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Ústí nad Orlicí nabízí svým Občanům a pOdnikatelům 
mOžnOst snížení cen energií

Vážení spoluobčané, o skutečnosti, že 
ceny energií v posledních letech mají vzrůs-
tající tendenci, Vás jistě nemusím přesvěd-
čovat. Město Ústí nad Orlicí ve snaze sní-
žit výdaje v této oblasti již třetím rokem 
realizuje centralizovaný nákup elektric-
ké energie, zemního plynu a telekomu-
nikačních služeb pro sebe a své zřízené 
organizace. Tím jsme v uplynulých letech 
dosáhli významných úspor na provozních 
nákladech města. Základní myšlenkou 
spouštěného projektu pro občany a pod-
nikatele města Ústí nad Orlicí je spojit co 
největší množství zákazníků, vytvořit tak 
silnou skupinu a stát se zajímavým kli-
entem pro dodavatele energií. Dodavatel 
je pak ochoten o takového klienta bojovat, 
neboť má záruku určité spotřeby a tím pá-
dem si může dovolit snížit svou ceníkovou 
cenu, která je běžně nabízena jednotlivým 
zákazníkům. Místem střetu a zájmu těchto 
dodavatelů je pak elektronická aukce, tedy 
dražba, která probíhá on-line. Výhodou to-
hoto způsobu nakupování je průhlednost ce-
lého průběhu nákupu a navíc fakt, že doda-
vatelé o svého zákazníka otevřeně soutěží.

Na rozdíl od některých měst, která o zá-
měru centralizovaného nákupu energií pro 
občany více mluví v médiích, ale jeho re-
alizaci fakticky nenabízejí, má naše město 
celý projekt detailně připravený, schvá-
lený a de facto zahájený. Na základě 
předložených podkladů, ověřených zkuše-
ností a osobního jednání s dodavatelskou 
společností, schválila Rada města Ústí nad 
Orlicí realizaci tohoto projektu na svém 
dubnovém zasedání. Důvody tohoto roz-
hodnutí byly nesporné. Za prvé - nabídnout 
realizaci této služby občanům a drob-
ným podnikatelům a pomoci jim snížit 

v dnešní době již tak napjaté rozpočty na 
energie a za druhé - dobrá zkušenost s re-
alizací obdobného projektu a této služby 
ve městě Říčany, kdy domácnosti pomocí 
elektronické aukce dosáhly úsporu u silové 
elektrické energie cca 16,5%, u zemního 
plynu cca 29%.

Vážení spoluobčané, celý projekt, včet-
ně elektronické aukce, bude realizován 
prostřednictvím e-Aukční síně společnosti 
ecentre, a.s., praha, která má v této 
oblasti bohaté zkušenosti. město Ústí nad 
Orlicí je garantem projektu, poskytuje 
vybrané společnosti prostory a administra-
tivní podporu, zajišťuje mediální propagaci 
projektu a poskytuje Vám veškeré infor-
mace. společnost ecentre, a.s. praha 
naopak zúčastněným garantuje sběr dat 
a zajištění otevřené soutěže, tzn. oslovení 
širokého portfolia dodavatelů energií a po-
rovnání všech nabídek v e-aukci. Dále pak 
porovnání ceny klienta s cenou vzešlou 
ze soutěže a zajištění změny dodavatele 
v případě dosažení nižší ceny. Součástí 
služby je zajištění veškerého administrativ-
ního servisu.

Přestože je projekt na snížení cen energií 
pro občany našeho města již zahájen, čeká 
nás nyní jeho nejzásadnější část. v květnu 
bude probíhat sběr podkladů pro elek-
tronickou aukci. vlastní aukce se usku-
teční v červnu letošního roku. celý pro-
jekt bude završen následným uzavíráním 
jednotlivých smluv s vítězným dodavate-
lem. Přesný časový harmonogram projektu 
a další podrobné informace naleznete v sa-
mostatné příloze květnových Ústeckých 
listů a dále na webových stránkách města 
a v informačním centru. 

Ve snaze poskytnout Vám, občanům, co 
možná nejvýhodnější službu, rozhodli jsme 
zřídit nejen centrální kontaktní místo 
v budově MěÚ v Galerii pod radnicí, ale 
i odloučená pracoviště v Hylvátech (ZŠ 
Třebovská), v Kerharticích (ZŠ Sokolská) 
a na sídlišti Štěpnice (Centrum sociálních 
služeb). Zájemci, kteří se rozhodnou zapojit 
do projektu, dodají na libovolně vybraném 
kontaktním místě kopii smlouvy včetně 
případných dodatků se stávajícím doda-
vatelem elektřiny a zemního plynu, kopii 
posledního ročního vyúčtování energií 
od stávajícího dodavatele a podepsanou 
smlouvu a dohodu o plné moci se společ-
ností eCENTRE, a.s. Tato smlouva je bez-
úplatná a pouze definuje práva a povinnosti 
obou stran. 

Vlastní realizace projektu na sníže-
ní cen elektrické energie a zemního plynu 
pro město Ústí nad Orlicí prostřednict-
vím elektronické aukce je pro všechny 
občany a podnikatele zdarma. Společ-
nosti eCENTRE, a.s. neplatí za zprostředko-
vání e-aukce nic ani město Ústí nad Orlicí. 
Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení 
aukce dodavatel, který e-aukci vyhraje. 

Vážení spoluobčané, přípravě tohoto pro-
jektu věnovalo vedení města Ústí nad Orlicí 
a pověření pracovníci MěÚ nemálo času. 
Jsme přesvědčeni o smysluplnosti pro-
jektu a jeho ekonomickém přínosu. Ze-
jména z těchto důvodů Vás žádám o aktivní 
spoluúčast a připojení se do projektu. pouze 
s vámi bude společný nákup efektivní! 

Petr Hájek
starosta města 
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ZÁMĚR PRODEJE 
DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr pro-
deje družstevních bytů:
- byt o velikosti 1 + 3, výměra 81,83 m2 se 

nachází v ulici Okružní v Ústí nad Orlicí, 
nejnižší kupní cena bytu je stanovena na 
500 tis. kč

- byt o velikosti 1 + 4, výměra 81,65 m2 se 
nachází v ulici Na Pláni v Ústí nad Orlicí, 
nejnižší kupní cena bytu je stanovena na 
600 tis. kč

- byt o velikosti 1 + 4, výměra 82,54 m2 se 
nachází v ulici Heranova v Ústí nad Orlicí, 
nejnižší kupní cena bytu je stanovena na 
600 tis. kč

Bližší informace o podmínkách prodeje a ná-
ležitostech nabídky získáte na úřední desce 
Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, na www.
ustinadorlici.cz, také v sekci aktuality – ma-
jetkoprávní záležitosti a na telefonním čísle 
465 514 266.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – MĚSTO V POHYBU – 
TÝDEN DOBRÉ POHODY 2013

Letošní 14. ročník akce Město v pohybu 
bude probíhat ve dnech 3. – 8. června. Bě-
hem uvedeného týdne se uskuteční různé 
sportovní a kulturní akce pro děti, rodiny 
nebo seniory a připraven je i bohatý dopro-
vodný program – např. výstavy, akce pro 
děti nebo dny otevřených dveří. Zázemí 
a občerstvení pro návštěvníky akcí je při-
praveno na Mírovém náměstí po celý týden 
Města v pohybu.
Během každého odpoledne vystoupí ama-
térské a dětské soubory a večer je připraven 
program profesionálních skupin a umělců. 
Letos se na pódiu na Mírovém náměstí 
představí např. MIG 21, E. Farna, J. Budař 
a Eliščin band, M. Prokop, Žalman&spol., 
K. Knechtová, COCOTTE MINUTE, 

UDG, Progres 2, V. Hron-Abeceda hvězd 
nebo ABBA stars revival. Na sobotní večer 
je připraven ohňostroj.
Více informací a podrobný program najde-
te koncem května na www.ustinadorlici.cz 
a v červnovém vydání Ústeckých listů. 

