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Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí 
 
Červen 2010 Zdarma 
 
Ústí nad Orlicí 2010 – Město v pohybu – 
Týden dobré pohody -  7. – 13. června 
2010 + LOGO 
 
V příloze Informačního listu je uveřejněn 
podrobný program úspěšné celoměstské 
akce „Ústí nad Orlicí 2010 – Město 
v pohybu – Týden dobré pohody“, která se 
uskuteční ve dnech 7. – 13. června (11. 
ročník). Upřímně děkujeme všem 
organizátorům, kteří se podíleli na pečlivé 
přípravě této akce, zvláštní poděkování patří 
45 sponzorům, kteří se spolu s rozpočtem 
města Ústí n.O. na celé akci podílejí. 
Srdečně Vás zveme na bohatý kulturní a 
sportovní program a přejme si výbornou 
atmosféru. 
 
L. Bäuchel, místostarosta 
 
 
Upozornění pro občany 
 
Z důvodu INVENTURY bude Informa ční 
centrum města a ČD v úterý 1. června              
UZAVŘENO. 
 
Senior klub při CSP Ústí n.O. 
 
3.6. – Odpolední výlet do Letohradu (na 
kole, vlakem, autobusem). Návštěva Muzea 
řemesel, sraz ve 14:30 před muzeem. 
Snížené vstupné 70 Kč (min. 15 lidí), 
vstupné pro člena SK 40 Kč. Sraz „kolařů“ 
ve 13:00 v Cakli, odjezd vlaku ve 13:45 
hod., odjezd BUS ve 12:30 z nádraží ČSAD, 
přihlášky na tel.: 722475132, pí Bílková 
12.6. – Město v pohybu – návštěva seniorů 
z B. Kladské, od 13:30 setkání na náměstí 
17.6. – Po stopách polského lázeňství 
v oblasti Orl. hor – výlet 
B. Kladská, Polanica – Zdroj, Szczytne, 
Dušniky – Zdroj, Kudowa – Zdroj 
Přihlášky každé ÚT 10-12 hod. ve 
Sladkovně, uzávěrka 15.6, platba při 
přihlášení, člen SK 200 Kč, nečlen 230 Kč 
Odjezd autobusu: Hylváty ČSAD 5:30 hod., 
Hylváty Perla 5:35 hod, Dukla prodejna 
5:40 hod., žel.zast. u UNO 5:45 hod., 
aut.nádr. 5:50 hod., Tvardkova 5:55 hod., 
Penzion 6:00 hod. 
24.6. – Zámek v Pardubicích, lodí pod 
Kunětickou horu – přihlášky každé ÚT 10-
12 hod. ve Sladkovně, uzávěrka 22.6.,člen 
SK 150 Kč, nečlen 180 Kč. 
V kanceláři SK jsou k vyzvednutí slevové 
poukázky na bowling do Radavy. 
Info na tel.: 772475129(pí Šamšulová), 
722475132(pí Bílková), 722475131(pí 
Kopsová). 
Za SK a Komisi RM pro práci se seniory 
JUDr. Z. Ešpandr 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Kurz cvi čení tai-či kung, devítiměsíční 
kurz, zahájení v září, 1,5 hod. v tělocvičně 
SŠUP, Špindlerova ul., cena kurzu 2 800 
Kč, přihlášky co nejdříve, tel.: 465 618256, 
728201259,f.radvan@tiscali.cz, www.les-
mp.cz 
**** ***** ***** ***** ***** ***** 

Seniorská superstar 
CSP města Ústí n.O. Vás srdečně zve 
k účasti na pěvecké soutěži dne 15.6. od 
14:00 v jídelně Penzionu Na Pláni 1343. 
J. Ešpandrová, ředitelka CSP 
 
 
2. ročník Rolování slámy v Černovíru 
 
Dne 21.8. proběhne 2. ročník Rolování 
slámy o pohár místostarosty za přítomnosti 
družstev z partnerských zahraničních měst. 
Protože kapacita akce bude omezená, do 
soutěže je nutné přihlásit se předem na   
falta.martin@gmail.com. Propozice soutěže 
budou vyvěšeny na www.cernovir-uo.cz. 
Za Osadní výbor Černovír Radka Vašková 
 
Den životního prostředí 
 
V rámci týdne Město v pohybu budou moci 
občané města přinést 8.6. od 9:00 – 13:30 
hodin na Mírové náměstí drobné 
elektrospotřebiče, jež v domácnostech 
dosloužily. V informačně propagačním 
stánku firmy Elektrowin bude k dispozici 
speciální sběrný koš na elektroodpad. 
 
 
Z městského muzea + LOGO 
 
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí Vás v 
červnu zve na několik výstav. Především 
dětem jsou určeny interaktivní výstavy 
"Hejblata hudební a věci kolem aneb uši 
a ten zbytek" a "Putování za klubíčkem".  
Školy a skupiny se mohou hlásit na.tel. 465 
523 653 nebo na e-mailu: info@muzeum-
uo.cz. Mašinky jsou přístupné každý 
čtvrtek, jinak 6.,9., 20. a 23.6. v odpoledních 
hodinách jako obvykle. Dospělí mohou 
shlédnout jak tyto výstavy, tak i ty ostatní, 
ať to jsou "Poklady z naší historie" s 
vykopávkami, středověkým mečem a 
restaurovanými ústeckými památkami, tak 
fotografie v "Ohlédnutí v čase". Denně 
kromě pondělí a poslední soboty v měsíci 
zvou muzejníci. 
**** **** **** **** **** **** **** 
Výběrové řízení na pronájem restaurace 
SECESE 
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí vypisuje 
výběrové řízení na pronájem restaurace o 
rozloze 282,5 m2 na adrese 17. listopadu 72 
v Ústí nad Orlicí. Minimální nájemné za 
prostor a základní vybavení bez médií je 
750,- Kč/m2 ročně. Výběrové řízení se 
uskuteční obálkovou metodou. Podrobnosti 
na úřední desce MÚ a www.stránkách. 
 

