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Výměna občanských průkazů 
 
Platnost občanských průkazů BEZ 
strojově čitelných údajů, vydaných do 31. 
prosince 2003 KONČÍ nejpozději 31. 
prosince 2008. Tato výměna OP nepodléhá 
správnímu poplatku. 
Pro občany narozené před 1.1. 1936 platí 
VÝJIMKA  – občanské průkazy, ve kterých 
mají vyznačenou dobu platnosti „bez 
omezení“ nebo „platnost prodloužena bez 
omezení“ zůstávají nadále platné. 
Občanské průkazy se strojově čitelnými  
údaji platí po dobu v nich uvedenou. 
K vydání nového OP je třeba 1 průkazové 
foto ne starší jednoho roku, vyplněnou  
žádost  a původní OP. 
 
Pozvánka osadního výboru v Černovíru 
 
V sobotu 31.5. od 15:00 hod. je připravená 
oslava Dne pro sousedství. Připravené jsou 
soutěže pro děti pod dohledem členek ČČK, 
opékání párků za dozoru členů Sboru 
dobrovolných hasičů, hudba a vzájemné 
občerstvení mezi sousedy. Přineste též svůj 
tradiční a úspěšný domácí výrobek! 
 
Kalendář akcí na webu 
 
Na webových stránkách města Ústí n.O.  je 
na pravé  liště umístěna rubrika Kalendář 
akcí, kde jsou seřazeny kulturní a sportovní 
akce podle data konání. V případě, že zde 
chcete umístit informace (zcela zdarma pro 
větší informovanost občanů Ústí n.O. i 
návštěvníků města) o Vámi pořádané akci 
posílejte tyto informace na e-mailovou 
adresu: prokes@muuo.cz s názvem zprávy 
Kulturní a sportovní akce. E-mail musí 
obsahovat i následující informace: Kdy, 
kde, od kolika hodin a kdo akci pořádá 
(včetně kontaktu případně www stránek s 
bližšími informacemi). 
V případě, že nemáte k dispozici internet, je 
možné ve stejné tj. požadované struktuře 
tyto informace podat podatelně MěÚ nebo 
Informačním centru. 
Kulturní komise Rady města Ústí nad Orlicí 
 
 
Velkoobjemové kontejnery 
 
Kontejnery budou na uvedených 
stanovištích přistaveny od 10:00 do 18:00 
hodin. 
U sauny 6. 5., U Strouhalů 7. 5., Kotelna 
Podměstí 13. 5., Korábova 14. 5., 
Třebovská 15. 5., Nová  20. 5., Dukla 21. 
5., Na Štěpnici 22. 5. 
 
 
Senior klub při M ěÚ Ústí nad Orlicí  zve 
na akce v měsíci květnu 
 
13.5. – Rukodělné činnosti, ubrousková 
technika – od 9:00 v ZŠ Hylváty 
(kampelička), lektorkou kurzu je paní S. 
Křížová. Účastník kurzu si přinese svíčku, 
květináč nebo kachli. Ostatní materiál bude 
k dispozici. Přihlášky v kanceláři Senior 

klubu ve Sladkovně každé úterý do 6.5. 
Poplatek 60 Kč se platí při přihlášení. Za 
Senior klub se této akce zúčastní paní J. 
Šamšulová (tel.: 728442575). 
14.5. – Zájezd Bystřica Klodzka, 
Dlugopole Zdroj a Medzigorze – odjezd 
z Ústí n.O. v 7:00 hod., návrat kolem 20:00 
hod. Cena zájezdu: pro členy 100 Kč + 150 
Kč oběd, pro nečleny 150 Kč + 150 Kč 
oběd. Přihlášky a zaplacení zájezdu každé 
úterý od 10:00 do 12:00 hod. v kanceláři 
Senior klubu. 
Zastávky autobusu: 
Hylváty sídliště: 6:40, Hylváty Perla 06: 
6:45, Babyka: 6:50, Nádraží ČSAD: 6:55, 
Penzion Na Pláni 1343: 7:00. 
22.5. – Odpoledne v Klopotech – odjezd 
autobusu ve 13:00 hod. Součástí odpoledne 
je i přednáška pí Špůrkové. V restauraci 
Klopoty bude možnost občerstvení. 
Autobus zdarma. Návrat kolem 18:00 hod. 
Zastávky autobusu: 
Hylváty sídliště: 13:00, Hylváty Perla 06: 
13:05, Dukla Prodejna: 13:10, Hotel UNO: 
13:15, Tvardkova, novin.stánek: 13:20, 
Penzion Na Pláni: 13:25, Domov důchodců: 
13:30, Kerhartice pošta: 13:35.  
27.5. – Povídání o ústeckém hřbitově a 
vzniku městského hřbitova – přednáší pan 
Josef Havel od 14:00 hod. ve Sladkovně. 
29.5. – Návštěva hřbitova – Ústecké 
osobnosti – průvodcem je pan Josef Havel, 
sraz ve 14:00 hod. u brány hřbitova. Na 
parkoviště u hřbitova lze dojet městskou 
dopravou. Jízdní řád autobusu: 
Dukla: 13:25, Hotel UNO: 13:27, 
Nemocnice: 13:29, Štěpnice: 13:31, 
Popradská: 13:33, Hřbitov: 13:38. 
Vycházka je časově i fyzicky náročná. 
Druhá část se uskuteční v červnu. 
Na měsíc červen (12.6.) připravujeme 
zájezd do Dětěnic a 19.6. historickou 
procházku po Ústí n.O. 
Bližší informace vždy v úterý od 10:00 do 
12:00 hod. v informační kanceláři Senior 
klubu ve Sladkovně. 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
Z městského muzea + LOGO 
 