DEN VÍTĚZSTVÍ - kONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLkY V EVROPĚ
Útokem na Polsko 1. září 1939 začal dopo-
sud nejničivější světový válečný konflikt, 
jehož poslední evropské výstřely zazněly 
v noci z 11. na 12. května v prostoru Milín-
-Slivice u Příbrami. Dosud nikdy v novodo-
bých dějinách nebylo zlo tak mocné, vraž-
dění a vyhlazování tak snadné a ničení tak 
rozsáhlé. Československo zaplatilo životy 
více než 360 000 obětí na civilním obyva-
telstvu a vojácích bojujících v rámci spoje-
neckých armád.
Abychom již nikdy tuto dobu nemuseli pro-
žít znovu, měli bychom svoji nevědomost 

a despekt vyměnit za úctu a hrdost k česko-
slovenským vlastencům, kteří padli a zahy-
nuli za svobodu naší vlasti na všech světo-
vých bojištích. 
Československá obec legionářská Jednota 
Ústí nad Orlicí zve proto touto cestou širo-
kou veřejnost na vzpomínkový pietní akt, 
který se uskuteční dne 7. 5. v 11:00 hodin 
v Ústí nad Orlicí u pomníku bubnujícího 
legionáře a v parku čsl. legií za účasti zá-
stupců města, svazu bojovníků za svobo-
du a armády čr.   Vladimír Pohorský, 

ČsOL Jednota Ústí nad Orlicí

OZNÁMENÍ OBČANŮM
z důvodu pořádání úvodního závodu ze série závodů mistrovství republiky v downhill skateboardingu ve dnech 9.5.2013 až 
12.5.2013 bude uzavřena komunikace na andrlův chlum od křižovatky ze silnicí ii/360. vzhledem k omezeným parkovacím kapa-
citám, doporučujeme všem zájemcům z řad diváků, aby pro přemístění do místa konaní závodů využili trasy pro pěší.

CYkLO GLACENSIS 2013 PRO MLADÉ
12. ročník mezinárodní cyklistické akce 
v česko-polském příhraničí CYKLO GLA-
CENSIS se uskuteční 17. května 2013. Na 
české straně startuje 11 týmů cyklistů z 11 
českých měst, na straně polské 8 týmů z pol-
ských startovních měst. Společným cílem se 
letos stal Nový Hrádek u Olešnice v Orl.h., 
ležící v blízkosti česko-polské hranice. Le-
tošní ročník je zaměřen na účast mladých 
cyklistů od 18 do 26 let.
Start z Ústí nad Orlicí je v pátek 17. května 
2013 v 8:00 hodin z náměstí. Cíl je v are-
álu Astra Dlouhé Rzy Nový Hrádek. Před-
pokládaná délka trasy je 75 km, tempo je 
rekreační a volné, každý cyklista se účastní 

na vlastním kole a na vlastní zodpovědnost. 
Návrat je v sobotu dopoledne individuální. 
V cíli je pro účastníky připraven bohatý 
program: sportovní hry na motivy Her bez 
katastru, vyhodnocení vědomostní soutěže 
probíhající v průběhu cyklojízdy, přednáška 
mořeplavce Rudy Krautschneidera, kulturní 
program, kapela, taneční zábava a diskoté-
ka. Ubytování je v chatkách a bungalovech, 
zavazadla poveze doprovodné vozidlo. 
Akce se koná pod záštitou 1. náměstka 
hejtmana Pardubického kraje Romana Lín-
ka a je spolufinancována z Fondu mikropro-
jektů Euroregionu Glacensis OPPS ČR-PR 
2007 – 2013.

Další informace sledujte na www.orlicko-
-trebovsko.cz a ve vývěsní skříňce KČT Ho-
ral v ul. 17.listopadu. Svou účast pro zajiš-
tění triček, ubytování a stravování, potvrďte 
do 10.5. 2013. Nelekejte se, že už nejsme 
nejmladší, a pojeďte s námi!
Kontakt na organizátora: Jana Staňková, tel. 
465 524 782, 603 569 884, jana.stanko@
centrum.cz

kVĚTEN V ORLICkÝCH 
HORÁCH A PODORLICkU

Na webovém portále www.mojeorlickehory.
cz najdete seznam slev a výhod, které můžete 
v letošním roce využívat díky speciální slevo-
vé kartě, kterou získáte ve všech informač-
ních centrech naší destinace.
Bližší informace získáte v Informačním 
centru města Ústí nad Orlicí a ČD v budově 
radnice na Mírovém náměstí.
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ZVUkOVÝ PRŮVODCE MĚSTEM
Město Ústí nad Orlicí představí své zajímavosti návštěvníkům 
města prostřednictvím zaktualizovaného zvukového panelu. 
V uplynulých třech měsících proběhla modernizace systému a ak-
tualizace dat zvukového panelu umístěného na Mírovém náměstí. 
Na panel byly nově umístěny aktualizovaná mapa v historizujícím 
grafickém provedení a letecký snímek města. Současně byl panel 
opatřen LCD displejem o velikosti 12 x 19 cm pro promítání vi-
deospotu o městě a doplněny byly audiospoty o zajímavých mís-
tech ve městě. Dále firma DARUMA, dodavatel zvukového pane-
lu, připravila z dodaných podkladů aplikaci turistického průvodce 
městem pro „chytré“ telefony. Informace o městě je možné si tak 
stáhnout pomocí QR kódů do svých mobilních telefonů. Věříme, 
že nová aplikace a aktuální data uvedená na zvukovém panelu bu-
dou přínosem pro uživatele a návštěvníky města.

Bc. Zdenka Kroulíková
oddělení cestovního ruchu a propagace

INFORMAČNÍ CENTRUM V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
*Plánuje uveřejnit na svých internetových stránkách databázi služeb 
v Ústí nad Orlicí (kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, masáže, opra-
váři, řemeslníci, stavebnictví, kominictví, cestovní kanceláře, auto-
školy, doprava, ...). Pokud máte zájem být BEZPLATNĚ uveřejněni 
v této databázi, sdělte nám písemně (poštou nebo na e-mail: 
kunvalsk@muuo.cz) údaje o Vaší firmě - službě (název firmy – popis 
služby, adresa a telefon).
*Nabízí v prodeji novou oboustrannou turistickou a cykloturistic-
kou mapu regionu Orlicko-Třebovsko s vyznačením zajímavých tu-
ristických cílů, cyklotras a tras pro pěší turistiku. Měřítko mapy je 
1:25000 a cena mapy je 55,-Kč. 
*Nabízí v prodeji keramické výrobky z chráněné dílny Kopeček 
v Bartošovicích v Orlických horách. V prodeji také keramika se zna-
kem města – hrnky, zvonečky.

velikOnOce v paŘíži
Velikonoční prázdniny využili někteří žáci 8. 
a 9. ročníku k výletu do Paříže, kam je zavez-
la cestovní kancelář PRO TRAVEL CK, jež 
se zaměřuje na zájezdy pro školní kolektivy. 
V hlavním městě Francie si žáci prohléd-
li známé památky: baziliku Sacré-Coeur, 
náměstí de la Concorde, muzeum Louvre, 
katedrálu Notre Dame, Sorbonnu, Panthéon, 
Lucemburské zahrady a samozřejmě Eiffe-
lovu věž, na kterou se těšili nejvíce. Dále 
navštívili akvárium Cine Aqua, prohlédli si 
historické centrum z lodi, plující po Seině, 
a zájezd ukončili vyhlídkou z mrakodrapu 
La Tour Montparnasse. Žáci skvěle zvládli 
náročný a nabitý program a plni zážitků se 
šťastně vrátili domů. Poděkování patří p. 
uč. Kulhavé, jež celý zájezd zorganizovala 
a žáky do Paříže doprovodila.

prOJekt pet art
V sedmém ročníku předmětu Seminář ze 
společenských věd bylo jednou z oblastí 
zvoleno i průřezové téma Environmentální 
výchova. Žáci se zabývali např. konzum-
ním způsobem chování a nakupování, sle-
dovali vynikající dokument Z popelnice do 
lednice nebo si zkoušeli představit, jak by 
sehnali vodu jako průměrná africká rodina. 
Celkovým výstupem byla tvorba výrobků 

INFORMACE ZE ZŠ kOMENSkÉHO

z prázdných PET lahví. „Petky“ jsou dostup-
né na každém kroku a mohou sloužit nejen 
pro výrobu např. fleecových bund, ale i jako 
materiál ke vzniku modelů a soch. Během 
několika vyučovacích hodin byly s pomocí 
tavných pistolí vytvořeny objekty. V březnu 
se na chodbě školy objevily: sedící postava 
popíjející z kalichu, židle pro obra a geome-
trický útvar složený z petkových šestiúhel-
níků.