Městská knihovna v Ústí nad Orlicí + 
LOGO 
 
MěK oznamuje svým čtenářům, že v době 
školních prázdnin bude  provozní doba 
upravena takto: 
Oddělení pro dospělé bude otevřeno: 
 Úterý      9:00 – 18:00 hodin 
 Středa     9:00 – 14:00  hodin 
 Čtvrtek   9:00 – 14:00 hodin 
 Pátek      9:00 – 18:00 hodin 
 Sobota    zavřeno 
Dětské oddělení bude otevřeno: 
Úterý – pátek:   9:00 – 14:00 hodin 
Sobota:    zavřeno 

Informace o letní provozní době naleznete i 
na naší domovské stránce: www.knihovna-
uo.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu. 
PhDr.Jana Kalousková, ředitelka MěK 
 
 
Klub p řátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Klub přátel umění Ústí n.O. a Střední škola 
uměleckoprůmyslová Ústí n.O.  Vás a Vaše 

přátele srdečně zvou na výstavu 
DVA + DVAJA 

Výstava výtvarníků partnerských 
uměleckých škol z Ústí n.O. a Prešova. 
3. – 24. června – Galerie pod radnicí 

 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Od 8.6. se nekonají úterní tvořivá 
odpoledne! 
Zvířátka z kamínků a papíru: 1.6. od 
14:30 hodin 
Břišní tance pro dobrou náladu: 1., 8., 15. 
a 22.6. od 17:45 hod., vstupné 40 Kč 
Kavárni čka: 2.6. od 9:00 hodin 
Občanská poradna: 2.6. od 10:00 hodin 
Domácí škola: 8.6. od 15:00 hodin 
Kosmetika Oriflame: 9.6. od 9:30 hodin 
Město v pohybu 2010 – Orientační běh 
městem: 9.6. od 16:00 do 17:30 hodin, sraz 
na náměstí v 15:30 hodin 
Seminář „B řišní tance se Štěpánkou“: 
11.6. od 18:30-20:00 hodin, přihlášky 
předem – pí Holásková 732985833, vstupné 
60Kč/osoba 
Táta dneska frčí aneb Dětský den s tátou 
v Cakli: 12.6. od 15:00 hodin 
Pohybové návyky kojenců a batolat: 14.6. 
od 10:00 hodin 
Návštěva u hasičů: 15.6. od 15:30 hodin, 
sraz u budovy HZS u hl. silnice na Č. 
Třebovou 
Co s sebou na dovolenou: 16.6. od 9:30 
hodin 
V červenci a srpnu bude provoz omezen 
pouze na středy od 9:00 do 12:00 hod. 
Děkujeme za pochopení a přejeme 
příjemné prožití prázdnin. 
PROVOZNÍ DOBA 
PO: 10-12 hod. – Nemluvňátka + 
předškolkáček, herna 
ÚT: 9-12 hod. – Předškolkáček, herna, 
pohyb. 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, www.medvidekuo.cz 
medvidekuo@seznam.cz,  
Za finanční podpory Města Ústí n.O. a 
Pardubického kraje. 
 
Knapovecká pouť  
 
V neděli 27. 6. Vás zveme na pěší pouť. 
Sraz je ve 13:00 hod. u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Ústí a trasa do Knapovce 
povede přes letiště se zastávkou u sochy 
Nejsvětější Trojice nad Černovírem.  
Slavnostní poutní mše svatá začne v 15:00 
hod. v kostele sv.Petra a Pavla v Knapovci, 
hudební doprovod - rytmická kapela při 
chrámu Nanebevzetí P.Marie Ústí n.O. 



Po 16. hod. následuje další doprovodný 
program: divadelní představení Měla babka 
čtyři jabka DS Vojan z Libice n.C. a koncert 
Těžké doby z Ústí n.O. Zveme na skvělé 
občerstvení:domácí pouťové koláče, 
opékané buřty a pivo. Knapovecká pouť se 
koná na louce pod kostelem, za 
nepříznivého počasí v sálku v Knapovci. 
Akce je podporována Městem Ústí n.O. 
Přijďte si užít tradiční venkovskou slavnost! 
P.Vladislav Brokeš, děkan 
Jana Staňková, Knapovec 122 
 
 
Základní umělecká škola J. Kociana 

Závěrečný koncert PS Čtyřlístek, 4. 6. 
v 19:00 hod., Hernychova vila 
Krajská p řehlídka scénického tance,  
6. 6. od 9:00 hod., Roškotovo divadlo 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. M. 
Barvínkové – housle 7.6. v 16:30 hod., 
koncertní sál ZUŠ 
Vystoupení PS Čtyřlístek, 
7.6. v 17:00 – Ústí v pohybu 
Vystoupení pěveckého oddělení ZUŠ, 8.6. 
v 16:15 – Ústí v pohybu 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. I. 
Charousové – kytara, 9.6. v 17:00 hod., 
koncertní sál ZUŠ 
Setkání s absolventy ZUŠ, 15.6.v 18:00 
hod., koncertní sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru, 
 21.6. v 17:00 hod., koncertní sál ZUŠ 
Slavnost mezi sloupy–závěrečný koncert 
ZUŠ, 22. 6. od 15:00 do 22:00 hod., před 
ZUŠ 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. J. 
Kučery – trubka, 22. 6.v 17:00 hod., 
koncertní sál ZUŠ 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. K. 
Šejnohové – klavír, 24.6. v 17:30 hod., 
koncertní sál ZUŠ 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. E. 
Felgrové a M. Němce – klavír, 29. 6. 
v 16:00 hod., koncertní sál ZUŠ 
 
Zlatý klí ček v Ostravě 
 
Dětský sbor ZŠ Komenského reprezentoval 
město Ústí n.O. V posledních dubnových 
dnech zazpíval na pietním aktu k příležitosti 
Ostravské operace za účasti honorárního 
konzula Ruska, válečných veteránů i 
starosty Poruby. Dále vystoupil na třech 
koncertech pro žáky ostravských škol. Vedle 
zpěváků Zlatého klíčku se přestavil nově se 
formující band našich absolventů. Na akci 
přispělo Město Ústí n.O. 
Mgr. Dana Špindlerová 
 
Kometa slaví .... 
 
