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Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí 
 
Červenec 2009    ZDARMA 
 
Ústí nad Orlicí 2009  – Město v pohybu – 
Týden dobré pohody  + LOGO 
 
V týdnu od  8. do 14. června  se na 
Mírovém náměstí uskutečnil jubilejní 10. 
ročník úspěšné kulturní a sportovní akce – 
Ústí nad Orlicí 2009 – Město v pohybu – 
Týden dobré pohody. Chtěli bychom touto 
cestou poděkovat všem sponzorům, kteří se  
v letošním roce velmi výrazně podíleli na 
zdárném průběhu této městské slavnosti: 
HELP, silnice-železnice, s.r.o., 
KABELOVÁ TELEVIZE, s.r.o., 
STATING, s.r.o., ORLIMEX CZ, s.r.o., 
ai5, s.r.o., STRABAG, a.s., HAUPT 
PAVEL, PRVNÍ LITOMYŠLSKÁ 
STAVEBNÍ, a.s., A.B.V., s.r.o., 
AGROSTAV, a.s., MOELLER 
ELETROTECHNIKA, s.r.o., 
MEIXNER&HANUŠ, a.s., RIETER CZ, 
s.r.o., MOLDEX-METRIC, v.o.s., VERA, 
s.r.o., ELEKTRO SYCHRA, s.r.o., 
TEPVOS, s.r.o., AGILE, s.r.o., STAPO, 
s.r.o., SAHM, s.r.o., PIPEX, s.r.o., 
PROPLAST, s.r.o., MALÁTEK 
LUBOMÍR, OHGS, s.r.o., PIRKL PAVEL, 
ORANGE&GREEN, DÉMOS, s.r.o., 
GENERALI POJIŠŤOVNA, a.s., AQUA 
PROCON, s.r.o., VŠEOBECNÁ 
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR, 
STAVONA, s.r.o., MASOEKO, s.r.o., 
GASTRO KOMPLET, FORENTA, s.r.o., 
G Konzult – ing. Glatt, MB 
PROFESIONAL, s.r.o., KONICA 
MINOLTA, s.r.o., M&M REALITY 
holding, a.s,  GRANTIS, s.r.o., TIPO, 
OHL ŽS. 
Akci podpořily: Český rozhlas Pardubice, 
OIK TV, Orlický deník, Hit Rádio Magic 
 
Udělení Ceny starosty města a Ceny 
města Ústí nad Orlicí za rok 2008 
 
Ve středu 10. června byla v obřadní síni 
Městského úřadu v Ústí nad Orlicí 
slavnostně udělena Cena starosty města za 
rok 2008 panu Prof. Ivanu Štrausovi za 
zásluhy o Kocianovu houslovou soutěž, 
panu Doc. PhDr. Ivanu Měrkovi za zásluhy 
o Heranovu violoncellovou soutěž a panu 
Mgr. Erwinu Kukuczkovi za celoživotní 
přínos duchovnímu životu ve městě. 
Cena města za rok 2008 byla udělena paní 
Mgr. Daně Špindlerové za prezentaci města 
v oblasti sborového zpěvu. 
Všem oceněným blahopřejeme. 
 
 
Poděkování městské policie 
 
Dovoluji si touto formou poděkovat 
občanům našeho města, kteří v uplynulých 
dvou měsících s nasazením vlastního zdraví 
a bez ohledu na riziko neváhali poskytnout 
osobní pomoc. V prvním případě se jednalo 
o pomoc při zadržení skupiny vandalů a 
násilníků a ve druhém přispěli k odhalení a 
následnému zadržení pachatele trestného 
činu krádeže. 
Přestože městská policie slouží nepřetržitě 
24 hodin denně 365 dní v roce, není však 

v našich možnostech zajistit vlastními 
silami veřejný klid a pokojný stav v našem 
městě bez Vaší pomoci. Hlídkovou službu 
zabezpečují nepřetržitě dva strážníci, jenž 
musí zajistit servis pro 15.000 občanů 
našeho města a ne vždy je tedy možné 
vyhovět všem žádostem bezodkladně. Za 
této situace je pomoc ze strany obyvatel 
města vždy vítána. Stanete-li se svědky 
protiprávního jednání, neváhejte, prosím, a 
bezodkladně uvědomte službu městské 
policie na bezplatné tísňové lince 156. 
Dovolte mi proto poděkovat ještě jednou 
Vám, nejmenovaným spoluobčanům, kteří 
jste, bez ohledu na vlastní ohrožení, nebyli 
lhostejní k narušování pokojného stavu a 
projevili svou občanskou statečnost. 
Ing. Bc. Martin Faltus,  velitel městské 
policie 
 
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 Ústí nad Orlicí, na 
www.ustinadorlici.cz  a na tel. čísle 465 
514 266.. 
 