Stávající čtyři výstavy v Hernychově vile 
doplní u příležitosti letošní padesáté KHS i 
výstava věnovaná tomuto kulatému výročí, 
která bude propojena ve dnech 6.-10.5. 
s výstavou houslí J. Svěceného. Kromě 
výstav a dalších kulturních akcí pro Vás 
zpřístupňuje muzeum i vyhlídkovou věž. 
Všechny návštěvníky srdečně zveme. 
Jarmila Süsserová 
***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  
Kurzy polštiny v Hernychově vile 
 
Jednou ze vzdělávacích akcí Městského 
muzea v Ústí n.O. bude v rámci Kulturně 
společenského centra česko-polského 
příhraničí v Hernychově vile i pořádání 
kurzů polského jazyka, které budou 
probíhat od září 2008. Prosíme případné 
zájemce,  aby se do 15. 6. předběžně 
přihlásili na tel. čísle 465 649 555, 465 523 
653 nebo prostřednictvím e-mailu: 
info@muzeum-uo.cz, 
malinkova@muzeum-uo.cz 
 

Klub p řátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí 
na výstavu 
Bratranci Jaroslav a Quido Kocianové – 
slavní ústečtí rodáci 
6. – 18. května 2008 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
V Galerii pod radnicí se ve stejném čase 
uskuteční i výstava 
Po roce – fotografie členů Klubu přátel 
umění Ústí nad Orlicí 
Otevřeno denně mimo pondělí, út-ne 10-12, 
14-17 hod. 
 
Základní umělecká škola J. Kociana 
 
Kocianova houslová soutěž 
8.  až 10. 5. od 9:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ 
Koncert komorní hudby – ústecké 
kvarteto a bývalí žáci školy 
4.5. v 18:00 hod. -   koncertní sál ZUŠ 
Mamince k svátku – koncert přípravných 
oddělení  pěveckého sboru ČTYŘLÍSTEK 
12. 5. v 17:00 hod. -  koncertní sál ZUŠ 
Vernisáž výstavy I. cyklu výtvarného 
oboru 
14. 5.v 17:00 hod. -  4. podlaží ZUŠ 
Benefiční koncert symfonického 
orchestru DECAPODA 
15.5.v 19:00 hod. -  kostel Nanebevzetí 
Panny Marie v Ústí nad Orlicí 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
19. 5. v 17:00 hod .-  koncertní sál ZUŠ 
Absolventský recital studentů II. cyklu  
T. Šaňák – klavír, L.Strnadová – klavír, B. 
Strnadová - klavír  
21. 5. v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Výroční koncert swingového orchestru 
BLACK BAND 
23. 5. v 19:00 hod. – Roškotovo divadlo 
Vystoupení swingového orchestru 
BLACK BAND 
24. 5. ve 20:00 hod. – chata Hvězda na 
Andrlově chlumu, (vyhlášení výsledků 
závodů do vrchu) 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
26. 5. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Třídní přehrávka – housle p. uč. M. 
Barvínková 
27. 5. v 16:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Koncert bývalých žáků ZUŠ – studentů 
konzervatoří 
28. 5. v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Třídní přehrávka – kytara p. uč. V. 
Matějů 
29. 5. v 16:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
 
ZUŠ Jar.Kociana, Smetanova 1500, Ústí n. 
O., tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz, e-
mail: info@ zusuo.cz 
 
Zápis dětí do ZUŠ J. Kociana 
 
ZUŠ J. Kociana vyhlašuje zápis dětí do 
následujících oborů: 
- hudební obor, sólový a sborový zpěv 
- taneční obor 
- výtvarný obor (pro děti nastupující do 1. 
třídy ZŠ do přípravné hudební výchovy a 
starší přímo do ročníku daného oboru) 
- literárn ě dramatický obor (pro děti z 1. 
třídy ZŠ a starší a studenty SŠ) 



Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři školy, 
u vyučujících v ZUŠ a na www.zusuo.cz. 
Přihlášky odevzdejte do ZUŠ nejpozději 
do 31.5. Zájemci budou písemně vyzváni 
k přijímací zkoušce, přijetí do ZUŠ bude 
zveřejněno 25.6. vyhláškou školy. 
(Reagujeme i na pozdější přihlášky). 
 