V letošním roce oslaví ZŠ Ústí nad Orlicí, 
Komenského hned několik významných 
výročí – 135 let od založení ZŠ 
Komenského, 60. výročí pavilonu Na 
Štěpnici a 45 let práce školní družiny. 
Žáci a pedagogové se rozhodli završit 
oslavy školní akademií, která se uskuteční 
26.6. v 16:30 a v 19:30 hod. v Roškotově 
divadle. Přijďte se pobavit! 
Další akce školy je vernisáž výtvarných 
prací žáků, která se uskuteční 1.6. ve 14:00 
hodin v Malé scéně a potrvá do 20.6. 
Navštívit ji můžete také hodinu před 

představením Malé scény a výjimečně ve 
dnech 14. a 16.6. od 14:00 do 17:00 hod. 
Pak budou práce přesunuty do Roškotova 
divadla, kde je bude možné zhlédnout 
v rámci školní akademie. 
Na akce srdečně zvou žáci a pedagogové. 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 
PO: 8:00-12:00 – Srdíčko pro děti  
ÚT:  10:00-12:00 – Orientální tance, s sebou 
vhodné obutí, kont.: L. Holásková 
732985833, vstupné 40 Kč 
ÚT:  16:00-18:30 – Klub EXIT, kont. D. 
Dostrašil 603913885 
ST: 8:30-12 – Výtvarná dílna pro maminky, 
hlídání dětí zajištěno, kont. N. Krčmářová 
604313249 
Témata: 
2.6. – Kuminimo (náramky z provázků) 
9.6. – Obrázky z lékařských špachtlí 
16.6. – Náušnice z korálků 
23.6. – Přednáška 
30.6. – Slavnostní oběd 
ČT:  15:00-18:00 – Volná odpolední herna 
ČT:  17:00-18:30 – Angličtina pro rodiče, 
kont. J. Voleská 601230130, vstupné 50 Kč 
PÁ: 8:00-12:00 – Angličtina pro batolátka 
PÁ: 18:00-24:00 – Klub deskových her, 
kont. P. Novák 604904710 
Jednorázové akce 
ÚT 1.6. – Setkání DRC od 18:00 hod., RC 
PO 7.6. – Narozeniny v RC od 9:00 hod. 
ST 23.6. – Zdravé přebalování-přednáška, 
od 10:00 hod., RC, moderní látkové pleny, 
každá účastnice získá kupon na 4% slevu, 
vstupné 20 Kč, info www.branakdetem.cz 
Kont. osoba: Mgr. N. Krčmářová, tel.: 
604313249, e-mail:nicol.brozova@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz 
 

Výuka zobcové flétny  
 
Nabízím výuku všech druhů zobcových 
fléten.Výuka není věkově omezena, vhodná 
od 5 let, možná i výuka dospělých či 
příprava na SŠ. Po dosažení určitých 
dovedností možnost zařazení do souboru 
Acri Tibia. Od roku 2010 hraje dospělá část 
souboru, hledáme hráče na flétny, africký 
buben a kytaru (vítáni jsou i bývalí žáci). 
Info na tel.: 604 580011, pí D. Filipová, 
d.filipova@tiscali.cz 

Taneční kurzy – podzim 2010 
 
Zájemci se mohou přihlašovat do Tanečních 
kurzů pořádaných „Relax Dance Servisem“ 
Jana Bílka v Ústí n.O. Základní kurz bude 
zahájen 12.9,  13 lekcí vč. 3 prodloužených, 
od 16:00 hod. v Kulturním domě v ÚO. 
Prodej legitimací ve FOTO Irena u nádraží 
ČSAD, kontakt: J. Bílek, tel.: 603 299 520. 
Cena kurzu je 1.550 Kč, chlapci a 
sourozenci, přihlášení do 30.6. dostanou 
slevu 250 Kč. Taneční kurz pro „Dospělé – 
základní“, tj. páry starší 18 let. Zahájení 
předpokládáme 3.10. po tanečních pro 
mládež, tj. od 19:30 do 22:00 hod. – neděle 
– 10 lekcí. Cena je 1 300 Kč/osoba. 
Podmínkou je přihlášení celého páru. 
Prodej též ve FOTO Irena. Podmínkou 
zahájení je účast min. 30 párů. Více na 
www.tanecnibilek.cz 
 

Poděkování Speciální základní školy  
 
V úterý 20.4. se žáci Speciální základní 
školy Ústí n.O. zúčastnili jubilejního 15. 
ročníku koncertu „Chceme žít s Vámi“, 
který pořádá TV NOVA v pražské O2 aréně. 
Na koncertě vystoupili známí čeští zpěváci a 
hudební skupiny se svými hity. Žáci 
odjížděli z koncertu nadšeni a již teď se těší 
na další ročník. Tato akce by se nemohla 
uskutečnit bez nemalého přispění našich 
sponzorů. Mnohokrát děkujeme! 
 
