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Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí 
 
Srpen 2009   ZDARMA 

 
 

Město Ústí nad Orlicí pořádá 
ve dnech 14.8. – 16.8. 2009 

 
84. ÚSTECKOU STAROČESKOU 

POUŤ 
 

PROGRAM 
* 

MÍROVÉ NÁM ĚSTÍ 
Pouťové atrakce 

Stánkový prodej pouťového zboží 
Prostranství před Kulturním domem 

Pouťové atrakce 
* 

KULTURNÍ D ŮM 
XI. výstava výtvarného umění 

* 
HERNYCHOVA VILA (výstavy) 

Scénografie Jarmily Křížkové 
Panovníci a královny Jarmily Haldové 

(dřevořezby) 
Nechme na hlavě 

(výstava klobouků) 
Mašinky  

(funkční model železnice) 
Osobnost Jana Jř. Kunstovného 

(ústecká zákoutí) 
Afrika (fotografie) 

* 
GALERIE POD RADNICÍ 

Ústecký salon 2009 
 
 

PÁTEK 14. SRPNA 
AREÁL V CAKLI 

19:30 hod. Janouškovo Ústí aneb 
Muzikanti v Cakli 

(program:L. Zítka, skotský dudák David 
The Piper-výuka skotských tanců, country 

bál Ponny Expres) 
 

 
SOBOTA  15. SRPNA 

KURTY TENISOVÉHO KLUBU 
8:30 hod. – Pouťový turnaj 

neregistrovaných tenistů – dvouhry a 
čtyřhry 

AREÁL V CAKLI 
18:00 hod. Janouškovo Ústí aneb 

Muzikanti v Cakli 
(program: L. Škrdla a K. Bárta, A. 

Frauenberg, J.S.Lenk, S. Janoušek a L. 
Vondrák, D. Andrtová-Voňková, Hop Trop. 
Během odpoledne atrakce a soutěže nejen 

pro děti) 
Prostranství před budovou Hasičské 

zbrojnice 
16:00 hod. Koncert skupiny „Šedous band“ 

Restaurace „U Malinů“ 
19:00 hod. Pouťová zábava – skupina 

Lerion, Žamberk 
 
 

NEDĚLE 16. SRPNA 
Prostranství před budovou Hasičské 

zbrojnice 
16:00 hod. Koncert skupiny „Trumf“ 

 

Poděkování za záchranu života 
 
Ve středu 8. července v podvečerních 
hodinách se na jezu v Českém Šternberku 
stala vážná událost. Dvaadvacetiletého 
vodáka strhl na místním jezu proud, kánoe 
se převrátila, mladík přepadl přes jez a 
dostal se do vodního válce pod ním. 
Přítomní vodáci, kteří stáli na břehu a 
celou situaci sledovali, okamžitě utvořili 
v řece rojnici a po krátké době se jim 
podařilo tělo topícího se mladíka vytáhnout 
na břeh. Naprosto duchapřítomně se 
zachoval dvaadvacetiletý J.K. z Ústí nad 
Orlicí, který okamžitě zahájil resuscitaci až 
do příjezdu záchranné služby a mladému 
vodákovi tak zachránil život. Muže ve 
velmi kritickém stavu transportoval 
vrtulník do jedné z pražských nemocnic.  
Děkujeme všem přítomným vodákům, 
především pak panu J.K. z Ústí nad Orlicí, 
kteří se podíleli na záchraně života jednoho 
z nich. 
Nprap.Denisa Malá, tisková mluvčí PČR 
Benešov 

 
Prohlídka vzorových bytů na Nové 
Dukle 
 
Přijďte si prohlédnout vzorové bytové 
jednotky v bytovém komplexu Nová 
Dukla. Jsme připraveni Vám ukázat bytové 
jednotky o velikosti 1+kk, 2+1, 2+kk a 
3+kk, které jsou vybaveny ve standardu 
s ukázkou různých typů obkladů, dlažeb a 
podlahových krytin. Byt 2+kk je 
kompletně vybaven včetně kuchyňské 
linky s vestavěnými spotřebiči. Prohlídku 
vzorových bytů si domluvte na tel: 739 350 
672. Můžete si tak udělat představu o 
bytech a blíže se seznámit s naším 
projektem.  
Bližší informace o výstavbě získáte na 
www.realitkacs.cz  nebo na tel: 
724 932 047. 