Záměr prodeje bytů do osobního 
vlastnictví 
 
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje bytu do osobního vlastnictví. Jedná 
se o byt č. 9 o velikosti 1+1 v ulici 
T.G.Masaryka 168, Ústí nad Orlicí, o 
celkové podlahové ploše bytu 39,05 m². Byt 
se nachází v 3. nadzemním podlaží (2. 
patro). Minimální kupní cena je 
stanovena ve výši 350.000,- Kč.  
Bližší informace o podmínkách prodeje a 
náležitostech nabídky získáte na úřední 
desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, 
na internetové úřední desce na 
www.ustinadorlicí.cz a na tel. 465 514 262 
(vyřizuje E. Polakovičová). 
 
 
Plán oblasti povodí Horního a středního 
Labe 
 
Ministerstvo životního prostředí ČR jako 
příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na ŽP, zaslalo 
k vyjádření návrh koncepce „Plán oblasti 
povodí Horního a středního Labe“  
včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na 
ŽP. 
Do návrhu koncepce, včetně vyhodnocení 
jejich vlivů na ŽP, lze nahlédnout 
v Informačním systému EIA – 
(http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.ph
p), kód koncepce MZP070K. 
Každý může zaslat své písemné vyjádření 
k návrhu koncepce nejpozději do 5 dnů ode 
dne konání veřejného projednání návrhu 
koncepce. Veřejné projednání nemůže být 
konáno dříve než 13.6.2009. Informaci o 
místě a čase konání veřejného projednání 
zveřejní předkladatel koncepce na své 
úřední desce, na internetu a nejméně ještě 

jedním v dotčeném území obvyklým 
způsobem. 

 
Senior klub při CSP města Ústí nad 
Orlicí   
 
V červenci služby ve „Sladkovně“ nejsou. 
První služba pro veřejnost bude 4. srpna  
od 10.00 hodin do 12.00 hodin a dále pak 
každé úterý od 10.00 do 12.00 hodin.  
Na  srpen (pravděpodobně 20.8.) 
připravujeme zájezd do Častolovic, do 
muzea krajky ve Vamberku s občerstvením 
na „Na Vyhlídce“. Doprava pro členy 
Senior klubu zdarma, pro nečleny 20,- Kč. 
Senior klub při CSP města Ústí nad 
Orlicí Vám přeje hezké prázdniny. 
Těšíme se na Vás. 
 
Z městské knihovny + LOGO 
 
Městská knihovna v Ústí n.O. oznamuje 
svým čtenářům, že v době školních 
prázdnin bude následující provozní doba:  
Oddělení pro dospělé 
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 
Úterý – pátek:  9:00 – 14:00 hodin 
Sobota:   zavřeno 
Hudební oddělení bude v době prázdnin 
zavřeno, využívání Veřejného internetu je 
potřeba telefonicky či osobně domluvit 
s panem V. Slavíkem na tel.: 465 521168. 
Informace o letní provozní době naleznete i 
na www.knihovna-uo.cz 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 
PhDr. Jana Kalousková, ředitelka MěK 
 
 
Z městského muzea 
 
V polovině července se otevřou v městském 
muzeu další výstavy. Neváhejte! Klobouky 
pěti desetiletí coby neodmyslitenými 
módními doplňky Vás provede výstava 
"Nechme na hlavě ". Prostřednictvím té 
druhé, která se jmenuje "Afrika",  se 
přemístíte za domorodci do turisticky málo 
navštěvovaných destinací. Kromě 
vyhlídkové věže potrvají prohlídky výstav 
Scénografie Jarmily Křížkové, Panovníci 
a královny Jarmily Haldové, Mašinky a 
Osobnost J.Kř. Kunstovného minimálně 
do konce prázdnin. 
Srdečně zvou muzejníci. 
 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí, 
kde bude od 3. do 24. července otevřena 
výstava 
 
Federico DIAZ - INSTALACE 
 
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý – 
pátek 10 – 12 hod., 14 – 17 hod., sobota, 
neděle 14 – 17 hod. 
 
