 
a 26. a 30.7., in-line kroužek: každé ÚT 
14:30-16:00 před ZŠ Bratří Čapků, 
Soukromé lekce in-line bruslení.  
Sportovní den na kolečkách v maskách: 
14.5. od 16:00 hod. na parkovišti u 
Aquaparku (závody jednotlivců, závody pro 
rodiny, karneval v maskách). Občerstvení 
zajištěno v novém Sporthotelu. 
Více info o uvedených aktivitách: 
www.hepaoutfit.cz, e-mail: 
market@hepaoutfit, tel: 602245393 M. 
Strnadová 
 

Akademie vzdělávání v Ústí n.O. 
 
20.5. – Hygienický balíček pro pracovníky 
veřejných stravovacích zařízení, nové 
předpisy pro r. 2010 (Mgr. E. Velínská) 
25.5. – Daňové a účetní aktuality 2. (Ing. J. 
Trávníček) 
Podrobné informace k seminářům Vám rádi 
zašleme! Info: www.akademieuo.cz, 
seminar@akademieuo.cz, tel.: 465 523129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