Zprávi čky ze Stacionáře 
 
Na závěr školního roku máme pro naše 
uživatele připraveno několik aktivit: 1.6. 
Vlakem úsměvů na Filmový festival do 
Zlína, na 4.6. připravujeme  vernisáž 
výtvarné výstavy „Mořský svět“, na kterou 
zveme širokou veřejnost. Zahájení výstavy 
ve 13:30 hod. v prostorách Stacionáře. 8.6. 
se zúčastníme akce „Člověk člověku“, 
kterou pořádá SŠSP Zábřeh n.M. 9.6. 
vystoupí naši uživatelé na akci Město 
v pohybu a 28.6. ukončíme školní rok  
tradiční Zahradní slavností. Za uživatele a 
zaměstnance Stacionáře přeji všem 
čtenářům krásné léto. 
H. Zastoupilová, vychovatelka 
 
DDM Ústí nad Orlicí 
 
10.6. Okresní finále ve vybíjené žáků 6. 
tříd, volejbalové kurty od 9:00 
Letní prázdniny 2010 
Letní tábor DDM Ústí nad Orlicí 
DDM pořádá letní tábor, který se koná 3.7. - 
17.7., ve Zblovicích u Vranovské přehrady. 
Zaručen je velmi pestrý program. Nabídka 
je určena pro širokou veřejnost, nejen pro 
členy kroužků DDM ÚO.Více informací a 
přihlášky dostanete v kanceláři DDM nebo 
na www.ddm-usti.cz., nebo tel: 465525469. 
Pestré prázdniny I. 26. - 30.7. Program: 
výlet na Lanšperk, magnethrou Choceň, 
ZOO Olomouc, cyklovýlet do Letohradu, 
perníková chaloupka, uzávěrka přihlášek do 
16.7. 
Pestré prázdniny II. 23.8. - 27.8. Program: 
labyrint Brandýs n.O., výlet na Andrlův 
chlum, Zoo Brno, plavba parníkem v 
Pardubicích, uzávěrka přihlášek 13.8. 
Pro děti od 6 let, možnost přihlášení dětí na 
jednotlivé výlety zvlášť, více informací na 
www.ddm-usti.cz, nebo na tel: 465525469. 
 
Stomatologická pohotovost 
 
5.-6.6. – MUDr. L. Židek, Kollárova 605, 
Choceň, tel.: 465 471324 
12.-13.6. – MUDr. M. Židková, Kollárova 
605, Choceň, tel.: 465471223 
19.-20.6. – MUDr. V. Dostál, Smetanova 
1390, ÚO, tel.: 465523877 
26.-27.6. – MUDr. K. Fialová, žel. 
poliklinika, ČT, tel.: 723036370 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava ČČK, objednávky na tel: 
774412117, doprava za zvýhodněnou cenu 5 
Kč za jízdu/osoba po městě, pouze pro 
seniory 
Akce ve Společenském centru 



Výstava fotografií – cvičení Havárie 2010, 
1.6.-30.6. 
Dětský den – 3.6., 10 – 18 hod. 
Šikovné ručičky – drátkování, 9.6. od 
14:00 hod., vstup 20 Kč 
Beseda naše zdraví v našich rukou, 15.6. 
od 17:00 hod. 
Beseda – Rady pro seniory, 16.6. od 16:00 
hod., Policie ČRVýlet – Potštejn a 
Častolovice, 19.6., přihlášky na tel.: 
724629031, člen 60 Kč, ostatní 70 Kč 
Cyklo výlet, 22.6., odjezd v 9:00 od ČČK 
Co tělo potřebuje, 23.6. od 17:00 hod.,  
Zahradní posezení, 30.6. od 14:00 hod. 
Kavárni čka, každé PO od 8:00-19:00 hod. 
Zdravé cvičení, info na 775112998 
Masáže-klasické, havajské, cena 100Kč/30 
min, info na 775112998 

Ukázky první pomoci, 8.6. od 9:00 hod., 
Mírové náměstí 
Ošacovací středisko ČČK , od července do 
odvolání nebudeme přijímat oblečení 
 
 
Evropské dotace zkvalitňují vzdělávání 
studentů SŠUP 
      
V rámci úspěšné realizace klíčových aktivit 
projektu „Modernizace vzdělávacích 
podmínek odborného vzdělávání ve 
strojírenských oborech Nástrojař a 
Mechanik seřizovač“, který je 
spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR byla na 
Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí 
nad Orlicí uvedena v prvním čtvrtletí roku 
2010 do provozu moderní počítačová 
učebna zaměřená na grafické aplikace. Je 
vybavena 16-ti  výkonnými pracovními 
stanicemi s operačním systémem Windows 
7. Pro výuku strojírenských oborů slouží 60 
licencí nově pořízeného konstrukčního 
programu SolidWorks s možností zapůjčení 
licencí žákům pro jejich domácí přípravu.  
Z finančních prostředků projektu je dále 
financováno rozšíření lokální počítačové sítě 
o rychlé Wi-Fi připojení v celé školní 
budově. Tím bude zajištěn bezplatný a 
neomezený přístup do školní počítačové sítě 
a na internet z přenosných počítačů všech 
registrovaných žáků a pedagogů. Výrazně se 
tak rozšíří možnosti získávání poznatků a 
informací nezbytných ke kvalitní přípravě 
na vyučování a vytvoří se větší prostor pro 
komunikaci mezi účastníky vzdělávání i pro 
jejich komunikaci s širokou odbornou 
veřejností a sociálními partnery. 
V rámci projektu je realizováno také 
vzdělávání pedagogických pracovníků 
vyučujících ve strojírenských oborech. 
Odborná složka vzdělávání probíhá formou 
seminářů a workshopů ve spolupráci 
s přímými partnery projektu, kterými jsou 
významné strojírenské firmy regionu. Toto 
vzdělávání si klade za cíl zvýšit odbornou 
připravenost pedagogických pracovníků, 
prohloubit vazby mezi teoretickou a 
praktickou přípravou žáků, umožnit 
akceptovat konkrétní požadavky firem na 
znalosti a dovednosti absolventů a dále 
poskytnout absolventům školy přehledné 
informace o možnostech jejich uplatnění na 
trhu práce. Cyklus didakticko-metodických 
seminářů a workshopů má přispět 
k modernizaci vzdělávacích metod a 