 



Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Otevírací doba během prázdnin každou 
středu od 9:00 do 12:00 hodin. 
 
Výlet vlakem do Chocně 
Sraz v úterý 21. července v 9:00 hod. na 
nádraží ČD, odjezd v 9:21 hod. 
Procházka po Chocni, návštěva parku 
s houpačkami. Z Chocně půjdeme po 
cyklostezce směr Brandýs nad Orlicí. Kola, 
odrážedla s sebou. Bližší info na telefonu. 
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. 
Fišarová 605/965463, 
www.sweb.cz/medvidekuo 
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí 
a  Pardubického kraje. 
 
 
 
 
Zlatý klíček v Ostravě 
 
Po úspěšném provedení původního 
muzikálu pro děti s názvem „První školní 
muzikál“ se Zlatý klíček vrátil ke svému 
původnímu repertoáru a představil se 
ostravské veřejnosti na koncertě v rámci 
recipročního koncertního zájezdu. Ve dnech 
3. až 5. června reprezentoval nejen ZŠ 
Komenského, ale i Ústí nad Orlicí. 
Dík patří Městu Ústí nad Orlicí, které tuto 
akci finančně podpořilo. 
 
Dana Špindlerová 
 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 
Prázdninový provoz pouze v podobě herny 
Úterý:  9:00 – 12:00 hodin 

Kontaktní osoba: Mgr. Nicol Brožová – 
vedoucí RC Srdíčko, tel: 604 313 249, 
ICQ:495-651-941,  e-mail: 
nicol.brozova@jbuo.cz, web: 
www.rcsrdicko.estranky.cz  

 
Koloběžkiáda 
 
Ve čtvrtek 21.5. pořádala MŠ Černovír v 
tábořišti Cakle pro děti ze všech MŠ v Ústí 
n. O. 3.ročník koloběžkiády". Děti, 
tatínkové i paní učitelky si poměřili síly 
nejen v závodu koloběžek, ale také např. v 
opičí dráze s během kolem kozího chlívku, 
mohli se svézt na kanoi a otestovat auto 
černovírských hasičů. 
Na 1. místech se v kategorii 3 a 4-letých 
umístila Adélka Carbová,v kategorii 5-
letých Janička Elčknerová a v kategorii 6-
letých Anička Nemšáková, všechny z MŠ 
Černovír. 
Tuto akci finančně podpořilo Město Ústí 
n.O. 
 
 
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.  
 
 
Informace ze souboru C-Dance 
 
Od 6. do 12. července bude v našem městě 
probíhat Letní taneční dílna, kterou pořádá 
TS Eva a Klubcentrum Ústí nad Orlicí. 
Tento rok jsme se snažili o to více, 
abychom měli co nejlepší lektory. Přijede 
Michal Záhora, který vyučuje taneční 
techniku a terapeutické oblasti tance. Radek 
Mačák, performer, pedagog a capoerista. 
Daniel Račák, technika se zaměřením na 
opornou funkci horních končetin a Pavla 
Šmerdová, pedagogika klasického tance. 
Každý den budou dvě dopolední lekce a 
jedna odpolední. Večer nás čekají 
doprovodné programy jako je Pražský 
komorní balet P. Šmoka, přednáška D. 
Gremlicové a další. Mimo jiné nás čekají 
prázdniny plné tréninků a pilování na již 7. 
ročník Běhu na dlouho trať.  
****  ****  ****  ****  ****  **** 
Soubor C-Dance se omlouvá příznivcům 
scénického tance, že se v rámci Města v 
pohybu neuskutečnilo 12.6. představení 
před ZUŠ z důvodu nepříznivého počasí. 
Náhradní termín bude v pondělí 6. 
července ve 20:00 hod. před ZUŠ v rámci 
Letních dní tance. 
Za soubor C-Dance, Karolína Vašková 
 
Ekologické projekty na ZŠ Bratří Čapků 
 
Stejně jako v loňském roce získala naše 
škole peníze z Rozvojového programu 
Podpora EVVO na školách v roce 2009. 
Z tohoto projektu finančně podpořila 
programy 3. a 8. ročníků v Ekocentru 
Oucmanice. A také již 7. ročník tradiční 
akce naší školy  EKO-BR(K)-TOUR pro 
deváté třídy. Na kurzu kromě mnoha 
rozmanitých činností byla také prodloužena 
adopce handicapovaných zvířátek 
v Záchranné stanici Pasíčka. Žáci naší 
školy se na další rok stali adoptivními 
rodiči tří zvířátek. 
 