 
Informace o nových cenách vody 
 
Předkládáme odběratelům a občanům 
města Ústí nad Orlicí informaci o změně 
ceny vodného a stočného s účinností od 1. 
srpna. Dochází k navýšení ceny o 27%. 
Cena vody pitné a vody odkanalizované: 
Voda pitná 
20,80Kč/m3 + 9% DPH = 22,67 Kč/m3 
Voda odpadní (srážková, splašková) 
32,20Kč/m3 + 9% DPH = 35,10 Kč/m3 
Celkem: 
53,00Kč/m3 + 9% DPH = 57,77 Kč/m3 
K nárůstu ceny za vodu odkanalizovanou 
(stočné) došlo zejména z důvodu 
významného snížení výroby společnosti 
PERLA, bavlnářské závody, a.s. a tím i 
produkce odpadních vod o cca 25%. 
Tento pokles produkce byl patrný již 
v prvním pololetí roku 2009, ale společnost 
TEPVOS, spol. s r.o. toto kompenzovala 
vlastními prostředky. Vzhledem k tomu, že 
naše společnost tuto ztrátu již není schopna 
pokrýt úsporou nákladů, byli jsme nuceni 
přistoupit k tomuto nepopulárnímu zvýšení 
ceny. 
 
Ing. Martin Lang, jednatel a ředitel 
společnosti 

 
Černé výlepy 
 
Společnost TEPVOS  spol. s r.o., divize 
komunálních služeb, v rámci činnosti v 
oblasti výlepů plakátů, s politováním 
konstatuje, že se v poslední době opětovně  
množí tzv. černé výlepy. 
Z obsahu těchto nezaplacených letáků, 
výzev či inzerátů lze velmi snadno 
identifikovat subjekty, v jejichž zájmu, 
jménem, či v jejich prospěch, jsou černé 
výlepy uskutečňovány. 
Všechny mají jedno společné. V okamžiku, 
když jsou z naší strany kontaktováni, 
s předstíraným údivem, případně s jistou 
mírou drzosti, shodně popírají svojí účast 
na této činnosti. 
Tímto bych rád požádal výše zmíněné, 
záměrně přímo nejmenované, aby tohoto 
jednání zanechali a uvědomili si, že 
přelepováním plakátů řádně zaplacených, 
poškozují ty ukázněné a slušné. 
Veškeré informace, ohledně objednání si 
řádných výlepů, je možno získat na tel. 
čísle 465 525579 u pí Novákové.  
 
Žiška Dušan, ředitel divize KS 

 
Senior klub při CSP města Ústí nad 
Orlicí 
 
20. srpna – Častolovice, muzeum krajky, 
chata „Na Vyhlídce“ 
Doprava autobusem zdarma. Po prohlídce 
zámku procházka parkem s možností 
občerstvení v zámecké cukrárně. Dále 
návštěva Muzea krajek ve Vamberku. Ve 
13:30 hodin odjezd na občerstvení na chatu 
„Na Vyhlídce“. Pravděpodobný návrat 
v 17:00 hodin. Přihlášky v kanceláři Senior 
klubu 4.8. a pak každé úterý od 10:00 do 
12:00 hod. Vybírá se na vstupy 50 Kč (člen 
SK), nečlenové 70 Kč, platba při 
přihlášení. 
Odjezdy autobusu: 
Hylváty sídliště:  7:30 hod. 
Perla Hylváty:  7:35 hod. 
Dukla:   7:40 hod. 
Zastávka staré nádraží: 7:45 hod. 
Nádraží ČSAD:  7:50 hod. 
Tvardkova:  7:55 hod. 
Penzion Na Pláni:  8:00 hod. 
 