zlepšení vzdělávacích podmínek v oblasti 
dostupnosti a kvality učebnic, výukových 
textů, pracovních sešitů a dalších učebních 
pomůcek. 
Cyklus vzdělávání byl zahájen seminářem 
s názvem ICT- nástroj pro kvalitní přípravu 
učitele a následným workshopem Využití 
ICT technologií ve výuce za účasti dvanácti 
pedagogických pracovníků školy. Toto 
vzdělání je organizováno v době mimo 
vyučování, aby nedocházelo k narušení 
běžné výuky ve škole. Jak vyplynulo 
z následné diskuze, získané poznatky a 
dovednosti lze úspěšně využít pro 
zkvalitnění přípravy žáků nejen ve 
strojírenských oborech. 
Ing. Zdeněk Salinger – manager projektu    
 
Informace ze souboru C-Dance 
 
Soubor C-Dance se v květnu zúčastnil 
taneční předhlídky ve Vamberku, kde se 
představil s choreografiemi O.Čopianové, 
P.Sedlaka a K. Vaškové. 5.6. se uskuteční 
soutěž Tanec, tanec  v Roškotově divadle. 
11.6. nás čeká vystoupení Běh na dlouhou 
trať před ZUŠ a 17.6. slavnost Mezi sloupy, 
kde se představíme společně s tanečním 
oborem. Ani o prázdninách se nebudeme 
nudit. O další taneční techniky nás obohatí 
Letní dny tance, které se uskuteční 5.-11.7.  
Za soubor C-Dance K. Vašková 
 
Přednáška o zdraví 
 
Ájurvéda - vyzkoušený a jednoduchý 
systém, jak žít v souladu s přírodními 
principy a jak nastolit v organismu zdraví a 
rovnováhu. Koná se 3. 6. v 19:30 hod. 
v Café ČAJKA, Pickova 699 (Na Špici) 
 
Pozvánka pro seniory 
 
Oblastní charita Ústí n.O. Dům pokojného 
stáří sv. Kryštof Ústí n.O. Sokolská 68 zve 
všechny starší občany na rukodělné a 
„mozkocvičné“ dopoledne: 
V úterý 15.6. od 9:00 hod. si vyrobíme 
patchworkové kostky na hraní. S sebou si 
můžete vzít bavlněné látky s drobnými 
vzory nebo je můžete zakoupit u nás. 
Cena podle použitého materiálu.  
V úterý 29.6. od 9:00 hod. si vyzkoušíme 
naše smysly při poznávání věcí podle čichu 
a hmatu.  
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás. 
 
Deskové hry s bratry Slováky 
 
Klub EXIT hostí skupinu z YMCA 
Ružomberok za účelem tvorby společné 
deskové hry s česko-slovenským námětem. 
Pozvánka na společné hraní 25.6. od 18:00 
do 24:00 hod. v 1. patře Jednoty bratrské. 
 
Jednota bratrská zve na Kurzy Alfa 
 
Zveme vás na diskuzní večery s pohoštěním, 
2.6., 16.6. a 30.6. vždy od 17:00 do 19:00 
hod. Hlídání dětí zajištěno. Příspěvek 
dobrovolný. Více na: www.jbuo.cz 
 
Příměstský tábor 
 

Klub EXIT nabízí poslední místa na 
příměstský tábor v Ústí n.O. pro děti od 7-
13 let v termínu 5.-10.7. Na programu 
výlety (Pardubice, Litice, Litomyšl), 
akvapark, deskové hry, pokladovky a další. 
Cena: 1000 Kč. Více na www.klubexit.cz, 
kontakt: M.Kalášek 739420287 
 
Tátafest v Ústí nad Orlicí 
 
Pořádá Liga otevřených mužů 19. června od 
15:30 hod. na zahradě Jednoty bratrské, 
oslava Dne otců. Akce je součástí projektu 
Táta dneska frčí.Vstupné dobrovolné. 
 
Pomozte nám ohřát klubovnu 
 
Vážení rodiče, přátelé skatů a všichni, kteří 
se rádi bavíte, přijďte nás navštívit a 
podpořit naši snahu o zavedení topení do 
klubovny a zlepšení podmínek v zázemí 
ústeckých skautek a světlušek. 
Dne 4. června od 14:00 hod. vás srdečně 
zveme na den plný her, úkolů, zábavy a 
smíchu. Chybět nebude skautská tržnice 
s našimi originálními výrobky, prezentace 
oddílu a samozřejmě čerstvě opečené párky 
s možností posezení u ohně. Vstupné 
dobrovolné. PS:Výtěžek bude použit jako 
základ na opravy klubovny. 
Těší se na vás ústecké skautky a světlušky. 
Najdete nás v ulici U Rybníčku 67,  Hylváty 
(za prodejnou Cyklo Švejkar). 
 