Mgr. Alena Jirásková 
 
Poděkování MŠ Na Výsluní 
 
Tímto bych chtěla poděkovat paní ředitelce 
Boženě Jedličkové a všem učitelkám MŠ 
Na Výsluní v Ústí n.O. za nádherný 
program ke Dni matek, který s dětmi 
nacvičily a rodičům předvedly v Roškotově 
divadle dne 19. května. 
Zároveň chci poděkovat paní ředitelce, 
učitelkám, kuchařkám a všem, kdo se na 
chodu školky podílí za jejich práci a to i 
nad rámec jejich pracovní doby, za jejich 
obětavost a trpělivost. Přeji všem mnoho 
zdraví a i nadále hodně chuti a elánu do 
jejich další práce. 
Iva Knapovská 
 
 

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. 
 
Freestyle v Sopotnici 
 
O víkendu 25. až 26. července  ožije umělá 
rodeová vlna, která je vybudovaná na 
bývalé požární nádrži v Sopotnici, uměním 
rodeistů – freestylistů na divoké vodě. 
Kompletní česká reprezentace se zde utká o 
prvenství ve druhém závodě českého 
poháru CNAWR RODEO TOUR. V sobotu 
v průběhu dne budou k vidění kvalifikační 
jízdy a v neděli finále ve všech kategoriích 
( K1J, K1M, K1Ž, C1). 
Hudba, občerstvení a dobrá pohoda u vody 
je zajištěna. Přijďte se pobavit  a zafandit i 
místním závodníkům.  
Bližší informace o freestylu na divoké vodě 
na www.cnawr.cz. 
 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava – službu lze objednat na 
tel.: 774412117. Permanentky k dostání na 
ČČK Kopeckého 840, nebo v IC města 
Senior centrum- vzdělávací, relaxační a 
volnočasové centrum nejen pro seniory, 
akce jsou v budově ČČK, Kopeckého 840 
Doprava na akce – Senior doprava za 
zvýhodněnou cenu, nutno objednat na tel.: 
774412117, pouze pro seniory 
1.7. – 30.8. – Výstava obrázků a 
fotografií pana Duška z Ústí n.O., vstup 
zdarma 
13.7. – Den pletení, háčkování, vyšívání, 
od 8:00 do 16:00 hod., budova ČČK, nápoj 
zdarma 
Senior pobyt 
19.9. – 26.9. – Losinka, Rapotín u V. 
Losin, cena: 3 590 Kč (polopenze), 3 890 
Kč (plná penze), cena obsahuje stravování, 
ubytování, rehabil. program 
Pravidelné akce 
Kavárnička – Centrum setkávání, každé 
pondělí 8:00 – 19:00 hod. 
Kavárnička bude od 10. do 22.8. 
UZAVŘENA. 
SeniorInternet kavárna, každé pondělí 
8:00 – 19:00 hod., internet pro seniory 
zdarma 
Masáže pro seniory, cena masáže 100 
Kč/30 min. dle přání klienta, bližší info a 
objednání: 775112998 
 
 
Pohotovostní služby lékáren 
 
29.6. – 5.7. Lékárna Nemocniční, ÚO 
6.7. – 12.7. Lékárna U nádraží, ČT 
13.7. – 19.7. Lékárna Na Štěpnici, ÚO 
20.7. – 26.7. – Lékárna Melisa, ČT 
27.7. – 2.8. Lékárna Dr. Max, ÚO 
 
 
Stomatologická pohotovost 
 



4.7. MUDr. O. Maixner, Čelakovského 
112, V. Mýto, tel.: 465 420400 
5.7. MUDr. S. Moučková, Dolní 443, 
Choceň, tel.: 465 471310 
6.7. MUDr. J. Dostálová, Husova 191, V. 
Mýto, tel.: 465 423949 
11.-12.7. MUDr. B. Nejedlý, Palackého 
349, Choceň, tel.: 465 472408 
18.-19.7. MUDr. M. Nekůžová, Na 
Štěpnici 999, ÚO, tel.: 465 525210 
25.-26.7. MUDr. J. Němcová,  Smetanova 
1390, ÚO, tel.: 465 523310 
1.-2.8. MUDr. R. Podgorný, Gen. Závady 
116, V. Mýto, tel.: 465 423957 
 