DDM Ústí nad Orlicí  
 
13.5. - oblastní kolo dopravní soutěže pro 
žáky ZŠ, začátek v 9:00 v areálu SOŠ 
automobilní v Hylvátech 
13.5. - okresní kolo Pythagoriády, 13:00 ZŠ 
Komenského, ÚO 
17.5. -  Praha - Hradčany a Muzeum MHD, 
výlet pro všechny zájemce bez omezení 
věku, cena 330,- 
24.-25.5. - mezinárodní volejbalový turnaj 
juniorek "Velká cena Města Ústí nad 
Orlicí", volejbalové kurty, zahájení 24.5. 
v 8:30 
31.5. - Zahradní slavnost  
 
Z městské knihovny + logo 
 
V městské knihovně se dne 12. května od 
17:30 hodin uskuteční přednáška pod 
názvem Léčivé pitné režimy. 
 
Taneční kurzy – podzim 2008 
 
Zájemci  se opět mohou přihlašovat do  
Tanečních kurzů, pořádaných Relax Dance 
Servisem Jana Bílka z Ústí n.O. Základní 
kurz bude zahájen v neděli 14.9. od 16:00 
hod. v Kulturním domě  v Ústí n.O. Prodej 
legitimací od 15.4. ve FOTO Irena u 
nádraží ČSAD. Kontakt: J. Bílek, tel.: 
603299520. Cena kurzu je 1.550 Kč. 
Chlapci, přihlášení do 30.6. budou mít 
slevu 250 Kč. Stejnou slevu budou mít i 
přihlášení sourozenci. 
***   ***  ***   ***   ***   ***   ***   *** 
Připravujeme Taneční kurz pro dospělé, 
tj. páry starší 18 let. Předpokládané 
zahájení od 5.10. po tanečních pro mládež, 
tj. od 19:30 do 22:00 hod., neděle, 10 lekcí, 
cena 1.250 Kč/osoba. Podmínkou zahájení 
je účast min. 30 párů. Prodej legitimací viz 
výše. 
 
Služby lékáren 
 
28.4. – 4.5. Lékárna Mellisa, ČT 
5.5. – 11.5. Lékárna Na Příkopech, ÚO 
12.5. – 18.5. Lékárna Arnika, ČT 
19.5. – 25.5. Lékárna Na Kociánce, ÚO 
26.5. – 1.6. Lékárna Anna, ČT 
 
Stomatologická pohotovost 
 
1.5. – MUDr. S. Moučková, Dolní 443, 
Choceň, tel.: 465 471310 
3. – 4.5. – MUDr. B. Nejedlý, Palackého 
349, Choceň, tel.: 465 472408 
8.5. – MUDr. M. Nekůžová, Na Štěpnici 
999, ÚO, tel.: 465 525210 
10. – 11.5. – MUDr. J. Němcová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523310 
17. – 18.5. – MUDr. J. Pirkl, Depo 
kolej.vozidel, ČT, tel.: 972 325282 
24. – 25.5. – MUDr. P. Lohrer, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534585 
31.5. – 1.6. – MUDr. R. Podgorný, 
Gen.Závady 116, V. Mýto, tel.: 465 423957 

 
Český červený kříž 
 
Senior doprava - službu lze objednat na 
tel. 774 412 117, permanentky jsou k 
dostání na ČČK,  Kopeckého 840 nebo na 
Informačním centru města. 
Kurzy první pomoci ČČK pro veřejnost 
13. 5. - První pomoc v domácnosti. Kurz 
je od 18:00 do 20:00 hodin v učebně první 
pomoci na ZŠ Bratří Čapků a je zdarma . 
20. 5. - Kurz automatické externí 
defibrilace - první pomoc při zástavě srdce. 
Kurz začíná od 18:00 hodin ve výše 
uvedené učebně a je zdarma. 
Společenské akce 
Akce se konají v budově ČČK, Kopeckého 
840, (v blízkosti Parku legií)  
Kavárni čka - každé pondělí od 15:00 do 
19:00 hodin, přijďte si popovídat se svými 
přáteli do Společenského centra ČČK 
13. 5.  NORSKO I. a 27. 5. NORSKO II. - 
Cestopisné besedy o Norsku s diapozitivy 
MUDr. Kučírka, od 17:00 hodin  
21. 5. BESEDA - Beseda s prim. MUDr. 
Lánou  "O českém zdravotnictví" - 
regulační poplatky, Orlickoústecká 
nemocnice, od 17:00 hodin 
30. 5.  DĚTSKÝ DEN - od 10:00 do 16:00 
hodin, soutěže, zábava pro děti + opékání 
na zahradě u  ČČK. 
Zdravé cvičení 
OS ČČK připravuje pravidelné cvičení na 
gymnastických míčích pro skupiny dětí, 
dospělé a seniory. Informace pro zájemce 
na tel. 775 112 998 nebo email: 
cck.uo@wo.cu 
Výlet - 15. 5. - Barokní areál Vraclav, 
prohlídka areálu Vraclav, cena 60,- 
(doprava+vstupné), přihlášky na tel. 724 
629 031 
Společenský večer - Svátek matek - 16. 5. 
od 20:00 hodin, v budově Zahrádkářského 
svazu - Moštárna 
Soutěž "Hlídek mladých zdravotníků" - 
7. 5.  - centrum města Ústí n. O. (okolí 
budovy ČSSZ, SZŠ) 
Připravujeme: - více informací na 
www.cckuo.cz dětské pobyty - tábory, 
kurzy PP 
 