Soutěž O černého výra 
 
Sbor dobrovolných hasičů Černovír 
pořádá v sobotu 26. června od 11:00 
hodin na hřišti Pod lesem v Černovíru 
XIX. ro čník mezinárodní hasičské soutěže 
O černého výra. Přijďte podpořit své 
hasiče! 
 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
Kino Máj - červen 
 
Úterý 1. v 19:30 hodin 
ŽENY  V POKUŠENÍ , vstupné: 70 Kč 
 
Čtvrtek 3. v 19:30 hodin 
* I  LOVE  YOU  PHILLIP  MORRIS,  
titulky, vstupné: 65 Kč 
 
Neděle 6. v 19:30 hodin 
ALENKA  V ŘÍŠI  DIVŮ, česká verze, 
vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 14. v 19:30 hodin 
SOUBOJ  TITÁNŮ, titulky, vstupné: 65 
Kč  
 
Neděle 20. v 19:30 hodin 
MAMAS & PAPAS,  ČR, vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 21. v 19:30 hodin 
CESTA, titulky, vstupné: 70 Kč  
 
Pondělí 28. v 19:30 hodin 
NINE,  titulky, vstupné: 65 Kč  
 
Úterý 29. v 19:30 hodin 
EXMANŽELKA ZA ODM ĚNU, titulky, 
vstupné: 70 Kč 
 
 



Klubcentrum Ústí n.O. 
Nabídka pořadů – červen 
Pátek 4. června 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
J. Dell, G. Sibleyras: PŮLDRUHÉ 
HODINY ZPOŽD ĚNÍ , hrají: M. Lasica, D. 
Kolářová, divadelní předplatné, vstupné 210 
Kč 
 
Sobota 5. června 
14:00 hodin – Roškotovo divadlo 
TANEC, TANEC ..... 2010, krajská 
přehlídka scénického tance, vstupné 50 Kč 
 
Neděle 6. června 
15:00 hodin – Venkovní prostor Radava 
DĚTSKÝ DEN s Liduščiným divadlem, 
pohádky, písničky, opékání, dětská 
diskotéka, pro děti 3-10 let, vstupné 
dobrovolné 
7. – 13. června 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2010 – Město 
v pohybu – Týden dobré pohody 
 
17. – 19. června 
Roškotovo divadlo, Kulturní dům 
Celostátní soutěž neprofesionální filmové 
tvorby Český videosalon 2010, Zlaté 
slunce 2010 
 
Předprodej vstupenek: IC v budově 
radnice, tel.: 465 514271, info: Klubcentrum 
Ústí n.O., tel.: 465521047, 465525245 i fax, 
www.klubcentrum.cz, 
info@klubcentrum.cz 
 
Program Malé scény 
 
1.6. – Hra a komunikace, divadelní hříčky 
souboru Velké zrcadlo Gymnázia ÚO, od 17 
hod., vstupné 50 Kč 
2.6. – Hudební škola YAMAHA, 
slavnostní vystoupení, od 16:30 hod., 
vstupné dobrovolné 
3.6. – Panika v městečku, anim. Film, od 
19 hod., členové FK 50 Kč, ostatní 60 Kč 
8.6. – Z ústeckého filmového archivu, od 
16 hod., vstupné 40 Kč 
11.6. – Dobrodružství T. Sawyera, soubor 
DivaDlo ZUŠ J. Kociana, od 17 hod., 
vstupné dobrovolné 
17.6. – Psí odpoledne aneb Pomáháme 
útulku II, prodej drobných výrobků, výtěžek 
bude věnován Útulku na trati, od 15:30 hod. 
19.6. – Cesta k hříchu, aneb kdo chce 
kam..., komedie souboru Hem´S, od 19 
hod., vstupné: 55 Kč 
23.6. – 27.6. – Mladá scéna 2010, celostátní 
přehlídka studentského a mladého divadla 
 
Jazykové tábory 
 
1.Jazyková ÚO (Mgr. M. Pošepný) pořádá 
letní příměstký tábor s angličtinou (5-12 
let) od 19. –23. 7. v ÚO, cena 1.400 Kč a 
letní sportovně-jazykový tábor (6-13 let, 
téma Pravěk) od 7.–14. 8. Rzy v Orlických 
horách, cena 3.300 Kč. Info na 
www.1.jazykovauo.cz, mobil: 724064370 
nebo 602653773 
 
Novohradská 70 - Memoriál Ing. 
Františka Mejdra 
 
T.J. Sokol Kerhartice pořádá 26. 6. třetí 
ročník cyklistického výletu. Start v 8:00 

hod. a cíl do 18:00 možný na pěti místech 
trasy: Sokolovna Kerhartice, stadion v 
Brandýse n.O., Restaurace Taverno Choceň, 
Restaurace U Lípy V. Mýto, Chata Polanka 
Nové Hrady a Pohostinství U Sv.Floriána v 
Cerekvici n.L. K dispozici občerstvení v 
restauracích na trati a pro vylosované 
výherce stylová trička. Mapka a bližší 
informace na www.mejdr.cz. Těšíme se na 
Vaši účast. T.J. Sokol Kerhartice. 
 
FFT Bike Fest 2010 
 
V sobotu 19. června se v ústeckém FFT 
Bike Parku uskuteční již třetí ročník 
slopestylových cyklistických závodů - FFT 
Bike Fest 2010. Kromě hlavního závodu na 
několika tratích proběhne i soutěž o nejlepší 
trik. Účast přislíbili špičkoví jezdci z celé 
ČR a doufáme, že ani místní borci se 
nenechají zahanbit.Ve 13:00 hodin se 
rozjede kvalifikace, a mezi půl třetí a pátou 
hodinou  proběhne finále a soutěž o nejlepší 
trik. Startovné je 100 Kč. Vstup pro diváky 
zdarma. Připraveno občerstvení a bohatý 
doprovodný program. Akci zakončí večerní 
posezení ve Sport Music Clubu, kde 
vystoupí hudební skupiny. Více info: 
http://www.fftbikepark.com/contest10.html. 
Těšíme se na viděnou! FFT Bikes o.s. 
 