 
Nabídka ke studiu na SZŠ 
 
Střední zdravotnická škola, Smetanova 838, 
Ústí nad Orlicí nabízí poslední volná místa 
ke čtyřletému dennímu studiu oboru 
zdravotnický asistent od 1.9.2009. 
Kontakt: Mgr. Lenka Podzimková 
ředitelka školy, Smetanova 838, 
562 01 Ústí nad Orlicí 
Webové stránky školy: www.szsuo.cz 
 
Centrum pro zdravotně postižené 
 
Poradenství: bezplatné základní i odborné 
sociálně právní poradenství 
Osobní asistence: služba je poskytována 
v celém regionu zdravotně postiženým 
občanům, hlavně dětem dle individuálních 
potřeb rodin, škol a mateřských škol 
Počítačová studovna s internetem: 
bezplatné užívání této studovny pro osoby 
se zdravotním postižením, možnost 
bezplatného zapůjčení knih. 
Otevírací doba: po, st, čt: 7:00-16:00 
hod., út, pá: 8:00-15:00 hod. , Čsl. 
Armády 1181 (věžák Rieter), kontakt: 
465 525324 
 
 
O Černého výra 
 
V sobotu 27.6. od 11:00 hodin se na hřišti 
Pod lesem v Černovíru uskuteční XVIII. 
ročník hasičské soutěže O černého výra. 
 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj - červenec 
 
Středa 1. od 19:30 hodin 
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Pátek 3. od 19:30 hodin 
* PÁTEK TŘINÁCTÉHO 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Úterý 7. od 19:30 hodin 
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: Maturitní 
ročník 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Pátek 10. od 19:30 hodin 
LÍBÁŠ JAKO BŮH 
Vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 13. od 19:30 hodin 
* PŘEDČÍTAČ 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 

 
Středa 15. od 19:30 hodin 
X-MEN ORIGINS: Wolverine 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Pátek 17. od 19:30 hodin 
DVOJÍ HRA 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Neděle 19. od 19:30 hodin 
STAR TREK 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Pondělí 20. – pátek 31. 
KINO NEHRAJE – Dovolená 
 
 
Prázdninová nabídka pořadů Klubcentra 
 
6.-12. července 
TANEC,TANEC ... 2009 na počátku léta 
 
Středa 8. 7. od 20:00 hod. – Roškotovo 
divadlo 
Taneční představení RESONANCE, TD 
NANOHACH, vstupné: 40 Kč 
 
Čtvrtek 9. 7. od 20:00 hod. – Roškotovo 
divadlo 
Taneční představení Zjasněná noc, Divocí 
koně, Carmen pas de deux, Pražský 
komorní balet P. Šmoka, vstupné: 80 Kč 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Divadelní předplatné 
září 2009 – únor 2010 
 
Začátky představení v Roškotově divadle 
od 19:30 hodin 
 
Čtvrtek 24. září 
Richard Baer: SMÍŠENÉ /PO/CITY 
UA J. Svobodová, Praha 
Hrají: J. Hlaváčová, P. Kostka, J. 
Satoranský, P. Filipovská, J. Tvrzníková, 
režie L. Munzar 
 
Sobota 3. října 
John Murrell: POSLEDNÍ LÉTO 
NaKop Tyjátr Jihlava, Orlická Thálie 
Komorní insenace ze života S. 
Bernhardtové 
 
Čtvrtek 15. října 
W. Shakespeare: PERIKLES 
Klicperovo divadlo H. Králové, titulní role 
Jan Sklenář 
 
Středa 18. listopadu 
Richard Alfieri: ŠEST TANEČNÍCH 
HODIN V ŠESTI TÝDNECH 
Divadlo Ungelt Praha, hrají: Ch. Poullain a 
O. Kaiser 
 
Sobota 28. listopadu 
Moliére: ZDRAVÝ NEMOCNÝ 
DS Vicena Ústí n.O., hrají: J. Štěpánský, Z. 
Průchová, J. Janáková, T. Blašková, V. 
Bucháček, V. Drda, J. Hubený, J. Háněl, P. 
Sedláček... 
 