Pozvánka do Džbánova 
 
Sbor Českobratrské církve evangelické ve 
Džbánově – Ústí n. O. při příležitosti 
znovuotevření kostela ve Džbánově,  kde  
dlouhodobě probíhá rozsáhlá rekonstrukce, 
Vás srdečně zve na jeho prohlídku. Kostel 
ve Džbánově je kulturní památkou a byl 
postaven v letech 1880 až 1881 na místě po 
vyhořelém původním dřevěném 
tolerančním kostelíku, postaveném v roce 
1784. V neděli 25. 5. od 14:00 hod. se 
v kostele  uskuteční přednáška PhDr. 
Musila na téma „Sakrální stavby 
v regionu“. Návštěvníkům se představí žáci 
ZUŠ J. Kociana svým koncertním 
vystoupením.   
 
Informace souboru C-Dance  
 
V dubnu se soubor zúčastnil Celostátní 
soutěže pěveckých sborů pedagogických 
škol v Litomyšli a také, díky spolupráci 
s tanečním oborem ZUŠ, si několik členů 
zatančilo 18. 4. na celovečerním 

představení Tančíme pro radost. 19. 4. jsme 
se také představili Klubu seniorů v Řetové. 
Ani  na otevření Hernychovy vily jsme 
nemohli chybět. V květnu vystoupíme v 
rámci jarního Majálesu v kostele Povýšení 
svatého Kříže na živou hudbu Jiřího Pavlici 
a  15. 5. se uskuteční benefiční koncert pro 
Lidušku Javůrkovou. Zatančíme na hudbu, 
kterou nám zahraje komorní orchestr 
Decapoda. Už poněkolikáté se bude konat 
v Ústí nad Orlicí krajské kolo soutěže 
Tanec, Tanec, kde se budeme snažit obsadit 
nejvyšší příčky s pěti choreografiemi.  
Soubor se také se připravuje na 25. výročí 
svého založení, a proto bychom rádi 
poprosili všechny bývalé tanečníky, kteří 
by byli ochotni s námi spolupracovat, aby 
se ohlásili na adresu 
vaskovaradka@seznam.cz. Budeme se těšit. 
Za soubor C-Dance K. Vašková a V. 
Březinová 
 
Benefiční koncert 
 
Římskokatolická farnost – Děkanství Ústí 
nad Orlicí a ZUŠ J. Kociana v Ústí n. O. 
Vás srdečně zvou na Benefiční koncert, 
který se uskuteční 15. 5. 19:00 hod. 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie zde 
v Ústí  n.O. V programu zazní Missa brevis 
J. Pavlici, dále skladby A.Vivaldiho,  
G. F. Händla a dalších.Účinkují: Decapoda, 
Smíšený pěvecký sbor KOS, C-Dance. 
Za pořadatele P. Lipenská                                                       
                                                                  
Pozvánka do patchworkového klubu 
 
V sobotu 3.5. se od 9:00 hod. uskuteční na 
2. stupni ZŠ Komenského další schůzka 1. 
ústeckého patchworkového klubu. Bližší 
informace na tel.: 732 779 612, G. Bártová, 
nebo na bartova.gab@seznam.cz 
 
Dětský den v Knapovci 
 
TJ  Knapovec a SDH  Knapovec Vás zvou 
na  DĚTSKÝ DEN -  24. 5. ve 14:30 hod. u 
sálu TJ. (Za nepříznivého počasí se koná na 
sále TJ). Čekají Vás  soutěže, odměny, 
hudba, houpačky, kolotoč, střelnice. Večer 
od 20:00 hod. - DISKOTÉKA  
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Pondělí: 10:00–12:00 – Nemluvňátka 
Úterý, středa a čtvrtek: 9:00-12:00 – 
Předškolkáček 
Středa: 14:30-17:30 - Výtvarné odpoledne 
+ herna 
Kavárni čka –  5.5. od 10:00 hod. 
Za pohádkou do knihovny –  5.5. od 
15:30 hod. v Městské knihovně 
Šátkování s Medley – 5.5. od 10:30 hod. 
Přáníčka pro maminky –7.5. od 14:30 
hod. 
Cvičení s dětmi od 1 roku do 3 let – 12.5. 
a 26.5. od 9:30 a 10:00 hod. 
Rodinné konstelace – 13.5. od 16:30 hod., 
vstupné 50 Kč 
Pečeme zdravě a chutně – 14.5. od 9:30 
hod. 
Den otevřených dveří u příležitosti 
Mezinárodního dne rodiny – 15. května 
od 9:00 hod. 
Dětská výživa Nestlé – 19.5. od 10:30 hod. 