Freestyle v Sopotnici 
 
Na umělé rodeové vlně v Sopotnici se o 
víkendu 31.7. – 1.8.  koná první závod 
Českého poháru CNAWR RODEO TOUR 
ve freestylu na divoké vodě. Budou zde 
soupeřit kajakáři i singlíři v kategoriích 
K1Ž, K1M, K1JM, C1. K vidění  budou 
špičkové jízdy kompletní české 
reprezentace, která se v květnu a v červnu 
účastní Mistrovství Evropy i závodů 
Světového poháru.  
V sobotu  31.7. zahájí závody kvalifikace, 
odpoledne budou semifinálové rozjížďky a 
nedělní finále všech kategorií a vyhlášení 
výsledků celou akci završí. Pro diváky bude 
připraven, jako již tradičně, bohatý 
doprovodný program a občerstvení. Více na 
www.cnawr.cz 
 
Lanšperským panstvím 
 
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka, o.s., 
Vás zve na cyklo-orientační soutěž a 
turistický výlet Lanšperským panstvím, 
který se koná 26. června. Start a cíl: 
Loděnice KČT Cakle, Ústí n.O. 
Rytířské klání: cyklo-orientační soutěž 
(MZB a crossová kola) 
Pážecí hrátky: cyklo-orientační soutěž pro 
méně zdatné jednotlivce a týmy (MTB a 
crossová kola) 
Kavalírská jízda: turistický výlet s trasami 
30, 60 a 90 km po silnicích 
Informace: cyklo.lansperk@seznam.cz, 
www.lansperk-sbor.cz 
 
Memoriál Zd. Drobného – 20. ročník 
 
TJ Knapovec ve spolupráci s Městem Ústí n. 
O. pořádá 20. ročník Memoriálu Zdeňka 
Drobného dne 12. 6. od 9:00 hodin na 
fotbalovém hřišti. Zájemci–fotbalové 
teamy (neregistrovaní hráči, registrovaní 
max. v okresním přeboru) se mohou co 

nejdříve přihlásit: u ing. Zd.Bílého 
775 134 808 nebo u J. Kalouska 
608 608 553. Od 19:00 hodin taneční 
zábava na fotbalovém hřišti. Za 
nepříznivého počasí na sále TJ. 
 
13. ročník Jarního běhu o putovní pohár 
V. Čevony 
 
V úterý 20. dubna se 179 závodníků ze 7 ZŠ 
Ústí n.O. a okolí zúčastnilo tradiční akce, 
kterou pořádá ZŠ Komenského Ústí n. O. a 
DDM Ústí n. O. za finanční podpory MěÚ 
Ústí n.O. Závodilo se v 10 kategoriích, v 
celkovém pořadí zvítězila ZŠ Bratří Čapků, 
na druhém ZŠ Komenského a třetí místo 
obsadila ZŠ Sloupnice.  
Za organizační tým  K. Koblížek.  
 

Orientační běh městem o pohár starosty  
 
Ve středu 9. 6. se v rámci celoměstské akce 
Ústí nad Orlicí - město v pohybu uskuteční 
orientační závod městem, který pořádá oddíl 
orientačního běhu Magnus Orienteering za 
spoluúčasti MÚ Ústí n. O. a MC Medvídek.  
Závod proběhne mezi 16:00 a 17:30, start i 
cíl budou v prostoru pódia ve spodní části 
náměstí. Prostor závodu bude omezen 
ulicemi T. G. Masaryka - Jilemnického - 
Husova - Mistra Jaroslava Kociana a horní 
částí Mírového náměstí.  
Závod je určen pro registrované závodníky, 
ale také širokou ústeckou veřejnost. Neplatí 
se žádné startovné. 
 Za pořadatelský tým zve K. Koblížek.  
 
Krytý plavecký bazén 
 
Pondělí:  16:00 – 21:00 hodin 
(14.6. – sanitární den) 
Úterý: 5:30-8:00, 16:00-20:00 hodin 
Středa: 14:30 – 21:00 hodin 
(9.6. změna – 16:00 – 21:00 hodin) 
Čtvrtek: 5:30-8:00, 16:00-21:00 hodin 
Pátek: 5:30-8:00, 16:00-21:00 hodin 
Sobota: 10:00 – 21:00 hodin 
Neděle: 9:00-12:00, 16:00-20:00 hodin 
Plavání pro těhotné: každá středa 13:00-
14:30 hod., vodní aerobic: každé úterý 
20:00-21:00 hod., kurz rodi če a děti: 2. a 
9.6. od 16:00-17:00 hod., 5. a 12.6. od 9:00-
10:00 hod. 
Vodní noc – 15.5. od 21:00-24:00 hod., 
vstup 120 Kč/3 hod. 
Otevřen další kurz plavání rodičů a dětí, 
již probíhá plavání kojenců a batolat – 
info: 465 524254, www.tepvos.cz 
Centrum RIO – novinka K2 Hiking, info 
777 673359, www.tepvos.cz 
V rámci M ěsta v pohybu bude 9.6. od 
14:30 do 16:00 volná hodina a půl pro 
rodiče s dětmi v ceně jedné hodiny. 

AQUAPARK – v případě příznivého 
počasí se plánuje jeho otevření na 4. 
června.  
 
 
Kam za sportem v červnu 
 
Sobota 5. června 
TJ Jiskra ÚO – SK Převýšov (fotbal, Divize 
C, muži A, od 17 hod.) 