Nabízíme 20 volných míst na týdenní 
autobusový zájezd do Podhajské 
v termínu 14. – 19. září. 
Přihlásit se můžete 4. a 11.8. v kanceláři 
Senior klubu. Při přihlášení se platí 1200 
Kč doprava. Autobus je po dobu zájezdu 
k dispozici. Ubytování s polopenzí si hradí 
každý sám po příjezdu na penzion – 68 
EUR. Vstup do termálu 4,40 EUR/den. 
Zdravotní připojištění si hradí každý sám. 
Bližší info v kanceláři Senior klubu. 
První služba v kanceláři Senior klubu je 
4.8. od 10:00 do 12:00 hodin, dále každé 
úterý ve stejném čase. 
Těšíme se na Vás! 

 
Černovírské rolování slámy o pohár 
místostarosty města 
 



Osadní výbor Černovír pořádá 29.8. ve 
14:00 hodin za účasti výprav z Německa  a 
Polska soutěž  v rolování slámy od 
černovírské kaple svatého Gotharda k 
hasičské zbrojnici. 
Na akci se podílejí místní složky - Český 
červený kříž, TJ Sokol a Sbor 
dobrovolných hasičů. 
Za podporu děkujeme Městu Ústí nad 
Orlicí. 
 
Radka Vašková 
  
 
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 + LOGO 
 
V měsíci srpnu budou v Městském muzeu 
v Ústí nad Orlicí přístupné tyto 
výstavy: 
1) Scénografie Jarmily Křížkové, 
2) Panovníci a královny Jarmily Haldové - 
dřevořezby, 
3) Nechme na hlavě - výstava klobouků, 
4) Mašinky - funkční model železnice, 
5) Osobnost J.Kř. Kunstovného - ústecká 
zákoutí, 
6) Afrika - fotografie 
Otevřeno: út-pá 9-11:30, 12:30-17:00, so, 
ne a svátky 13:30-17:00 hod. Zpřístupněna 
i vyhlídková věž. 
 
Srdečně zvou muzejníci. 
 
 
Klub p řátel umění Ústí nad Orlicí 

 
V Galerii pod radnicí bude od 7. srpna do 
4. září zpřístupněna výstava s názvem 
 
ÚSTECKÝ SALON  2009 
 
Malba, kresba, grafika, keramika, plastika, 
objekty, fotografie, krásná literatura. 
 
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý – 
pátek 10 – 12, 14 – 17 hodin, sobota a 
neděle 14 – 17 hodin 

 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 

Prázdninový provoz pouze v podobě 
herny, úterý  9:00 – 12:00 hodin. 
Tábory 
4. – 15. 8. Dětský tábor ve Vranicích pro 
děti 8 – 12 let. 
10 . – 15. 8. Příměstský tábor pořádaný 
klubem EXIT pro děti 6 – 12 let 
17. – 24. 8. English camp pro děti 13 – 20 
let 
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  

 
Poděkování kolektivu MŠ Černovír 
 
Vážená paní ředitelko, 
ráda bych Vám touto cestou poděkovala za 
naše handicapované děti, Matěje Strnada a 
Lukáše Jirufa. Vážíme si Vaší ochoty, 
vstřícnosti, péče a úžasného přijetí našich 
dětí do kolektivu. 
Ve chvíli, kdy jsme hledali vhodnou 
mateřskou školu jsme zjistili, že začlenit 
naše děti se zdravotním postižením není 
vůbec jednoduché. Vaše mateřská škola 
byla ochotna děti přijmout a nám tím 
zásadně vyřešila jeden z mnoha problémů. 
Jsme Vám za to nesmírně vděčni a velmi si 
vážíme toho, co pro nás a naše děti děláte. 
Lidí s velkým srdcem není mnoho, proto 
Vám i všem zaměstnancům děkujeme. 
                                                                            
Hana Strnadová a Zuzana Jirufová 
 
Do školy za pohádkou 
 
Dne 3. června uspořádaly učitelky 1. 
stupně ZŠ Bratří Čapků ve spolupráci 
s mateřskými školami zábavné odpoledne 
nazvané „Do školy za pohádkou“. Akce 
proběhla za finanční podpory Města Ústí 
nad Orlicí. 
Budoucí prvňáčci si tak za doprovodu 
pohádkových postav mohli vyzkoušet své 
znalosti a dovednosti v řadě her a soutěží 
motivovaných našimi pohádkami. 
Cílem pohádkového odpoledne bylo 
přiblížit dětem prostředí školy, která se již 
brzy stane jejich druhým domovem. 
Věříme, že budoucím školákům se ve škole 
líbilo a že domů si kromě drobných dárků a 
odměn odnesli i hezké zážitky. 
Některé děti však nebyly ve škole poprvé. I 
letos v jarních měsících docházely se 
svými rodiči každé středeční odpoledne na 
přípravnou školní výuku. Tato tzv. „Škola 
nanečisto“ byla určena zejména dětem 
nesmělým či dětem s odloženou školní 
docházkou. Letos jsme zaznamenali o tuto 
akci obzvlášť velký zájem. 
 