pŘípravY zlatÉHO klíčkU pŘed 
Ostravskými kOncertY
Zlatý klíček, pěvecký sbor naší školy, se 
pod vedením sbormistryně Dany Špindle-
rové pilně připravuje na koncertní zájezd do 
Ostravy. Ve dnech 14. až 16. května navštíví 
ústečtí zpěváci své kamarády z dětského pě-
veckého sboru Muzika ze ZŠ Josefa Valčíka 
z Ostravy - Poruby a představí se na dvou 
koncertech. Hostitelé mají pro naše děti při-
pravený bohatý program a oplatí jim tak naši 
pohostinnost z jejich předvánoční návštěvy.

kraJskÉ FinÁle mladÉHO de-
mOstHena
Jiří Kada, žák 6. ročníku, zaujal porotu 
krajského kola a umístil se na prvním mís-
tě v soutěži řečnických dovedností. Navázal 
tak na svá vítězství ze školního i regionální-
ho kola. Po absolvování soustředění, kde se 
bude připravovat společně s ostatními fina-
listy pod vedením zkušených moderátorů, 
bude reprezentovat školu i celý Pardubický 
kraj na celostátním kole které proběhne 16. 
května v Praze. Budeme držet palce!

divadelní pŘedstavení bYlO 
nÁs pĚt
Zájemci z 8. ročníků si 25. března odskočili 
ze školních lavic do lavic o něco pohodlněj-
ších, divadelních. Přesněji do Klicperova 
divadla v Hradci Králové, kde zhlédli diva-
delní představení podle knihy Karla Poláč-
ka „Bylo nás pět“. Dvě hodiny tak prožíva-
li příhody Petra Bajzy, Čeňka Jirsáka, Edy 
Kemlinka, Antonína Bejvala, Pepka Zilvara 
a dalších postav románu, jenž se odehrává 
v nedalekém Rychnově nad Kněžnou.

ŠkOlní kOlO sOUtĚže v pOznÁ-
vÁní rOstlin
V úterý 9. dubna proběhlo na 1. stupni školní 
kolo soutěže v poznávání rostlin pro děti z 2. 
-5. tříd. V kategorii 2. tříd zvítězily Š. Jarná 
(2. A), T. Brožková a A. Pražáková (obě z 2. 
B), v kategorii 3. tříd to byli A. Doleček (3. 
A) a D. Roušar (3. C) – oba s plným počtem 
bodů, mezi dětmi ze 4. a 5. tříd byly nejlepší 
V. Marková a N. Červená (obě ze 4. A). Sou-
těže se zúčastnilo celkem 67 dětí. Děkujeme 
odboru životního prostředí za odměny pro 
vítěze.

ÚspĚcH kateŘinY JUnkOvÉ 
v OlYmpiÁdĚ českÉHO JazYka
Žákyně 9. třídy Kateřina Junková obsadila 
velice pěkné čtvrté místo v krajském kole 
olympiády z českého jazyka, které se usku-
tečnilo v Pardubicích. Blahopřejeme a děku-
jeme za vzornou reprezentaci naší školy. 

INFORMACE ZE ZŠ TŘEBOVSkÁ 
výstava teHdY a dnes – proměny okolních sudet v městském muzeu
Od 21. března, kdy proběhla slavnostní vernisáž, jsme v muzeu vystavovali výsledky dlouhodobějšího fotopro-
jektu žáků naší školy. Místa na fotografiích z třicátých let pocházejících z webu sudetoněmeckých vysídlenců 
z našeho regionu www.schoenhengsgau.eu a z archivu muzea jsme znovu objevovali s fotoaparátem. Fotili jsme 
v Černovíře, Horním i Dolním Houžovci, Hylvátech, Knapovci, Libchavách, Oldřichovicích a na Tiché Orlici. 
Vzniklé fotodvojice jsou zajímavou výpovědí o pohnuté minulosti i aktuálním stavu regionu. Na projektu se podí-
leli žáci Jiří Fikejz, Martin Hurt, Michal Kavka, Eliška Knötigová, Patricie Kozarkova, Kristýna Satrapová, Jana 
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Zahradníková a Dominik Žďárský žijící ve 
zmíněných vesnicích. Jsme rádi, že nám 
muzeum umožnilo představit výsledky naší 
práce širší veřejnosti a ujalo se profesionální 
realizace výstavy. Výsledky projektu se po-
kusíme prezentovat také ve formě kalendáře 
na příští rok. 

Radomil Jindra, učitel

velikOnOce na plakÁtecH
Pod tímto názvem se uskutečnila jarní akce 
společného projektu naší školy a ZŠ z Bys-
třice Kladské „Společná komunikace boří 
hranice“. Deset žáků a 3 pedagogové se 22. 
3. vydali do Polska, aby v angličtině sezná-
mili polské žáky s velikonočními tradicemi 
u nás. Použili k tomu prezentaci na interak-
tivní tabuli, plakáty s velikonočními náměty, 
malý kulturní program i výstavku dětských 
prací. Polská strana pro ně připravila veliko-
noční výtvarnou dílnu a malou divadelní hru 
s liturgickým námětem. 

Mgr. Dagmar Pavlíčková

den s ÁmOsem
Dne 27. 3. se uskutečnil na ZŠ Třebovská 
Den s Ámosem. Je to den plný tvořivosti, 
nápaditosti, bádání a aktivity. Paní učitelky 
připravily osm dílen, ze kterých si žáci 3 až 
4 dle svého zájmu vybrali a 1 až 2 vyučo-
vací hodiny v nich pracovali. V letošním 
roce zdobili velikonoční perníčky, ošetřo-
vali zraněného kamaráda, sportovali, tančili, 

v přírodovědné dílně zkoumali přírodniny, 
vytvářeli výrobky z keramiky i papíru, měli 
angličtinu hrou. Ve skupinkách se sešly děti 
z různých tříd, lépe se poznaly a pomáhaly 
si navzájem. Pro děti je tento den vždy zají-
mavý a užijí si ho.

učitelky 1. stupně ZŠ Třebovská

prOgramY primÁrní prevence
V rámci projektu EU Peníze školám se 
všichni žáci druhého stupně naší školy zú-
častnili dvou prožitkových programů, které 
byly zaměřeny na rozvíjení důvěry a po-
zitivního sociálního klimatu a pokrývaly 
oblasti rizikového chování dle potřeb dané 
třídy a věku dětí. Aktivní a kreativní formou 
za vzájemné spolupráce se tak žáci pustili do 
témat, se kterými se mohou každodenně se-
tkávat - mezilidské vztahy, partnerství, zdra-
vé životní hodnoty, virtuální svět, bezpečné 
užívání internetu. Program vedly odborné 
lektorky Centra primární prevence Semira-
mis a svoji úlohu zvládly na jedničku. Zís-
kaly si důvěru dětí, které je mohou v případě 
potřeby i nadále kontaktovat. V měsíci dub-
nu a květnu povede podobné lekce pro třídy 
prvního stupně P-Centrum Olomouc. 

Miroslava Kroulíková

ÚspĚcH na sOUtĚži Festival 
vĚdY a tecHnikY 
v pardubickém kraji
Ve dnech 21. - 22. 3. vystoupili žáci Zá-

kladní školy Ústí nad Orlicí, Třebovská 
na krajském kole soutěže mladých vědců 
a techniků. Tato přehlídka se již tradičně ko-
nala pod záštitou Pardubického kraje a Aso-
ciace pro mládež, vědu a techniku Amavet. 
V letošním roce naše škola připravila sedm 
projektů, se kterými se zúčastnila únorového 
okresního kola v Lanškrouně. Zde byl oce-
něn Cenou starostky města Lanškrouna pro-
jekt Einmannbunkry prezentovaný žákem 8. 
ročníku Jiřím Fikejzem a soutěžícímu bylo 
uděleno spolu s dalšími třemi účastníky naší 
školy právo na postup do krajského kola. 
V krajském kole odbornou porotu zaujal 
projekt Jak se nám kovy mění před očima 
žáka 7. ročníku Daniela Rybky a ocenila ho 
Cenou děkana fakulty chemicko-technolo-
gické a právem účasti na krátkodobé studijní 
stáži ve Francii. Za práci nad rámec školních 
povinností je třeba poděkovat i ostatním 
účastníkům z řad osmáků a deváťáků - Eliš-
ce Havlíčkové za práci na projektu Perwoll-
-zářivé barvy jako nové, Tomáši Svatošovi 
za prezentaci projektu Jaké mléko pijeme?, 
dále žákyním Anežce Doudlebské-Sternec-
kové a Veronice Heřmanové za účast s pro-
jektem Silgard, Cervarix, nebo nic?, Matěji 
Krátkému a Bohumilu Petráňkovi za projekt 
Opravdu jich ubývá? Nadané žáky naší ško-
ly finančně podporuje Město Ústí nad Orlicí 
prostřednictvím grantového programu Chyt-
ré hlavy.