TJ Jiskra ÚO – Hlinsko (fotbal, kr. přebor, 
st. a ml. dorost, od 12:30 a 14:45 hod.) 
Neděle 6. června 
TJ Jiskra ÚO „B“ – Svitavy „B“ (fotbal, 1.B 
třída, muži B, od 17 hod.) 
TJ Jiskra ÚO – FC Junior (fotbal, kr. přebor, 
st. a ml. žáci, od 13:30 a 15:15 hod.)                              
FK Kerhartice – Sruby (17 hod., venku) 
Sobota 12. června 
VČ atletické turné od 14:30 hod. na stadionu 
a v jeho rámci Memoriál V. Čevony na 3 km 
a Memoriál J. Kováče na 800 m 
FK Kerhartice – Brandýs n.O. ( 17 hod., 
doma) 
Středa 16. června 
III.kolo krajského přeboru družstev ml. žáků 
a žákyň v atletice, 15 hod. na stadionu 
Sobota 19. června 
TJ Jiskra ÚO – FC Velim (fotbal, divize C, 
muži A, od 17 hod.) 
ZJ Jiskra ÚO – SK Chrudim (fotbal, kr. 
přebor, st. a ml. dorost, od 12:30 a 14:45 
hod.) 
Neděle 20. června 
4. ročník Studánkovského výstupu  na 
Andrlův chlum, start 9-12 hod. od PVT 
TJ Jiskra ÚO „B“ – Cerekvice (fotbal, 1.B 
třída, muži B, od 17 hod.) 
TJ Jiskra ÚO – Třemošnice (fotbal, kr. 
přebor, st. a ml. žáci, od 13:30 a 15:15 hod.) 
FK Kerhartice – Lanškroun B (17 hod., 
venku) 
Pondělí 28. června 
Mistrovství ČR v tenisu mužů a žen Rieter 
Cup. Hraje se denně od 10 hod., finálové 
zápasy v pátek 2.7. 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Úterý 1.6. – 19:30 – 23:00 hodin 
Vychleas 1. liga (družstva) 
Středa 2.6. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Středa 9.6. – 17:00 – 20:15 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
Pondělí 14.6. – 18:00 – 22:00 hodin 
Dřevomateriál Cup (jednotlivci) 
Úterý 15.6. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab  3. liga (družstva) 
Středa 16.6. – 19:30 – 23:00 hodin 
Max bowling 4. liga (družstva) 
Sobota 19.6. – 13:00 – 16:00 hodin 
Morče Cup (dvojice) 
Pondělí 21.6. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pemi Cup (jednotlivci) 
Úterý 22.6. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 23.6. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Čtvrtek 24.6. – 18:00 – 21:15 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
Pondělí 28.6. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 29.6. – 18:30 – 23:00 hodin 
Radavan I. (Bowl.klub) 
Středa 30.6. – 16:30 – 23:00 hodin 
Tacl Cup (jednotlivci) 
Tel. rezervace: 465 529477-9, e-
mail:radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
MINIGOLF  
  
Vchod: od "pilinovky" (u regule). 
Provozní doba červen: PÁ – NE od 14:00 
do 18:00 hod. (poslední vstup v 17:00 hod). 
Skupinové rezervace nad 20 osob v 

jakýkoliv den. Vstupné: 50,- 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  
 
LK Spinning centrum 
 
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O. 
Provoz přerušen: červen - září  
info: www.lkspinning.com 
Přejeme všem příjemnou dovolenou a 
slunné prázdniny. Děkujeme za přízeň. LK  
 
Letní tábor s angličtinou 
 
Holmes-English nabízí letní anglický tábor 
„Kouzla a čáry“  od 1. do 11. 7. v Oboře u 
Lanškrouna. Dále pořádáme letní anglickou 
družinu  (příměstský tábor) od 2. do 6. 8. 
v Ústí n.O. Bližší info a přihlášky na: 
www.holmes-english.cz, tel.: 737 744975 
 
34. ročník Orlickým podhůřím 
   
KČT v Ústí n.O. zve všechny příznivce 
turistiky na 34. ročník pochodu Orlickým 
podhůřím v sobotu 5. června. 
Start:  Restaurace U Malinů ÚO,  pěší 100 
km v pátek 4.6. ve 22:00 hodin, ostatní trasy 
včetně cyklo v sobotu 7:00–10:00 hodin. 
Cíl:  Restaurace U Malinů 5.6. do 22:00 
hodin. Odměna: diplom a medaile   
Pěší trasy:7–100 km, cyklo-trasy, silnice: 
25–100 km, cyklo-trasy, MTB:  25 a 50 km. 
Info: M.Richter,tel.:465 527 651,732 352 
203, e-mail: richterpoetik@seznam.cz 
 
In-linová letní školička 
 
Pro děti 5-13let, červenec-srpen od pondělí 
do pátku 8:00-16:00 hod. 
Adrenalinová in-line školička: 19.-23.7. a 
26.-30.7. 
In-line kroužek: každé úterý 14:30-16:00 
před ZŠ Bratří Čapků 
Nabízíme soukromé lekce in-line bruslení 
Přihlášky a další info: www.hepaoutfit.cz, 
602245393, market@hepaoutfit.cz 
  
Akademie vzdělávání v Ústí n.O. 
 
15.6. – Daňové a účetní aktuality(Ing. J. 
Trávníček) 
17.6. – Aktuální změny ve mzdovém 
účetnictví a panelová diskuse (K. 
Beranová) 
24.6. – Zákoník práce. Praktický seminář 
pro zaměstnavatele (JUDr. J. Zrutský) 
Podrobné informace k seminářům Vám rádi 
zašleme! Tel. 465 523 129,    
www.akademieuo.cz,   
seminar@akademieuo.cz 
 
Solární studio a infrasauna 
 
Opalte se v luxusních soláriích. 
Využíte i Vibra desku a Infrasaunu. 
Kde: Královéhradecká 498, info na: 
www.solarium.yc.cz, objednávky na tel.: 
737 470 380 
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