Solná jeskyně – 20.5. od 16:00 a 17:00 
hod. Přihlášky v MC, telefonicky nebo e-
mailem. Zvýhodněný vstup 100 Kč dospělý 
+ děti zdarma 
Dětský den na dopravním hřišti – 29.5. 
od 16:00 hod., vstupné 20 Kč, s sebou 
dopravní prostředky a přilby 
Kurz základní sebeobrany pro ženy 
dívky – „Ženy, chcete se umět bránit?“ 
 6.5., 9.5., 22.5. a 26.5 vždy od 15:30 hod. 
V úterý 27.5. bude MC Medvídek 
z technických důvodů uzavřeno.  
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, 
K.Fišarová 605/965463, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.sweb.cz/medvidekuo 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 
Pondělí: 8:00 – 12:00 hodin 
- od 9:00 flétnička pro děti od 4 let 
- od 10:00 angličtina pro nejmenší 
Úterý: 9:00–11:30 hodin - krytá herna 
Středa: 8:00–12:00 hodin - cvičení, 
pohybové aktivity 
Pátek 8:00 – 12:00 hodin 
- od 10:00 „školička“ pro děti 3-6(7) let 
Čtvrtek: 17:00 – 18:30 hodin 
- angličtina pro dospělé, kont. osoba p. 
Krčmář, tel.: 777 558501, vstupné 20 Kč, 
hlídání dětí zajištěno, 1 dítě - 10 Kč 
6.5. – Setkání DRC – RC, 18:30 hodin 
12.5. – Dámská a pánská jízda – Návštěva 
solné jeskyně, Libchavy, 16:30 hodin 
20.5. – Přednáška – 1. pomoc malým 
dětem, RC, 10:00 hodin 
21.5. – Narozeniny v RC, RC, 10:00 
hodin – oslava narozenin dětí narozených 
v květnu 
26.5.– Výtvarná dílna – Ubrousková 
technika, RC, 16:30 hodin.  
27.5. – Výtvarná dílna – Ubrousková 
technika, RC, 10:00 hodin, (s sebou např. 
květináče, prkénka, dlaždičky…, ubrousky 
s barevnými motivy, cena cca 40 Kč). 
Kontaktní osoba: Mgr. N. Brožová -vedoucí 
RC Srdíčko, tel.: 604 313 249, e-
mail:nicol.brozova@jbuo.cz, www.jbuo.cz 
 
Zprávi čky ze Stacionáře 
 
V dubnu se naši klienti zúčastnili zájezdu na 
13. ročník koncertu „Chceme žít s Vámi“, 
pořádaným TV Nova v pražské ČEZ Aréně. 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Někteří klienti navštívili chráněné bydlení 
na Žampachu, kde se seznámili, jak se 
jejich kamarádi učí žít běžným životem. 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Celý měsíc pokračovalo v zařízení 
vzdělávání a proškolování pracovníků 
v přímé péči. 
 
Za ústecký Stacionář H. Zastoupilová, 
vychovatelka 
 
Centrum pro zdravotně postižené 
informuje 
 
Poskytujeme tyto služby: sociálně právní 
poradenství, osobní asistenci, bezplatné 
užívání studovny s internetem pro zdravotně 
postižené občany, po,st a čt – 7:00 – 16:00 
Poradna pro uživatele sociálních služeb 
poskytuje: pomoc týkající se zákona o 
sociálních službách, pomoc při zpracování 

žádosti, informace a podporu rodinám 
pečujícím o zdravotně postižené občany, po, 
út a čt – 7:00-16:00, tel: 465 525 324 
 
Internet pro seniory 
 
Dům pokojného stáří sv. Kryštof Ústí 
n.O.,  Sokolská 68 zve všechny starší 
občany na dopoledne s internetem. Na 
programu bude seznámení s počítačem a 
možnostmi internetu. Akce se uskuteční 
dne 20.5. od 9:00 do 11:00 hodin v Domě 
pokojného stáří sv. Kryštof.Cena 20 Kč. 
 