Středa 9. prosince 
Ray Cooney: 1 + 2 =6, Jeden a dvě je šest 
Slovácké divadlo Uh. Hradiště 

Na VIII. ročníku Grand Festivalu smíchu 
získala hra cenu Komedie diváků 
 
Čtvrtek 14. ledna 
Ken Ludwig: POD PRAPOREM 
NĚŽNÝCH DAM 
Divadlo Na Fidlovačce Praha, hrají: M. 
Holý, M. Badinková, Z. Vejvodová, V. 
Svoboda, L. Malkina, režie P. Rychlý 
 
Podmínky divadelního předplatného: 
-členem se může stát každý, kdo podá 
přihlášku 
-předplatné se platí jednorázově v IC, 
organizace obdrží fakturu 
-abonentní vstupenky obdržíte po zaplacení 
příslušné částky 
-na představení v Roškotově divadle má 
předplatitel právo vybrat si místo a řadu 
-informace o termínech nebo změnách 
budou zveřejňovány v Informačním listu, na 
výlepových plochách, www.klubcentrum.cz 
a na čísle 14000 
-pořadatelé si vyhrazují právo na změnu 
programu 
-současným předplatitelům rezervujeme 
místa do 30. ČERVENCE 
 
CENA PŘEDPLATNÉHO 
I. místo (přízemí) .....................  950 Kč 
II. místo (balkón) .....................  850 Kč 
 
 
Koncertní předplatné  
září 2009 – květen 2010 
 
Začátky představení jsou v 19:30 hodin 
 
Úterý 15. září – ZUŠ J. Kociana 
Harmonia Mozartiana Pragensis: Pocta 
Františku Vincenci Kramářovi 
 
Úterý 6. října – ZUŠ J. Kociana 
TÓNY NAD MĚSTY- koncert pod 
záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR 
Účinkují: A. Serra-flétna, V.Favero-klavír 
 
Úterý 24. listopadu – Roškotovo divadlo 
Tango Milonguero&The Best of Tango 
Argentino 
 
Úterý 1. prosince – Roškotovo divadlo 
VÁCLAV HUDEČEK – housle 
Barocco Sempre Giovane – komorní 
soubor 
 
Úterý 19. ledna 2010 – ZUŠ J. Kociana 
MUSICA DOLCE VITA 
 
Úterý 16. února – ZUŠ J. Kociana 
VIVAT CAROLUS QUARTUS – 
Koncertní hold Otci vlasti, římskému císaři 
a českému králi Karlu IV. 
Štěpán Rak – kytara, Alfréd Strejček – 
mluvené slovo 
 
Úterý 16. března – Roškotovo divadlo 
DIVOCÍ KONĚ – Pražský komorní balet 
Pavla Šmoka, Praha 
 
Úterý 20. dubna – ZUŠ J. Kociana 
PROVENCE – MÁ LÁSKA,  
francouzský šanson 
E. Kriz-Lifková – Zpěv, M. Dvořák-klavír 
 



Květen 2010 – Festivalo koncert 52. 
ročníku Kocianovy houslové soutěže 
 
CENA PŘEDPLATNÉHO: 
Řada A ..................................800 Kč 
Řada B (studenti,důchodci).... 700 Kč 
 
Podmínky koncertního předplatného: 
-předplatné se platí jednorázově v IC, 
organizace obdrží fakturu 
-abonentní vstupenky obdržíte po zaplacení 
příslušné částky 
-na koncerty v Roškotově divadle má 
předplatitel právo vybrat si místo a řadu 
-současným předplatitelům rezervujeme 
místa do 10. SRPNA 
 
Předplatné: Informační centrum 
v budově radnice, tel.: 465 514271, 
otevírací doba: po-pá 7:00 – 17:00 hod., 
so 8:00 – 12:00 hod. 
Informace: Klubcentrum v Ústí n.O., 
tel.: 465521047, 465525245 i fax, 
info@klubcentrum.cz, 
www.klubcentrum.cz 
 