Mgr. Eva Svatošová

ZUŠ JAROSLAVA 
kOCIANA V ÚSTÍ NAD 
ORLICÍ – LITERÁRNĚ 
DRAMATICkÝ OBOR

Ačkoli má literárně dramatický obor na 
Základní umělecké škole Jaroslava Koci-
ana již letitou tradici, málokdo ví, čím se 
tento obor zabývá. Proto jsem se rozhodl 
napsat pár řádků o historii, současnosti 
a něco o obsahu tohoto oboru.
Literárně dramatický obor na Základní 
umělecké škole (dále jen ZUŠ) byl zalo-
žen v roce 1961 paní Miloslavou Kvas-
ničkovou, po ní se oboru ujala Jarmila 
Petrová. Po jejím odchodu obor na čas 
zaniká.
Posléze byl na ZUŠ J. Kociana obnoven 
v roce 2001 významnou herečkou a pe-
dagožkou Markétou Světlíkovou, která 
jej vedla do roku 2010. Během svého 
působení dosáhla s žáky mnoha úspěchů, 
mezi kterými mohu jmenovat účast na 
celostátní přehlídce studentského diva-
dla Náchodská prima sezóna, Audima-
for v Kostelci n.O. či cenu za estetiku 
za představení Toma Sawyera, kterou 
žáci získali na krajské přehlídce Svitav-
ský fanda. Mezi inscenace, které s žáky 
vytvořila, bezpochyby patří Oto, no toto!, 
Ofélie, Veselá Skleróza aneb Řek a Tom 
Sawyer. Od roku 2010 vede tento obor Jiří 
Zajíček, který je absolventem Hudebně 
dramatického oboru Janáčkovy konzer-
vatoře v Ostravě a Janáčkovy akademie 

ZÁkLADNÍ UMĚLECkÁ ŠkOLA J. kOCIANA
výstava prací žÁků a absOlventů výtvarnÉHO ObOrU
vernisáž výstavy středa 1. května v 17:00 hod. - Malá scéna, výstava trvá do 30. května
tŘídní HUdební besídka žáků hudebního oboru p. uč. ivany charousové – kytara
čtvrtek 2. května v 17:00 hod. - koncertní sál ZUŠ
kOcianOva HOUslOvÁ sOUtĚž - 8. až 11. května – koncertní sál zUŠ
mÁJOvý kOncert dětského pěveckého sboru čtYŘlístek 
čtvrtek 16. května v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
HUdební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 20. května v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
kOncert absOlventů i. stupně – 1. část
úterý 21. května v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
pOJĎte s nÁmi za zvíŘÁtkY - vystoupení souboru p. uč. Kamily Šejnohové
středa 22. května v 17:30 hod. – koncertní sál ZUŠ
kOncert absOlventů i. stupně – 2. část
čtvrtek 23. května v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
kOmOrní kOncert – Ústecké klavírní trio
Petra Kleislová - housle, Jan Lána - violoncello, Vít Žižka - klavír
neděle 26. května v 17:00 hod. - koncertní sál ZUŠ
tŘídní HUdební besídka žáků hudebního oboru p. uč. kamily Šejnohové – klavír
úterý 28. května v 16:30 hod. - koncertní sál ZUŠ
koncert symfonického orchestru decapOda a swingového orchestru black band
úterý 28. května v 19:00 hod. – Roškotovo divadlo
tŘídní HUdební besídka žáků hudebního oboru p. uč. Hany bauerové – zpěv
středa 29. května v 17:00 hod. - koncertní sál ZUŠ
tŘídní HUdební besídka žáků hudebního oboru p. uč. marty mikulecké – klavír
čtvrtek 30. května v 16:30 hod. - koncertní sál ZUŠ
tŘídní HUdební besídka žáků hudebního oboru p. uč. evy Felgrové – klavír
a lindy gregarové – bicí nástroje
pátek 31. května v 15:30 hod. - koncertní sál ZUŠ

Základní umělecká škola Jar.Kociana, Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
Tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz, e-mail: info@zusuo.cz
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AUSTRALANÉ SI UŽÍVALI SNÍH!
V týdnu před Velikonocemi jsme měli možnost přivítat v naší škole skupinu 42 stu-
dentů a 6 pedagogů z Austrálie. Kromě programu, který jsme si pro ně připravili 
(návštěva školy, výlet vlakem do Letohradu, hudební program v Malé scéně atd.), si 
mohli užít i nefalšovanou českou zimu včetně sněžení. Ačkoli jim byla zima, náram-
ně si to užívali. 
Australané pro nás měli připravené divadelní představení Duch Melbourne, které 
odehráli celkem třikrát. Publiku se velice líbilo, někteří byli dokonce dojati k slzám. 
Ráda bych touto cestou poděkovala vedení města za srdečné přivítání na radnici, 
hosté si toho velice vážili. 
Doufáme, že si celou akci užili nejen Australané, ale i naši studenti, a těšíme se na 
srpen, kdy se s 28 gymnazisty vydáme do Melbourne odehrát představení o české 
kultuře a zvycích. 
Děkujeme všem, kteří nás podporují. 

K.Kollertová (ve spolupráci s M.Kuběnkovou a L.Janyšovou), Gymnázium UO

múzických umění v Brně. Jako herec hos-
toval např. v divadle Petra Bezruče, v Těšín-
ském divadle a v Moravskoslezském národ-
ním divadle. 
V současnosti má literárně dramatický obor 
37 žáků ve věku od 6 do 17 let. Žáci se v prů-
běhu roku účastní soustředění, které je vždy 
situováno mimo Ústí a které je zaměřeno na 
novou vyučovací látku, která žáky v průbě-
hu roku čeká. Dále se zúčastňují různých 
akcí a workshopů zaměřených na divadelní 
tvorbu. Jedním z takových workshopů byl 
workshop jevištního pohybu a základů pan-
tomimy pod vedením pedagožky Janáčko-
vy konzervatoře v Ostravě Evy Polzerové, 
(v současné době se připravuje westernový 
workshop zaměřený na práci s bičem a la-

sem, který proběhne v červnu pod vedením 
několikanásobného mistra světa v tomto 
oboru Ladislava Šína a na který bude po-
zvána i veřejnost). Nedílnou součástí tohoto 
oboru jsou také divadelní výstupy či před-
stavení. Každý rok se jedna skupina prezen-
tuje jedním či dvěma představeními. Letošní 
rok to byla představení Červená Karkulka 
a Perníková chaloupka, Kuchař Sam a moř-
ské panny, Justýna a upíři a pořad složený 
z divadelních dialogů nazvaný Jehla a nit. 
Častou otázkou je, čím se tento obor v rámci 
vzdělání a výchovy zabývá. 
Literárně dramatický obor je především obo-
rem syntetizujícím. Rozvíjí umělecké vlohy 
žáka směrem k divadelnímu a slovesnému 
projevu. Základem výuky a prostředkem 

výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické 
(pohybové, mluvní), přednesové, slovesné. 
Vzděláváním v literárně dramatickém obo-
ru získávají žáci předpoklady pro uplatnění 
v široké oblasti sociálně zaměřených po-
volání, ve kterých úspěch závisí na vysoké 
míře empatie a specifických komunikačních 
dovednostech. Práce v literárně-dramatic-
kém oboru je připravována jak z hledisek 
potřeb společnosti, tak i z hledisek psycho-
logických a odborných. 
V současně době probíhá na ZUŠ zápis no-
vých žáků a tak všichni, kdo máte chuť 
skotačit, bavit se, hrát divadlo, smát se, 
ale také se něčemu přiučit, budete mezi 
námi vítáni! Na všechny nové děti se těší 
učitel LDO Jiří Zajíček

ZÁPIS DĚTÍ DO ZUŠ J. kOCIANA
zUŠ Jaroslava kociana v Ústí nad Orlicí, smetanova 1500 vyhlašuje zÁpis dĚtí

Hudební obor, sólový a sborový zpěv, taneční obor, výtvarný obor
Pro děti, které nastupují do 1. třídy ZŠ do přípravné hudební výchovy, a pro starší přímo do ročníku daného oboru
literárně dramatický obor
Pro děti z 1. třídy ZŠ a starší a studenty středních škol
pŘiHlÁŠkY jsou k dispozici v kanceláři školy, u vyučujících v ZUŠ a na www.zusuo.cz. Vyplněné přihlášky odevzdejte do ZUŠ NEJPOZ-
DĚJI do 17. května 2013. Přijetí do ZUŠ bude zveřejněno 24. června 2013 vyhláškou školy.
Přehled o činnosti školy a více informací naleznete na našich webových stránkách www.zusuo.cz. Reagujeme i na pozdější přihlášky.