Kolektiv učitelek 1. stupně ZŠ Bratří Čapků 
Ústí nad Orlicí 
 
 
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. 
 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Otevírací doba během prázdnin: 
každou středu od 9:00 do 12:00 hod. 
 
Velký úklid MC 
středa 26. srpna od 14:00 hod. Prosíme 
všechny ochotné rodiče, aby nám přišli 
pomoc s velkým úklidem našeho 
mateřského centra. Předem děkujeme. 
 
Loučení s prázdninami 
Čtvrtek 27. srpna od 16:00 hod. 
Přijďte se svými dětmi jako již tradičně na 
konci prázdnin na hravou akci na zahradu 
MŠ Heranova. 
Na každého čeká malé překvapení. 
Na závěr akce je připraveno divadelní 
představení „Perníková chaloupka“. 
Za nepříznivého počasí se akce koná v 
prostorách MC. Vstupné 30,-Kč 
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. 
Fišarová 605/965463, 
www.sweb.cz/medvidekuo 
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje. 
 
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 
 
 
Služby lékáren 
 
27.7. – 2.8. Lékárna Dr. Max, ÚO 
3.8. – 9.8. Lékárna Arnika, ČT 
10.8. – 16.8. Lékárna Na Kociánce, ÚO 
17.8. – 23.8. Eurolékárna, s.r.o., Tesco, ÚO 
24.8. – 30.8. Lékárna Nemocniční, ÚO 
31.8. – 6.9. Lékárna Anna, ČT 
 
Výkon lékárenské pohotovostní služby na 
pracovišti v lékárně je pro příchozí 
v pracovní dny v době od 18:00 do 20:00 
hodin. V nepracovní dny v době od 8:00 do 
12:00 hodin. Po této době je k dispozici 
příslužba pouze pro neodkladné požadavky 
nemocnic, LSPP, či ZZS ve všední dny do 
21:00 hodin a v nepracovní dny do 18:00 
hodin. 
Eurolékárna s.r.o. (Tesco) otevřena i 
v sobotu v době od 8:00 do 18:00 hodin. 
 
Stomatologická pohotovost 
 
1.-2.8. MUDr. R. Podgorný, Gen.Závady 
116, V. Mýto, tel.: 465 423957 
8.-9.8. MUDr. S. Šafář, žel. poliklinika, 
ČT, tel.: 465 531198 



15.-16.8. MUDr. J. Pirkl, Litomyšlská 
590, ČT, tel.: 606 704599 
22.8.-23.8. MUDr. D. Polzerová, 
Třebovská 140, ÚO, tel.: 465 524087 
29.8.-30.8. MUDr. M. Špátová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524128 
 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava: objednání na tel.: 774 
412117, permanentky na ČČK, Kopeckého 
840, nebo v IC města 
Senior centrum: vzdělávací, relaxační a 
volnočasové centrum nejen pro seniory 
Doprava na akce: možnost dopravy na 
akce pořádané ČČK Senior dopravou za 
zvýhodněnou cenu, nutno objednat na tel.: 
774 412117, pouze pro seniory 
1.7. – 30.8.  - Výstava obrázků a 
fotografií pana Dubišara z Ústí n.O., vstup 
zdarma 
3. srpna - Společenské hry, od 10:00 hod. 
v budově ČČK, nápoj zdarma 
24. srpna – Loučení s prázdninami – 
Zahradní posezení, zahrada ČČK od 
10:00 do 17:00 hod. 
Kavárni čka – Centrum setkávání, každé 
pondělí 8:00 – 19:00 hod., Společenské 
centrum ČČK (10.8. – 22.8. zavřeno) 
SeniorInternet kavárna, každé pondělí 
8:00 – 19:00 hod., pro seniory internet 
zdarma 
Masáže pro seniory, bližší info  a 
objednání na tel.: 775 112998 