Poděkování 
 
Děkujeme za finanční podporu MěÚ a 
dalším sponzorům, kteří se podíleli na 
úspěšném konání 7. ročníku Tanečního 
maratonu. 
Za všechny Olga Kovářová 
 
Den otevřených dveří 
 
Rieter CZ a.s. Nástrojárna Hnátnice zve 
všechny příznivce moderních technologií 
na Den otevřených dveří – 24.5. od 9:00 
do 13:00 hodin. 
Prohlídka závodu – 3D konstrukce, CNC 
obrábění a montáž forem, doprovodný 
program, info: www.rieter.cz 
 
 
Otevřena nová cukrárna 
 
Brandýská cukrárna byla nově otevřena 
v Ústí nad Orlicí. Najdete nás na Malých 
Hamrech (nad ZŠ Komenského).  
www.na-vysluni.cz 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 
 
KINO MÁJ – kv ěten  
 
Pondělí 12. a úterý 13. v 19:30 hodin 
* RAMBO: Do pekla a zpět 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Čtvrtek 15. v 19:30 hodin 
* MONSTRUM 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Neděle 18. v 17:00 hodin – Hrajeme pro 
děti 
KRONIKA RODU SPIDERWICK Ů 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 19. v 19:30 hodin 
JUMPER 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 20. a středa 21. v 19:30 hodin 
10 000 PŘ. N. L. 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Neděle 25. a pondělí 26. v 19:30 hodin 
O RODIČÍCH A DĚTECH 
Vstupné: 70 Kč 
 
Úterý 27. a středa 28. v 19:30 hodin 
27 ŠATŮ 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Pátek 30. a sobota 31. v 19:30 hodin 

* VENKOVSKÝ U ČITEL 
Vstupné: 65 Kč 
 
NABÍDKA PO ŘADŮ – květen  
 
Úterý 6. května 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
Zahajovací koncert Kocianova Ústí 2008, 
Komorní filharmonie Pardubice, vstupné: 
100 Kč 
 
8. – 10. května 
ZUŠ Jaroslava Kociana – 50. ročník 
Kocianovy houslové soutěže 
 
Středa 7. května 
16:00 hodin – Hernychova vila 
Půl století KHS a Velký týden houslí – 
vernisáž, účinkuje Kocianovo kvarteto 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
Koncert laureátů a vítězů KHS, vstupné: 
100 Kč 
 
Čtvrtek 8. května 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
GALASOPRÁN, vstupné: 100 Kč 
 
Pátek 9. května 
19:30 hodin – Chrám Nanebevzetí Panny 
Marie 
VARHANNÍ PÍŠ ŤALY ZV ĚSTUJÍ 
(koncertní předplatné), vstupné: 100 Kč 
 
Sobota 10. května 
19:30 hodin – Chrám Nanebevzetí Panny 
Marie 
GALAVE ČER EVROPSKÝCH 
HOUSLÍ , vstupné: 100 Kč 
 
Neděle 11. května 
14:30 hodin – Roškotovo divadlo 
Závěrečný koncert vítězů KHS 2008, 
vstupné: 50 Kč 
 
Středa 14. května 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
N. Simon: DRUHÁ KAPITOLA , Divadlo 
Palace Theatre Praha, divadelní předplatné, 
vstupné: 180 Kč 
 
Sobota 17. května 
14:00 hodin – Roškotovo divadlo 
TANEC, TANEC…2008, Krajská 
přehlídka scénického tance mládeže a 
dospělých, vstupné: 50 Kč 
 
Čtvrtek 22. května 
19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
Byli jsme s Nepálu, cestopisná přednáška 
MUDr. M. Procházky, vstupné: 65 Kč 
 
Sobota 24. května 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
O pejskovi a kočičce, pohádka 
s písničkami, vstupné: 45 Kč 
 
Sportovní centrum Radava 

 
Pondělí 5.5. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 6.5. – 19:30 – 23:00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 7.5. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 



Pondělí 12.5. – 18:00 – 22:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 13.5. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 14.5. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 14.5. – 19:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum 4. liga (družstva) 
Sobota 17.5. – 10:00 – 18:00 hodin 
SBL (družstva) 
Neděle 18.5. – 13:00 – 16:00 hodin 
Pepa Hoblík junior (dvojice) 
Pondělí 19.5. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pohár Holby (jednotlivci) 
Úterý 20.5. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 21.5. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Pondělí 26.5. – 16:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum cup (jednotlivci) 
Úterý 27.5. – 19:00 – 22:30 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
Středa 28.5. – 18:00 – 22:30 hodin 
Tacl cup (jednotlivci) 
 
Tel. rezervace: 465 529 477-9, e-
mail:radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Pondělí: 14:00 – 20:00 hodin 
Úterý: 5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
Středa: 14:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek: 5:30-8:00, 14:00-20:00 hodin 
Pátek: 5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
Sobota, neděle: 10:00 – 21:00 hodin 
 
Upozornění: 1. a  8.5. -  ZAVŘENO, 31.5. – 
sanitární den, otevřeno: 14:00-21:00 hodin.  
Plavání pro těhotné ženy: každou středu 
12:30-14:00, vodní aerobik: každé pondělí 
a středu (kromě svátků) 20:00-21:00 hod. 
Informace: 465 524 254, www.tepvos.cz 
 
Veřejný závod horských kol 
 
Generali-Sport Bárt Vás zve na 
BIKEMARATON, který se uskuteční 
v neděli 18. května – prezentace 8:30-9:30 
hod., start a cíl v tábořišti Cakle, kategorie 
(muži, ženy) dle věku, možnost přihlášení 
předem. Kontakt: 603 526 307, 
www.sportbart.cz  
 