ÚSPĚCH V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI AUTOOPRAVÁŘŮ V MLADÉ BOLESLAVI
Ve dnech 11.-14. března proběhla v pro-
storách moderního Škoda Service Training 
Centra a SPŠ strojírenské v Mladé Bolesla-
vi celostátní finále soutěží sdružených pod 

společný název Autoopravář junior 2013, 
završená mezinárodním kolem s česko-slo-
venskou účastí. Žáci studijních a učebních 
oborů autotronik, mechanik opravář mo-
torových vozidel, karosář a autolakýrník 
absolvovali během tří dnů náročné úkoly 
z teorie i praxe autoopravárenství. Nejú-
spěšnějšími zástupci Pardubického kraje 
byli žáci Střední školy automobilní Ústí nad 
Orlicí. Automechanik Michal Bezruč obsa-
dil v ostré konkurenci vynikající druhé mís-
to v republikovém finále a v mezinárodním 
česko-slovenském finále vybojoval pěknou 
čtvrtou příčku. Jan Ridl svými znalostmi di-
agnostiky a získanými dovednostmi dosáhl 
na výborné třetí místo v republikovém finále 
autotroniků. Obor autotronik není bohužel 
na Slovensku vyučován, takže mezinárodní 
finále se nekonalo. Další zástupce automo-
bilní školy z Ústí nad Orlicí karosář Jaro-

slav Vyčichl obsadil v republikovém finále 
pěkné šesté místo a do mezinárodního kola 
se neprobojoval. Všichni zúčastnění svými 
výkony potvrdili, že byli dobře připraveni 
a probojovali se na přední příčky, stejně jako 
jejich starší spolužáci v minulých letech. 
Úspěchy žáků Střední školy automobilní 
z Ústí nad Orlicí byly za pardubický region 
doplněny výsledky automechanika Tomáše 
Adámka ze SŠautomobilní Holice (5.místo) 
a autolakýrníka Michala Pravce z ISŠt Vyso-
ké Mýto (4.místo). Velké poděkování patří 
všem za výbornou reprezentaci Pardubické-
ho kraje i škol a přejeme další úspěchy, jak 
při zakončení studia, tak v osobním a pra-
covním životě. Účast v tak významné sou-
těži bude jistě velkým přínosem pro jejich 
osobní rozvoj.

Ing. Karel Beran
zástupce ředitele školy pro PV
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MĚSÍC DUBEN BYL PRO NAŠE UŽIVATELE BOHATÝ NA AkCE
Nejdříve to byl 50. ročník Matějské pouti v Praze spojený s Dnem pro zdravotně postižené. Navštívili jsme Mořský svět, pouťové atrakce 
a den jsme ukončili koncertem populární hudby u Křižíkovy fontány.
Také jsme se zapojili do prodejní akce ,,Srdíčkové dny“ na pomoc těžce handicapovaným dětem. Děkujeme těm, kteří si od nás koupili 
srdíčko. 
2.4. se konala akce ke Světovému dni autismu a to v AFI Paláci v Pardubicích. Toto odpoledne nám přineslo spoustu nových poznatků ze 
života autistů a práce s nimi např.: Canisterapie, Muzikoterapie, taneční vystoupení a další. Akce byla ukončena vernisáží k výstavě obráz-
ků autistů. Celé odpoledne moderovali manželé Novotní, herci VČD v Pardubicích. 
plavÁní prO dObrOU vĚc
Ve čtvrtek 16.5. pořádá Krytý plavecký bazén ve spolupráci se Stacionářem závody v plavání pro osoby s mentálním postižením. 
Pozváni jsou uživatelé různých zařízení z okolí - Domov pod hradem Žampach, Domov Slatiňany, Domov na zámku Bystré, Domov pod 
Kuňkou, Domov Na rozcestí Svitavy, Berenika Vysoké Mýto, Základní škola speciální ÚO, SPC Kamínek, Farní stacionář Polička.

H. Zastoupilová, ved. přímé péče

SENIOR kLUB PŘI CSP MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
neděle 5. května – „den sv. FlOriana 
v bYstŘici kladskÉ“. Na pozvání 
polských přátel se uskuteční zájezd do Bys-
třice Kladské na Den sv. Floriana. Za Senior 
klub se zájezdu zúčastní 12 seniorů. Přihlá-
sit se můžete každé úterý od 10:00 do 12:00 
hod. ve Sladkovně, manipulační poplatek: 
člen SK 10,-Kč. Akci organizačně zajišťuje 
pí Šamšulová.
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO vrátnice 
10:30 hod., Dukla prodejna 10:40 hod., žel. 
zastávka ÚO 10:45 hod., autobusové nádra-
ží 10:50 hod., Tvardkova 10:55 hod., Penzi-
on 11:00 hod.
středa 15. května – pŘednÁŠka 
v kniHOvnĚ. Ve spolupráci s knihov-
nou v rámci cyklu „Akademie volného 
času“ zveme spoluobčany na přednášku 
prof. PhDr. Františka Musila CSc. „Počátky 
šlechty ve východních Čechách“. Začátek 
přednášky v 18:00 hod. v knihovně, vstup 
volný.
čtvrtek 16. května – OdpOlední cYk-
lOvýlet. Cyklovýlet s trasou směr Leto-
hrad cca 30 km se zastávkou Letohrad cuk-
rárna. Sraz účastníků u Penzionu Na Pláni 
ve 13:00 hod. Výlet se uskuteční v případě 
příznivého počasí. Organizaci zajišťuje pí 
Tomanová a pan Hošek.
čtvrtek 23. května – výlet bYstŘice 
kladskÁ. Senior klub ze spolufinacování 
Eurogerionu Glacensis organizuje turistic-
ký zájezd „Historické památky bystřice 
kladské a jejího okolí poznáváme pěšky“. 
Programem je poznání Bystřice Kladské 
a jejích památek (2 hodiny), dále přejezd do 
Mezigoří (oběd) a rozdělení na skupiny. Prv-
ní skupina pojede nahoru autobusem a dolů 
sejde, druhá skupina půjde nahoru pěšky 
a dolů sjede. Výjimečně je možné projet obě 
trasy autobusem (pro špatně chodící). Naho-
ře prohlídka kostela Panenky Marie Sněžné. 
Tlumočník a průvodne zajištěn. Přednost 

mají členové Senior klubu. Manipulační po-
platek: člen SK 30,- Kč. Přihlášky do počtu 
32 účastníků každé úterý od 10:00 do 12:00 
hod. ve Sladkovně (7.5., 14.5. a 21.5.), plat-
ba při přihlášení. Akci organizačně zajišťují 
JUDr. Z. Ešpandr a pan Hošek.
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 6:30 
hod., Dukla prodejna 6:40 hod., Babyka 
6:45 hod., autobusové nádraží 6:50 hod., 
Tvardkova 6:55 hod., Penzion 7:00 hod.
čtvrtek 30. května – zÁmek krOmĚ-
Říž – celodenní výlet. Na programu výletu 
je komplexní prohlídka zámku pod názvem 
„Via Unesco“ (zámek, věž a Květná zahra-
da). Po prohlídce bude přestávka na oběd dle 
vlastního výběru v místních restauracích. Po 
obědě prohlídka Květné zahrady. Platba zá-
jezdu při osobním přihlášení v kanceláři ve 
Sladkovně. Člen Senior klubu hradí 250,- 
Kč, nečlen 300,- Kč (doprava a vstup). Při-
hlášky každé úterý od 10:00 do 12:00 hod. 
ve Sladkovně (7.5., 14.5., 21.5. a 28.5.). Or-
ganizaci zajišťuje pí Bílková.
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 6:00 
hod., Dukla prodejna 6:10 hod., Babyka 
6:15 hod., autobusové nádraží 6:20 hod., 
Tvardkova 6:25 hod., Penzion 6:30 hod.

pŘipravUJeme na sobotu 8.6. akci po-
znáváme život seniorů města Ústí nad Orlicí 
pod názvem „Senioři aktivní – aneb Ještě 
to zvládneme“, za účasti polských seniorů. 
Přihlášky do počtu 21 členů Senior klubu se 
přijímají každé úterý od 10:00 do 12:00 hod. 
ve Sladkovně (7.5., 14.5., 21.5. a 28.5.). Ma-
nipulační poplatek 10,- Kč

kontakty na sk: pí Šamšulová 722475129, 
pí Bílková 722475132, pí Kopsová 
722475131, pí Tomanová 731601548
Těšíme se na Vaši účast!