 
Hudební recitál Heleny Vondráčkové 
 
Předprodej vstupenek na hudební recitál 
Heleny VONDRÁČKOVÉ za doprovodu 
Skupiny H. Vondráčkové pod vedením 
Charlieho Blažka, který se uskuteční ve 
středu 16. prosince 2009 bude zahájen 
v pondělí 3. srpna na Informačním 
centru v budově radnice v Ústí n.O. 
Vstupné: 
1. – 8. řada ................  700 Kč 
9. – 14. řada ..............  600 Kč 
balkon ......................... 500 Kč 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj - srpen 
 
Sobota 1. – neděle 16. 
KINO NEHRAJE – DOVOLENÁ 
 
Pondělí 17. v 19:30 hodin 
POSLEDNÍ DŮM NALEVO 
* V lidském životě mohou nastat chvíle, 
kdy se z beránků stávají vlci. Titulky. 
Vstupné: 60 Kč 
 
Středa 19. v 19:30 hodin 
NA ODSTŘEL 
Práce investigativního novináře je sice 
zajímavá a vzrušující, ale někdy při ní 
může jít i o život. Hrají R. Crowe, B. 
Affleck a H. Mirrenová. 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Pátek 21. v 19:30 hodin 
NOC V MUZEU 2 
Bývalý noční hlídač je opět zatažen do 
těžko uvěřitelného dobrodružství, ve 

kterém ožívá prostřednictvím muzejních 
exponátů sama historie. Česká verze. 
Vstupné: 65 Kč 
 
Neděle 23. v 17:00 a 19:30 hodin 
DOBA LEDOVÁ 3: Úsvit dinosaurů 
Další pokračování příběhu mamuta 
Mannyho, šavlozubého tygra Diega, 
lenochoda Sida a veverky Scrata. Česká 
verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 25. v 19:00 hodin  
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ 
KRVE 
Harry objeví starou učebnici lektvarů, která 
patří tajemnému Princi dvojí krve. Spolu 
s kamarády se připravuje na poslední bitvu, 
aby sprovodil zlo ze světa. 
Česká verze. Vstupné: 70 Kč 
Pozor na začátek představení!!! 
 
Čtvrtek 27. v 19:00 hodin 
TRANSFORMERS: Pomsta poražených 
Akční, napínavá a zábavná sci-fi, ve které 
se mimozemští roboti mění v pozemská 
auta. Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
Pozor na začátek představení!!! 
 
Sobota 29. v 19:30 hodin 
KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ 
Skvělá komedie o hledání pravého 
přátelství, kde hlavní role hrají dva 
skuteční kamarádi. Titulky. Vstupné: 60 
Kč 
 
 
Prázdninová nabídka pořadů 
Klubcentra – srpen 
 
5. srpna – 6. září  
Kulturní dům – Výstava výtvarného 
umění. Jedenáctý ročník výstavy se 
slavnostní vernisáží, na které se prezentují 
výtvarníci různých oborů z celé republiky. 
Vystoupí: Sportovní klub KARATE Ústí 
nad Orlicí, uvádí Jan Pokorný. Vstupné 
dobrovolné. 
 
Pátek 28. srpna 
15:00 – 18:00 hodin Venkovní prostor 
Sportcentra Radava 
LOUČENÍ S LÉTEM 
UA SECY MUSICall Nymburk, ŠITÍČKO 
– zábavný program plný pohádek, her, 
písniček a soutěží pro děti od 3 do 10 let. 
Táborák a opékání buřtů. Vstupné 
dobrovolné. 
 
 
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 
Žánr dechové harmonie, jemuž se soubor 
věnuje byl velice oblíben na šlechtických 
sídlech i na císařském dvoře. Tato hudba je 
neobyčejně působivá a sdělná i 
současnému posluchači. Soubor 
spolupracuje s ředitelem Botanické 
zahrady PF UK Václavem Větvičkou. 
 