Zápis do oddílu sportovní gymnastiky 
  
Oddíl sportovní gymnastiky uskuteční v 
září zápis dětí do: 
1. přípravky - pouze dívky ve věku 4,5 - 5 
let, termín: 2. září 2009 v 16:00 hod 
2. kroužku gymnastické průpravy a 
pilates pro děti - pro dívky i chlapce ve 
věku 5 - 6 let, termín: 11. září 2009 v 16:00 
hod. 
Zájemci se mohou předběžně zaregistrovat 
na sportovni.gymnastika@gmail.com, kde 
také získají bližší informace o jednotlivých 
akcích.  
 Info: www.sport-gym.estranky.cz 
  
Tým trenérek 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Středa 1.7. – 16:30 – 23:00 hodin 
Tacl Cup (jednotlivci) 
Neděle 5.7. – 18:00 – 22:30 hodin 
Letní pohár (družstva) 
Pondělí 6.7. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 7.7. – 19:30 – 23:00 hodin 
Vychleas 1. liga (družstva) 
Středa 8.7. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Neděle 12.7. – 18:00 – 22:30 hodin 
Letní pohár (družstva) 
Pondělí 13.7. – 18:00 – 22:00 hodin 
Dřevomateriál Cup (jednotlivci) 
Úterý 14.7. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 15.7. – 19:30 – 23:00 hodin 
Max bowling 4. liga (družstva) 
Sobota 18.7. – 13:00 – 16:00 hodin 
Morče Cup (dvojice) 
Pondělí 20.7. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pemi Cup (jednotlivci) 
Úterý 21.7. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 22.7. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
 
Tel. rezervace: 465 529477-9,  
e-mail:radava@radava.cz, www.radava.cz 
 

 
Aquapark v Ústí nad Orlicí 
 
Provozní doba 1.7. – 31.7. 
Pondělí-pátek: 9:00 – 20:00 hodin 
Sobota-neděle: 9:00 – 20:00 hodin 
Bližší info: 465 527898, 608 553305, 
www.aquapark@tepvos.cz 
 
 
Spinning centrum RIO 
 
V areálu krytého plaveckého bazénu 
můžete navštívit Spinning centrum RIO. 
Jednotlivé vstupné: 
Pilates............  85Kč/hod. 
Fitbox ...........  75 Kč/hod. 
Spinning ......... 60 Kč/hod. 
Na jednotlivé hodiny je třeba se objednat 
na www.tepvos.cz/rezervační systém, 
nebo na tel. čísle: 777 673359. 
 
Letní provoz na zimním stadionu 
 
Plocha zimního stadionu je pokryta 
umělohmotným kobercem, který je vhodný 
k provozování in-line hokeje, nebo Bandy 
hokeje. Provoz na této ploše bude probíhat 
až do konce září. Bližší info: 
www.tepvos.cz 
 
Novohradská 70 - Memoriál Ing. 
Františka Mejdra 
 
T.J. Sokol Kerhartice pořádá v sobotu dne 
4. července druhý ročník cyklistického 
výletu. Dovolujeme si pozvat všechny 
příznivce pohodové turistiky a zdravého 
pohybu na atraktivní trasy pro všechny 
věkové a výkonnostní kategorie, vedoucí 
krásnou přírodou s kulturními a 
historickými památkami. Start v 8:00 hod. a 
cíl do 18:00 možný na pěti místech trasy: 
Sokolovna Kerhartice, Mítkov u Chocně, 
Restaurace U Lípy Vysoké Mýto, Chata 
Polanka Nové Hrady a Pohostinství U 
Sv.Floriána v Cerekvici nad Loučnou. K 
dispozici občerstvení v restauracích na trati 
a pro vylosované výherce stylová trička. 
Akce se koná pod záštitou starostů města 
Ústí nad Orlicí a Vysokého Mýta. Mapka a 
bližší informace na www.mejdr.cz. Těšíme 
se na Vaši účast. T.J. Sokol Kerhartice. 
 