Za výbor Senior klubu 
JUDr. Zdeněk Ešpandr

CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE 
MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Srdečně zveme klienty CSP a seniory z měs-
ta na „OdpOledne s batikOU“. Akce 
se koná dne 22. května v jídelně Chráněné-
ho bydlení (Penzion) od 12:30 hod. Co si 
vzít s sebou? Tričko, ubrus, polštářek, brýle 
a hlavně nezapomenout dobrou náladu, vše 
ostatní bude k dispozici. Na Vaši návštěvu se 
těší kolektiv pracovnic Chráněného bydlení.

Jana Ešpandrová, ředitelka CSP

PROJEkT EUROkLÍČ
k čemu slouží: Euroklíč zajišťuje rych-
lou a důstojnou dostupnost veřejných 
sociálních a technických kompenzačních 
zařízení (např. výtahů, schodišťových plo-
šin) osazených jednotným Eurozámkem. 
Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, 
v ČR je již osazeno přes 500 míst.
Jak ho získat: Euroklíč může zdarma 
získat každý držitel průkazu TP, ZTP 
a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický 
pacient, který má bydliště v Pardubickém 
kraji. Při převzetí je nutné předložit ob-
čanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. 
kde ho získat: Distribučními místy Euro-
klíče pro osoby se zdravotním postižením 
jsou městské úřady obcí s rozšířenou pů-
sobností a obcí s pověřeným obecním úřa-
dem prostřednictvím svých odborů sociál-
ních věcí. Kontaktní osobou na Městském 
úřadu v Ústí nad Orlicí je paní Jana Vojtíš-
ková, odbor sociálních služeb – Dělnická 
1405, 2. patro kancelář. č. 2.
Více informací naleznete: http://www.
ustinadorlici.cz/files/euroklice_informa-
ce.pdf

Za odbor sociálních služeb 
MěÚ Ústí nad Orlicí,

Jana Vojtíšková
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STOMATOLOGICkÁ 
POHOTOVOST

1.5. – MUDr. R. Podgorný, Gen. Závady 
116, V. Mýto, tel.: 465 423 957
4. – 5.5. – MUDr. D. Polzerová, Třebov-
ská 140, ÚO, tel.: 465 524 087
8.5. – MUDr. J. Dostálová, Husova 191, V. 
Mýto, tel.: 465 423 949
11. – 12.5. – MUDr. J. Richter, D. Libcha-
vy 278, tel.: 465 582 058
18. – 19.5. – MUDr. J. Smrčková, Dolní 
443, Choceň, tel.: 465 471 560
25. – 26.5. – MUDr. E. Pirklová, Lito-
myšlská 590, ČT, tel.: 606 704 599
1. – 2.6. – MUDr. K. Šefrna, Habrmanova 
306, ČT, tel.: 465 534 834

ČESkÝ ČERVENÝ kŘÍŽ
seniOr dOprava ččk: službu lze ob-
jednat na tel.: 774 412 117. Permanentky 
jsou k dostání na ČČK, Kopeckého 840, 
ÚO, nebo v IC města
centrUm prO živOt: vzdělávací, 
relaxační a volnočasové centrum nejen pro 
seniory. Akce jsou určeny široké veřejnosti 
a konají se v budově ČČK, Kopeckého 840

6. – 31. května – VÝSTAVA obrázků žáků 
ŠD Bratří Čapků v Ústí n.O., Společenské 
centrum ČČK, Kopeckého 840, vstupné 
zdarma
9. května – drÁtkOvÁní – šikovné ru-
čičky, výtvarná dílna, od 14:00 hod. ve Spo-
lečenském centru, vstupné 30 Kč
15. května – český den prOti ra-
kOvinĚ, centrum ÚO, prodej květinky – 
měsíčku lékařského na podporu boje proti 
rakovině
15. května – beseda – Správné osazování 
květinových truhlíků, od 16:00 hod. Bese-
da s paní M. Hubálkovou ze zahradnictví 
U hřbitova v ÚO, Společenské centrum, 
vstupné dobrovolné
18. května – kUtnÁ HOra, zaHrad-
nictví starkl – výlet do zahradnictví 
Starkl na výstavu Kvetoucí zahrada a pro-
hlídka města Kutná Hora. Přihlášky na tel.: 
775 112 998, 724 629 031, nebo každý pátek 
od 8:00 – 17:00 hod. na ČČK, kde se pro-
vádí i úhrada za výlety (před odjezdem!). 

Odjezd v 8:00 hod. z auto-
busového nádraží. Cena 
150 Kč člen ČČK a děti, 
180 Kč ostatní
19. května – OSLAVA 
svÁtkU matek – 
odpolední zábava od 14:00 
do 18:00 hod. v sále SDH ÚO „Hasičárna“ 
(naproti poště), příjemné posezení, společná 
zábava, hudba paní Frimlová
22. května – cYklOvýlet pO OkOlí 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, sraz účastníků v 9:00 
hod. před budovou OS ČČK, cíl: Letohrad, 
vedoucí výletu pan Ivo Preclík

pravidelnÉ akce – spOlečen-
skÉ centrUm ččk, Kopeckého 840, 
ÚO
kavÁrnička – CENTRUM VZDĚLÁ-
VÁNÍ: každý PÁ od 8:00 – 15:30 hod.
masÁže KLASICKÉ, HAVAJSKÉ, RE-
FLEXNÍ TERAPIE A SHIATSU: bližší info 
a objednání na tel.: 775 112 998
snOezelen – relaxační, multismyslo-
vá místnost: bližší info a objednání na tel.: 
775 112 998, vstupné 30 Kč za 1 hod./osoba
BLIŽŠÍ INFORMACE O AKCÍCH SENI-
OR CENTRA na www.cckuo.cz. Změna 
programu Senior centra vyhrazena.
kavÁrnička v dOmOvĚ důcHOd-
ců: otevřeno každý den kromě pondělí od 
13:00 – 16:00 hod.

INFORMACE Z DIA kLUBU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
doporučení klinických a laboratorních vyšetření u diabetiků v ambulancích:
Glykémie: každá kontrola, glykovaný hemoglobin HbA1C: 1x za 3-6 měsíců, krevní tlak: 
každá kontrola, sériové lipidy (choresterol): 1x za 6 měsíců, hmotnost, BMI: každá kont-
rola, mikroalbuminurie (ledviny: 1x za rok, moč bakteriologicky: 1x za 6 měsíců, kontrola 
dolních končetin: každá kontrola, oční vyšetření: 1x za rok, interní vyšetření: 1x za rok, 
EKG: 1x za rok, neurologické vyšetření: 1x za rok
Cílem terapie diabetu je:
-normalizovat glykémie nebo alespoň co nejvíce přiblížit k normálním hodnotám
-zabránit rozvoji pozdních komplikací
-souběžně léčit další přidružená onemocnění
Ukazatelé kvality léčky diabetu-ideální hodnoty:
Glykovaný hemoglobin: nižší než 4,5, glykémie na lačno: 4,0-6,0, glykémie 2 hodiny po 
jídle: 5,0-8,0, krevní tlak: 130/80, celkový choresterol: 4,5, LDL choresterol: nižší než 2,0, 
HDL choresterol: vyšší než 1,1, triacylglyceroly: 1,7, BMI: nižší než 27

A. Pírková, DIS klub Ústí n.O.POZVÁNkA NA PŘEDNÁŠkU
O.s. Péče o duševní zdraví se naskytla 
příležitost zprostředkovat klientům zají-
mavou přednášku. Paní Petra Smrčková, 
která se věnuje klasické homeopatii a prá-
ci s Bachovými esencemi, nám nabídla 
možnost uspořádat přednášku pro klienty 
o alternativním přístupu k duševní nemo-
ci. Přednáška „Jiný pohled na vznik a léč-
bu duševní nemoci“ se bude konat ve stře-
du 22. 5. v 9:30 hodin ve středisku Péče 
o duševní zdraví v Ústí n.O. (Malé Hamry 
355). Zvána je i veřejnost!! Pro více infor-
mací o činnosti organizace se podívejte na 
www.pdz.cz. 

Těšíme se na Vaši účast!