Úterý 6. října – ZUŠ J. Kociana 

TÓNY NAD M ĚSTY- 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 
Neotřelá aranžmá a nápadité taneční 
kreace v souladu s melancholickou hudbou 
z Buenos Aires se pohybují na hranici 
tanečního argentinského tanga, jazzu a 
klasické hudby. 
 
 
Úterý 1. prosince – Roškotovo divadlo 
VÁCLAV HUDE ČEK – housle 
Barocco Sempre Giovane – komorní 
soubor 
Tento komorní soubor, složený ze 
špičkových mladých profesionálních 
hudebníků, se věnuje především hudbě 
mistrů evropského baroka, klasicismu i 
hudbě současných autorů. 
 
 
Úterý 19. ledna 2010 – ZUŠ J. Kociana 
MUSICA DOLCE VITA 
Daniela Demuthová – mezzosoprán 
Žofie Vokálková – flétna 
Zbyňka Šolcová - harfa 
 
 
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 
Hold Karlu IV. byl především inspirován 
nesmírnou duchovní aktuálností Karlova 
odkazu. Poprvé jsou tu prezentovány jeho 
Morality – Soubor praktických návodů pro 
život. 
 
Úterý 16. března – Roškotovo divadlo 
DIVOCÍ KON Ě – Pražský komorní balet 
Pavla Šmoka, Praha 
Jedinečná lidová poezie ve spojení se 
současným tanečním projevem, kterým 
podtrhuje nezaměnitelný hudební odkaz 
Leoše Janáčka. 
 
 
Úterý 20. dubna – ZUŠ J. Kociana 
PROVENCE – MÁ LÁSKA,  
francouzský šanson 
E. Kriz-Lifková – zpěv, M. Dvořák - klavír 
Do atmosféry malebného francouzského 
kraje Provence jsou posluchači uvedeni 
hudbou, recitací i četbou. Písně jsou 
zpívány částečně v českém překladu, ve 
francouzštině, starofrancouzštině a 
provensálštině, literární složka je věnována 
trubadúrské poezii. 
 
 
Květen 2010 – Festivalový 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 

Nádherný letní den 4 aneb Prázdninová 
jízda 

28.8.2009 - 30.8.2009, areál CERVIN, 
Semanín 171 
Semanínský areál CERVIN ožije poslední 
srpnový víkend velkým hudebním 
multižánrovým festivalem. Uslyšíte 
přibližně 15 hudebních formací – od folku, 
country, přes funky, rock a rap až po 
hardcore! V jednání je i zahraniční host. 
Čeká vás dokonalá audiovizuální show: 
světla – velkoplošná projekce – skvělý 
zvuk. A jako třešnička na dortu projekce 
úspěšného českého filmu na závěr každého 
festivalového dne! Více informací a 
předprodej vstupenek na www.nld.xf.cz. 
 
 
Hor(al)ské vrcholy  
 
Klub českých turistů Horal si Vás dovoluje 
pozvat na tradiční cykloturistickou akci 
Hor(al)ské vrcholy, která se uskuteční v 
sobotu 29.8. Start a prezentace účastníků 
7:00-11:00 hod. (pěší průběžně do 15:00 
hod.) vodácké tábořiště Staré Oldřichovice 
- Cakle. 
K trasám pro horská a silniční kola, 
nabídneme také trasy pro bruslaře a pěší 
výlet pro rodiny s dětmi. Více na plakátech 
nebo na www.kcthoral.cz 

 
Aquapark v Ústí nad Orlicí 

 
Provozní doba Aquaparku bude v srpnu 
pondělí – neděle od 9:00 do 20:00 hodin. 
V případě nepříznivého počasí lze využít 
aktivity provozované v Aquaparku: 
- beachvolejbalový kurt – kuželky – stolní 
tenis – vodní fotbal – novinku 
AQUAZORBING 
K dispozici je letní provoz zimního 
stadionu. Plocha zimního stadionu je 
pokryta umělohmotným kobercem, který je 
vhodný k provozování in-line nebo bandy 
hokeje. Provoz na této ploše bude probíhat 
do konce září. Upozorňujeme potenciální 
zájemce, aby si včas zajistili termíny 
pronájmu, info na tel.: 777 673357. 