Kam za sportem v květnu 
 
Sobota 3. května 
Jiskra Ústí n.O. – FK Č. Třebová (krajský 
fotbal. přebor, muži A, od 17:00) 
Jiskra Ústí n.O. – Třemošnice, (krajský 
fotbal.přebor, st. a ml. žáci, 13:30 a 15:15)  
Neděle 4. května 
Jiskra Ústí n.O. B – Svitavy B (1.B fotbal. 
třída, muži B, od 17:00, hřiště Kerhartice) 
Jiskra Ústí n.O. – Svitavy (krajský 
fotbal.přebor, st. a ml. dorost, 10:15 a 
12:30, hřiště Kerhartice) 
Úterý 6. května 
Okresní kolo atletického čtyřboje žáků a 
žákyň ze ZŠ 
Středa 14. května 
Okresní kolo poháru rozhlasu v atletice st. 
žactva od 13:00 na stadionu 
Sobota 17. května 
Jiskra Ústí n.O. – SK Stolany (krajský 
fotbal.přebor, muži A, od 17:00) 

Jiskra Ústí n.O. – Březová n.S. (krajský 
fotbal.přebor, st. a ml. dorost, 12:30 a 
14:45)  
Krajský přebor žáků a juniorů v leteckém 
modelářství (letiště Aeroklubu Ústí n.O.), 
blíže na www.ddm-usti.cz/juniorklub 
Župní přebor Sokola v atletice od 9:00 na 
stadionu 
Neděle 18. května 
Jiskra Ústí n.O. B – Č. Třebová B (1.B 
fotbal. třída, muži B, od 17:00) 
Jiskra Ústí n.O. – Pardubice 1899 (krajský 
fotbal.přebor, st. a ml. žáci, 13:30 a 15:15)  
24. – 25. května 
Mezinárodní mistrovství ČR automobilů do 
vrchu na Andrlův chlum 
Sobota 31. května 
Jiskra Ústí n.O. – M. Třebová (krajský 
fotbal.přebor, st. a ml. dorost, 12:30 a 
14:45)  
 
 
Minigolf v Aquaparku 
 
Vchod: Aquapark - zadní část u “regule”, 
vstup od "pilinovky". 
Provozní doba květen: čtvrtek - neděle od 
13:00 do 17:00 hod. (poslední vstup v 
16:00 hod). Nabízí hru na 18 minigolfových 
dráhách v příjemném prostředí. Možnost 
skupinových rezervací  na e-mail: 
minigolf.uo@gmail.com  
Vstupné: 40,- Kč/1 osoba /1 okruh. 
Permanentka: 400,- Kč/1 osoba /11 okruhů. 
Otevřeno bez ohledu na provoz Aquaparku. 
Provozní dobu lze měnit. V případě 
nepříznivého počasí (např. déšť) bude 
sportoviště uzavřeno. 
   www.minigolf-uo.estranky.cz  
 
LK Spinning Centrum 
  
Týdenní rozvrh   
PO – PÁ v 10.00, 16.00, 17.30, 19.00 hodin 
SO – NE v 10.00, 14.00, 16.00, 17.30 hodin 
(po dohodě i v jiném čase), hala SŠUP,  
Zahradní 541, ÚO, rezervace: 736 427 378 
AKCE – soboty, neděle  
10.5.   MINIMARATON 
25.5. Prodloužená lekce 
Bližší informace: www.lkspinning.com 
 
Spinning centrum RIO 

 
Spinning centrum Rio najdete v areálu 
krytého plaveckého bazénu v Ústí n.O. 
Jednotlivé vstupné – 85 Kč, permanentka 
10 vstupů 730 Kč. Na jednotlivé hodiny je 
třeba se objednat a to od 9:30 do 21:00 
hodin na tel. čísle: 465 557 210. 
 
 
Informace z ústecké kynologie 
 
Základní kynologická organizace Ústí n.O. 
zve příznivce kynologie a  milovníky psů do 
areálu Na Bělisku v Ústí n.O., kde pořádá 
dne 3.5. kvalifikační závod na Mistrovství 
ČR mládeže 2008 a o týden později, tj. dne 
10.5. tradiční závod „Ústecký pohár“ 
v rámci Orlické ligy. 
Dále místní organizace informuje širokou 
veřejnost, že z důvodu rostoucího zájmu o 
výcvik psů a rad spjatých s jejich chovem, 
pořádá od dubna speciální výcvikové kurzy. 