Dobrodružný víkend pro děti 
 
KČT Horal pořádá ve dnech 10. – 12.7. 
vždy od 8:00 do 18:00 hod. na loděnici 
v Cakli dobrodružný víkend pro děti od 6 
do 18 let. Připraveno je mnoho 
dobrodružství, soutěže atd. Za příznivého 
počasí je možnost spaní pod širým nebem – 
je potřeba přinést si povolení od rodičů a 
spací pytel. 
Jídlo a pití s sebou na celý den, možnost 
zakoupení občerstvení v místním bufetu. 
Dobrovolníci, kteří by chtěli pomoci, jsou 
vítáni. Bližší info na tel.: 776375728 
 
 
Kam za sportem v červenci 
 

Středa 1. července 
RIETER CUP – tenisové mistrovství ČR od 
10:00 hod., na pořadu je 12 zápasů 
(čtvrtfinále dvouher a semifinále čtyřher) 
Čtvrtek 2. července 
RIETER CUP od 10:00 hod. (semifinále 
dvouher a finále čtyřher) 
Pátek 3. července 
RIETER CUP (finále dvouhry mužů a 
dvouhry žen) 
9. – 12. července 
Tenisový turnaj žáků v Ústí nad Orlicí 
 
 
Minigolf na Aquaparkem 
 
Vchod: od "pilinovky" (u regule) nebo z 
Aquaparku. 
Provozní doba červenec: pondělí - neděle 
od 9:00 do 19:00 hod 
(poslední vstup v 18:00 hod). 
Nabízí hru na 18 minigolfových dráhách v 
příjemném parkovém prostředí. 
Prázdninové lekce minigolfu! Možnost 
skupinových rezervací nad 20 osob. 
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 
 
In-line bruslení v ulicích města 
 
Pro všechny bruslaře od 15 let do věku 
neomezeného přijíždí do Ústí n.O. tradice 
velkých evropských metropolí – hromadné 
vyjížďky bruslařů ulicemi večerního 
města za doprovodu policie – HEPA 
BladeNights. Předběžné termíny – 31.7., 
4.9. – vždy v pátek od 20:00 do 22:00 hod. 
Součástí vyjížděk je i doprovodný 
program (taneční vystoupení, závody na 
in-line bruslích). 
Informace na www.inlineschool.cz/usti 
In linová školička: 
- příměstské tábory pro děti od 6 do 12 let – 
červenec, srpen od pondělí do pátku 8:00 až 
16:00 hod. – v ceně svačinky, oběd, pitný 
režim, pojištění, překvapení – možnost 
zapůjčení bruslí. 
Bruslařům začátečníkům i pokročilým 
nabízíme soukromé lekce in-line bruslení. 
Přihlášky a info: www.inlineschool.cz, 
tel.: 602 245393. 
 
 
LK Spinning centrum 
 
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O. 
- iontové nápoje Nutrend zdarma  
Letní provoz: PO a ST 18.30 hodin  
 (po dohodě i v jiném čase). 
Ceník: 1 lekce – 80 Kč, 10 lekcí 
(permanentka) –700 Kč, skupiny – cena 
dohodou 
Rezervace: 736 427378, info: 
www.lkspinning.com 
Přejeme všem příjemnou dovolenou a 
slunné prázdniny. 
Děkujeme za přízeň. LK  
 
 



Prázdninové cvičení aerobiku 

 
Cvičení začíná 29. června v tělocvičně ZŠ 
Třebovská venku na hřišti. Za špatného 
počasí v tělocvičně. 
Pondělí: 19:00-20:00 hod. – Zdenka 
(dance aerobik + bodystyling) 
Čtvrtek: 19:00 – 20:00 hod. – Alena 
(aerobik + bodyform) 
Vstupné: 30 Kč 
S sebou podložku, ručník, tekutiny. 
Info na tel.: 606 646420 
Na všechny se těší instruktorky aerobiku Z. 
Urbanová a A. Javůrková 
 
Turnaj v malé kopané - Černovírská 
meruna  
 
Turnaj se uskuteční v sobotu 11. července 
na fotbalovém hřišti „Pod lesem“ 
v Černovíře. 
Prezentace do 7:45 hod., losování 7:50 
hod., zahájení turnaje 8:00 hod. 
Závazné přihlášky je nutno podat do 5. 
července současně se zaplacením 
startovného – 500 Kč na adresu: M. 
Nemšák, Černovír 68, tel.: 607 558436 
Bez zaplacení startovného se na přihlášky 
nebere zřetel. 
Občerstvení zajištěno. 
 
Benátská noc v Cakli 
 
V sobotu 25. července proběhne již tradiční 
Benátská noc na tábořišti ve Starých 
Oldřichovicích. Maso na grilu a občerstvení 
je samozřejmostí. Ve večerních hodinách 
rockotéka Radka Procházky. Podrobnější 
program bude upřesněn na plakátech. Pavel 
Švestka 603438528 
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