 
Krytý plavecký bazén 

 

Bazén má během prázdnin plánovanou 
odstávku. I nadále však lze využívat aktivit 
provozovaných v jeho prostorách: 
- Spinning centrum RIO (spinning, fitbox, 
pilates) 
- masérské služby 
- solárium (po tel. objednávce na tel.: 465 
524254, 777 773354). 

 
Sportovní centrum Radava 
 
Pondělí 3.8. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Středa 5.8. – 16:30 – 23:00 hodin 
Tacl Cup (jednotlivci) 
Pondělí 10.8. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 11.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
Vychleas 1. liga (družstva) 
Středa 12.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Čtvrtek 13.8. – 17:00 – 20:15 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
Sobota 15.8. – 13:00 – 16:00 hodin 
Morče Cup (dvojice) 
Pondělí 17.8. – 18:00 – 22:00 hodin 
Dřevomateriál Cup (jednotlivci) 
Úterý 18.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 19.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
Max bowling 4. liga (družstva) 
Neděle 23.8. – 18:00 – 22:00 hodin 
Letní pohár (družstva) 
Pondělí 24.8. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pemi Cup (jednotlivci) 
Úterý 25.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 26.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Čtvrtek 27.8. – 17:00 – 20:15 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
Neděle 30.8. – 18:00 – 22:00 hodin 
Letní pohár (družstva) 
Pondělí 31.8. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
 
Tel. rezervace: 465 529477-9, e-
mail:radava@radava.cz, www.radava.cz 

 
Kam za sportem v srpnu 
 
Sobota 1. srpna 
28. Memoriál Jiřího Korečka, fotbalový 
turnaj mužů od 8:00 hod. v Kerharticích 
Tenisový turnaj mužů O pohár starosty 
města (sobota + neděle) 
Sobota 8. srpna 
TJ Jiskra Ústí n.O. – Živanice (zahajovací 
zápas fotbalové divize od 17:00 hod.) 
Neděle 9. srpna 
8. ročník přespolního běhu pro všechny 
věkové kategorie v Černovíře, start v 10:00 
hod. od restaurace U Bobše 
TJ Jiskra Ústí n.OB – FK Č. Třebová B 
(zahajovací zápas krajské fotbalové IB. 
třídy od 17:00 hod.) 
Sobota 15. srpna 
Pouťový tenisový turnaj neregistrovaných 
mužů a žen (dvouhra a čtyřhra, od 8:30 
hod.) 
TJ Jiskra Ústí n.O. – FK Pardubice (II.kolo 
fotbalové divize od 17:00 hod.) 

Neděle 16. srpna 
TJ Jiskra Ústí n.O. B – Králíky-Červená 
Voda (II.kolo krajské fotbalové IB. třídy 
od 17:00 hod.) 
Sobota 22. srpna 
Tenisový turnaj dorostenců a dorostenek 
(sobota + neděle) 
Sobota 29. srpna 
TJ Jiskra Ústí n.O. – SK Pěnčín-Turnov 
(fotbalová divize od 17:00 hod.) 
Neděle 30. srpna 
TJ Jiskra Ústí n.O. B – Verměřovice 
(krajská fotbalová IB. třída od 17:00 hod.) 

 
Prázdninové cvičení aerobiku 

 
Cvičení začalo  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 

 
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  
 
 
Minigolf za Aquaparkem 
 
Vchod: od "pilinovky" (u regule) nebo z 
Aquaparku. 
Provozní doba srpen: 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. 
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. 

 
Černovírský kros 

 
V neděli 9. srpna se uskuteční v Černovíře 
již 8. ročník Běhu do vrchu, který je 
zařazen do ISCAREX poháru, Orlické 
běžecké ligy. Prezentace je od 9:00 hod. u 
Hostince U Bobše.  Délka hlavního závodu 
je 4,770 km, kopcovitý terén, asfalt, polní a 
lesní cesty. Startovné: dopělí 40 Kč, 
mládež zdarma. Pořadatelem je TJ 
Černovír, info: 607 558436, 
nemsak.miroslav@centrum.cz 
 
 
Informa ční list 
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí. 
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