Zájemci se mohou osobně informovat 
v areálu místní kynologie Na Bělisku, nebo 
na www.zko-uo.estranky.cz 
Za ZKO Ústí n.O. Zdeněk Snítil 
 
 
Přes tři hrady pěšky i na kole 
 
Odbor KČT TJ Sopotnice ve spolupráci 
s Domovem Pod hradem Žampach  
pořádá v sobotu 10. května 
 
36. ročník pochodu Přes tři hrady 
24. ročník Přes tři hrady na kole 
Start a cíl v Sopotnici na hřišti, 2. startovní 
místo v Žampachu v areálu zámku. Pěší 
trasy vedou přes zříceniny hradů Potštejn, 
Litice, Žampach a Lanšperk. Připraveny 
jsou i dětské trasy. Cyklotrasy směřují do 
podhůří Orlických hor. 
Start je průběžný od 8:00 do 9:30 hodin. 
Kontakt: P. Lžíčař, tel: 605 740037, e-
mail:lzicar.petr@tiscali.cz, www.kct-
sopotnice.com 
 
 
Gymnastika má nové stránky 
 
Oddíl sportovní gymnastiky TJ Jiskra Ústí 
n.O. oznamuje svým příznivcům, že má nové 
webové stránky, na kterých naleznou 
aktuální informace o trénincích a 
aktivitách, ale i historii oddílu: www.sport-
gym.estranky.cz 
 
Tým trenérek 
 
 
Aprílové plavání Sokolů 
 
Prvního dubna měli členové TJ Sokol Ústí 
n. O. možnost zdarma navštívit místní 
plavecký bazén. Snad kvůli pěknému 
počasí dorazilo pouze padesát členů, z toho 
30 zástupců oddílu Rodiče a děti a 11 dětí. 
V kategorii mladší žáci si nejlépe vedl L. 
Kubata, který obsadil 1. místo, R. Saligen 
na 2. místě a G. Khlimancov na místě 
třetím. V kategorii mladší žákyně bylo 
pořadí: 1. místo B. Kopfsteinová, 2. místo 
N. Dočkalová, 3. místo M. Rohlenová. 
Starší žákyně dorazily pouze dvě: 1. místo 
S. Sychrová, 2. místo T. Hodrová. 
Nejrychlejší byla Barbora Kopfsteinová, 
která porazila i všechny kluky. 
 
Večerní in-line bruslení 
 
Pro všechny in-line 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 (9. 
5., 23. 5., 13. 6., 27. 6., 18. 7., 15. 8., 5. 9.). 
Vždy v pátek od 20:30 do 22:00. 
Podrobnější informace najdete na 
www.inlineschool.cz/usti 
Pro malé bruslaře pořádáme in-linovou 
školičku plnou her, smíchu a zábavy: 
Příměstské tábory pro děti od 6 do 12 let, 
v červenci a srpnu, po-pá od 8:00 do 16:00. 
Začátečníkům i pokročilým nabízíme 
soukromé lekce in-line bruslení. 
Přihlášky a info: 602 245 393, 
www.inlineschool.cz  



 
Ústečtí turisté zvou na rozhlednu 
 
KČT v Ústí n.O. připravil na 18.května 13. 
ročník jarní cykloakce „K rozhledně 
Andrlův chlum“. Start: 8:00 do 10:00 hod. 
z Mírového náměstí v Ústí n.O., cíl všech 
trase na Andrlově chlumu do 20:00 hod. 
Nejkratší 8 km trasa je vypsána pro pěší i 
cyklisty, pro vzdálenější účastníky je 
vhodná  cílová jízda. Do cíle dojedou po 
vlastní ose a svoji trasu doloží několika 
razítky. Mládež do 15 let se může akce 
zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.  

 
Cyklistická časovka na „Andrlák“  

 
Sportovní ústecký oddíl CTC FORT SMC 
pořádá ve spolupráci s firmou FORT 
FRAMES a Městem Ústí n.O. 19. ročník 
Velké ceny Města Ústí n.O.. Časovka do 
vrchu se jede ve čtvrtek 8. 5. Kancelář ve 
firmě FORT FRAMES bude otevřena od 
8:00 do 10:00 hod. Start 5. závodu 
Kooperativa Extraliga Masters 2008 bude 
v 11:00 hod. v půlminutových intervalech 
od nejstarších po nejmladší kategorie. Start 
v Lázeňské ulici – cíl na Andrlově chlumu.  
Podrobnější informace: J. Šebek, ředitel 
závodu, Pod Lesem 245, ÚO, mobil 604 
308 184, e-mail: mialsebek@tiscali.cz . 
Historie závodu je na www.ctc.wz.cz. 
 
Sběr železného šrotu 
 
SDH Hylváty pořádá 18. 5. v rámci 
jarního úklidu sběr železného šrotu. 
Trasa sběru: směrem od Tří mostů ulicemi 
Krátká, Sluneční, Třebovská, Poříční, Za 
Vodou, Sadová, Na Stráni, Pivovarská, Pod 
Lesem, Švermova, Nerudova, U Řeky, 
Potoční, U Rybníčku, Za Drahou, Vrbová. 
Bude svážen kovový odpad připravený 
k silnici na místo přístupné k naložení na 
nákladní automobil. Svoz začíná od 9 hod. 
směrem od Tří mostů. Průjezd vypsanými 
ulicemi 1x. V případě většího množství či 
žádané pomoci z naší strany předem 
domluva na tel.: 732 450 348. 
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