CENTRUM PRO 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
PARDUBICkÉHO kRAJE,

detašované pracoviště Ústí nad Orlicí 

nabízí služby…
sociální rehabilitaci 
Která je u nás zajišťována prostřednictvím 
bezbariérové Internetové učebny, kde jsou 
k dispozici 4 osobní počítače, tiskárna, ko-
pírka a skener. Zájemcům zdarma nabízíme 
školení v základech obsluhy osobního počí-
tače a práce s Internetem. 
Osobní asistenci
sociální poradenství 
půjčovna kompenzačních pomůcek pro 
děti se zdravotním postižením
…..také nabízíme BATERIE DO SLUCHA-
DEL. Je možno zakoupit baterie do slucha-
del (typy 10, 13, 312, 675) za velice výhod-
nou cenu 100 Kč za plato (6ks).
kde nás najdete: Čs. armády 1181, 562 01 
Ústí nad Orlicí, (ve výškové budově Rieteru, 
naproti hotelu Uno)
Kontakty: tel.: 465 525 324, 
mob. 775 693 985 (Eva Jiřincová), 
465 525 324 (Radka Venclová). 
Fax: 465 525 324, 
e-mail: eva.jirincova@czp-pk.cz ,
radka.venclova@czp-pk.cz, 
web:www.czp-pk.cz

POZVÁNkA PRO SENIORY
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům pokoj-
ného stáří sv. Kryštof Kerhartice, Sokolská 
68 zve seniory na relaxaci a koncertní do-
poledne:
ve čtvrtek 16. května od 13:30 hod. při-
jměte pozvání na společné odpolední setká-
ní s nevšedními hudebními nástroji z celého 
světa. Přijďte se naladit na harmonizující 
tóny tibetských mís a ústní harfy, objevte 
krásu australského nástroje didjeridoo, ne-
chte se unášet rytmy djembe a šamanského 
bubnu ... Na společné odpolední setkání při 
muzikoterapeutické relaxaci Hudba v nás 

vás srdečně zve muzikotera-
peutka Veronika Stráníková /
www.muzikoveru.cz/.
v úterý 28. května od 9:00 
hod. vás zveme na pásmo pís-
niček a divadelní představení 
dětí ze ZŠ v Kerharticích.
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás.

kOntaktY: dps.ustino@seznam.cz, 
tel.: 731 402 341. Službu denního stacionáře 
podporuje Pardubický kraj a město Ústí nad 
Orlicí.
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INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
domov důchodců Ústí n.O. je v celé čr 
historicky prvním poskytovatelem stáží 
v projektu stÁže ve FirmÁcH pro 
sociální oblast
Dne 6. 4. byl Domov důchodců Ústí n.O. 
jako poskytovatel dvou specifických stá-
ží v oblasti sociální péče schválen reali-
začním týmem projektu STÁŽE VE FIR-
MÁCH – VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ, reg. č.: 
CZ.1.07/3.1.00/41.000. V rámci celé České 
republiky jde o prvního schváleného posky-
tovatele stáží v tomto oboru a uvedeném 
projektu. 
„Tento projekt umožňuje studentům střed-
ních a vysokých škol, absolventům, neza-
městnaným nebo ženám po mateřské dovo-
lené získat praktické dovednosti a návyky 
v oboru, který je zajímá a pro který mají 
předpoklady. Zájemce o stáž absolvuje 
v průběhu šesti měsíců v našem zařízení 
pod vedením zkušeného mentora 480 hodin 
odborné práce a získá certifikát Fondu ná-
rodního vzdělávání, příspěvkové organizace 
MPSV ČR. Náklady spojené se stáží jsou 
hrazeny z rozpočtu projektu“ vysvětlil Jan 
Vojvodík, ředitel Domova důchodců Ústí 
n.O.
Projekt STÁŽE VE FIRMÁCH – VZDĚ-
LÁVÁNÍ PRAXÍ realizuje Fond dalšího 
vzdělávání s podporou Evropské unie.
Zájemci o stáž se mohou zaregistrovat na 
www.stazevefirmach.cz a přihlásit se pro-
střednictvím karty stáže umístěné na uvede-
ném webu. Počet míst je omezen. Zájemcům 
o stáž s registrací rádi pomůžeme, kontaktuj-

te nás v případě potřeby na e-mailu: 
reditel@dduo.cz. 
v domově důchodců Ústí n.O. měli ne-
tradiční ples. sešli se na něm kovbojové 
a indiánka
Domov důchodců Ústí n.O. pořádal dne 19. 
března tradiční žánrový ples, tentokrát s té-
matem Divokého Západu. Plesu se zúčastni-
lo okolo čtyřiceti obyvatel Domova.
„Ples v Domově je poněkud netradiční – 
koná se v odpoledních hodinách a pokaždé 
má nějaké téma, podle kterého se ladí ple-
sové oděvy a výzdoba sálu. Prostor jídelny 
Domova za doprovodu kapely Šedous Band 
ovládli desperáti, šerifové, honáci krav 
a jedna stylová indiánka. Nechyběli ani 
koně, které z recyklovatelných materiálů 
vyrobili obyvatelé Domova“ uvedl Jan Voj-
vodík, ředitel Domova důchodců Ústí n.O. 
Na plesovém odpoledni se podílel celý per-
sonál Domova, napříč provozními úseky. 
Stravovací provoz zajišťoval provoz baru, 
v jídelně byl vytvořen provizorní saloon. 
Pečovatelky, zdravotní sestry, vedení Domo-
va i rodinní příslušníci obyvatel pomáhali, 
netradičně vystrojení a ozbrojení, budovat 
atmosféru. 
Domov důchodců Ústí n.O. je příspěvkovou 
organizací města. Provozuje 115 lůžek pro 
seniory a 24 lůžek v oddělení pro uživate-
le s Alzheimerovou demencí. 40% obyvatel 
Domova potřebuje profesionální péči 24 ho-
din denně.

Více informací na www.dduo.cz. 

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI, 
POBOČkA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Pozvánka na zájezd, na středu 22. května: Hrad Helfštýn – expozice uměleckého kovářství 
a historické mincovny Lipník nad Bečvou – historické náměstí, Zámek Chropyně – sál 
krále Ječmínka, památník malíře E. Filly
Odjezd ze zastávky Tvardkova v 7:00 hod., Cena 250 Kč. Zájemci hlaste se osobně v Klu-
bu důchodců (tzv. Sladkovna) každé úterý mezi 11 – 12 hod. nebo telefonicky. 
Kontakt: 737 378 815

MATEŘSkÉ CENTRUM MEDVÍDEk
pOzOr – středa 1. a 8. 
května – zavŘenO!!
kavÁrnička: čtvrtek 
2. května od 9:00 hodin
cvičení prO rOdiče 
s dĚtmi od 4 měsíců do 
cca 2 let pro předem přihlá-
šené: pondělí 6., 13., 20. a 27. května.
Časy cvičení: 4-5 měs. 8:15 hod., 5-8 měs. 
nelezoucí 8:45 hod., 8-12 měs. lezoucí 9:00 
hod., 13-18 měs. chodící 9:45 hod. Cvičení 
vede fyzioterapeutka V. Hofmanová, 
tel.: 602 673 382
první zOUbkY: středa 15. května od 
9:30 hod., přednáší MUDr. V. Zapletalová
výlet dO WOlkerOva ÚdOlí na 
dUkle: středa 15. května, sraz v 15:00 
hod. na hřišti ve Wolkerově údolí. Výlet se 
koná pouze za pěkného počasí, v případě 
deště bude otevřena herna
výživOvÉ pOradenství: středa 22. 
května od 9:30 hod., přednáška akreditované 
výživové poradkyně Š. Procházkové
výlet dO cakle: středa 22. května, 
sraz v 15:00 hod. v Cakli. Výlet se koná pou-
ze za pěkného počasí, v případě deště bude 
otevřena herna
ženskÁ ekOHYgiena: středa 29. 
května od 9:30 hod., představení výrobků Z. 
Otrubové z Brány k dětem
prOcHÁzka „Jen tak“: středa 29. 
května, sraz v 15:00 hod. před MC Medví-
dek. Výlet se koná pouze za pěkného počasí, 
v případě deště bude otevřena herna
prOvOzní dOba:
PO od 8:00-12:00 hod. – NEMLUVŇÁTKA + 
cvičení + výtvarná dílna
ÚT od 9:00-12:00 hod. – PŘEDŠKOLKÁČEK 
– volná herna
ST od 9:00-12:00 hod. – PŘEDŠKOLKÁČEK – 
přednášky + zpívánky + herna
ST od 15:00-18:00 hod. – PŘEDŠKOLKÁČEK 
– výlety (za deště herna)
ČT od 9:00-12:00 hod. – PŘEDŠKOLKÁČEK – 
malovánky + herna
kOntakt: k. Fišarová, tel.: 605 965 463, 
m. crhonková, tel.: 605 774 569, medvi-
dekuo@seznam.cz, www.medvidekuo.cz, 
Fb – mateřské centrum medvídek
Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje

LESNÍ MATEŘSkÁ ŠkOLkA - CESTA MALÉHO STROMU
Do dětského klubu založeného na myšlence lesních MŠ přijmeme od jara 2013 nové děti 
2-7 let. Jsme venku za každého počasí, což zvyšuje otužilost - imunitu dětí, jejich pohybli-
vost, obratnost a samostatnost. Malá skupina dětí umožňuje individuální přístup provázejí-
cího pedagoga, minimalizuje stres dětí z nového prostředí. Speciálně zpracovaný rámcový 
vzdělávací program zajišťuje rozvoj dětí ve všech kompetencích požadovaných vzděláváním 
v běžných MŠ. 
15.5.2013 v 16:00 u nás proběhne beseda na téma VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU - Před-
školní a školní vzdělávání a péče; dostupnost, úroveň, nové přístupy a témata. Besedu uvádí 
Mgr. Miroslava Bednářová, v rámci přípravy „Strategie 2014-2020“ pro MAS Orlicko. Tento 
den je možné pro zájemce absolvovat celý program klubu (8,00-16,00), případně od 15,00 
nahlédnout do provozu dětského klubu.

Kontakt: Zuzana Kučerová, 732 489 046, zuza.kuc@seznam.cz, Horní Libchavy 127, 
areál Akademie Libchavy

www.cestamalehostromu.unas.cz

OTEVŘENÍ DĚTSkÉHO 
HŘIŠTĚ kNAPOVEC

Tělovýchovná jednota a Osad. výbor Kna-
povec zve na slavnostní otevření Dětské-
ho hřiště Knapovec, podpořeného grantem 
Pardubického kraje a Městem Ústí n. Orl. 
Slavnostní otevření proběhne v pátek 31. 
května od 17:00 hodin v blízkosti mateř-
ské školy a tenisového kurtu Knapovec 
za účasti hejtmana Pardubického kraje 
Martina Netolického, starosty města Ústí 
nad Orlicí Petra Hájka a dalších zástupců 
města, kraje a médií. Připraveno bude ob-
čerstvení, soutěžní a zábavný program pro 
děti a veřejnost.
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ŠKODA OCTAVIA, 1.9TDi, 77 kW, 1. majitel, servisní 
knížka, klimatizace a více.

139 999 Kč

měsíčně od
1535 Kč

Škoda Octavia v nabídce 660x

r.v. 2007

ŠKODA FABIA COMBI, 1.2i, 47 kW, nové v ČR, 1. majitel, 
servisní knížka, klimatizace a více.

79 999 Kč

měsíčně od
903 Kč

Škoda Fabia v nabídce 760x

r.v. 2006

Vůz týdne

FORD FOCUS COMBI, 1.6TDCi, 66 kW, nové v ČR, 
1. majitel, servisní knížka, klimatizace a více.

99 999 Kč

měsíčně od
1174 Kč

Ford Focus v nabídce 160x

r.v. 2007

DIESEL DIESEL

r.v. 2007

VW SHARAN, 1.9TDi, 85 kW, servisní knížka, 
automatická klimatizace a více.

189 999 Kč r.v. 2006

měsíčně od
2076 Kč

VW Sharan v nabídce 30x

219 999 Kč
HYUNDAI SANTA FE 4x4, 2.2CRDi, 110 kW, nové 
v ČR, servisní knížka, klimatizace a více.

Hyundai Santa Fe v nabídce 20x
měsíčně od
2438 Kč

měsíčně od
1 535 Kč

r.v. 2007

VW GOLF V, 1.4i 16V, 59 kW, nové v ČR, servisní 
knížka, automatická klimatizace a více.

135 999 Kč

VW Golf v nabídce 110x

FORD MONDEO COMBI, 1.8TDCi, 74 kW, nové v ČR, 
1. majitel, automatická klimatizace a více.

159 999 Kč

měsíčně od
1806 Kč

Ford Mondeo v nabídce 160x

r.v. 2008

AUDI A6 COMBI 4x4, 3.0TDi, 165 kW, 1. majitel, 
automatická klimatizace a více.

199 999 Kč

měsíčně od
2167 Kč

měsíčně od
1535 Kč

Audi A6 v nabídce 40x

r.v. 2006

SLEVA 20 000 až 50 000 Kč

Dostanete nejlepší cenu na trhu.Vykupujeme auta všech značek  a modelů.
Transparentní a férové ocenění.Administrativu vyřídíme za vás.  Ušetříte čas i peníze.
Přebíráme záruku za technický  stav vozu.

Vykoupíme váš vůz!Peníze ihned a v hotovosti.

Volejte zdarma
pro ocenění svého vozu! 

Ocenění on-line
na www.aaaauto.cz

Využijte speciální nabídky a získejte
40 000 Kč hotově a na ruku.

Nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami.

6000 aut za nejlepší ceny v ČR.
Prověřené vozy po 1.–2. majiteli.
24 měsíců garance
na mechanický stav vozu! 
Rychlé a jednoduché 
schválení úvěru do 15 min.
0% akontace.
Nepotřebujete hotovost!

 Tablet
jako dárek!
Platí při koupi vozu nad 100 000 Kč

DIESELDIESEL

DIESEL DIESEL

r.v. 2007

r.v. 2006

15 999 Kč

Platí při koupi vozu 

nad 50 000 Kč

v hodnotě

jako DÁREK!

Satelitní

vyhledávání vozu

Akce platí do 30. 4. 2013 po předložení tohoto inzerátu.

PARDUBICE, Jiřího Potůčka 290  
PO–NE 9:00–21:00
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• Pronajmu zařízený byt 3 + 1, bal-
kon, sklep, garáž, zahrada na Dukle 
v Ústí nad Orlicí. Informace na tel.: 
602 467 813

***
• LETNÍ TÁBORY: 1.JAZYkOVÁ 
ÚO, Mgr. Milan Pošepný - pořádá-
me LETNÍ PŘÍMĚSTSkÝ TÁBOR 
(ICE AGE) 8.-12.7. a   SPORTOV-
NĚ-JAZYkOVÝ TÁBOR (PEV-
NOST BOYARD) 17.-23.8. Na fotky 
z minulého roku se můžete podívat 
na www.1.jazykovauo.cz - mobil 
724 064 370 – Těšíme se na Vás!

***
• Jazyková škola Holmes-English vás 
srdečně zve na:
1) letní tábor „Summer cruise“ 
30.6. – 10.7. 2013. Zažijete letní 
plavbu, na které nás čeká spousta 
dobrodružství, výletů, her ... a  ješ-
tě se zábavnou formou zdokonalíte 
v angličtině.
2) letní příměstský tábor 5. – 9.8. 
2013. Týden plný zábavy, sportová-
ní, her, výletů, angličtiny... (vhodný 
i  pro začátečníky). Více info o  tá-
borech na www.holmes-english.cz 
nebo tel.: 737 744 975

***
• Pojeďte s námi do CHORVATSkA 
autokarem z  ÚO, ČT bez přestupu. 
Baška Voda nebo Tučepi nebo os-
trov Hvar nebo Trogir nebo Omiš. 
Termín: 27.6. – 7.7. 2013 (8 nocí) 
ubytování v  apartmánech, možnost 
polopenze, cena Kč 5  800,-/oso-
ba, dítě do 12 let Kč 5 400,- (v ceně 
doprava autokarem, 8x ubytování). 
Termín: 30.8. – 8.9. 2013 (7 nocí/
ubytování v  apartmánech, možnost 
polopenze), cena Kč 5  400,-/osoba, 
dítě do 12 let Kč 5 000,- (v ceně do-
prava autokarem, 7x ubytování).
Tyto autokarové zájezdy nabízí-
me ve všech termínech od 17.5. do 
22.9 2013, odjezd každý pátek ve 
14:00 hod. z  ÚO, ČT, vždy 7 nebo 
14 nocí. Lze využít ubytování také ve 
Vodici,Pirovacu,Gradacu,na ostrově 
Hvar-Stari Grad.
Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí 
n.Orlicí, M.R.Štefánika 234, 
tel.: 465 527 696, mobil: 606 748 616,
e-mail: mankova@ckm-tour.cz
www.ckm-tour.cz
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Z MĚSTSkÉ kNIHOVNY
Ve středu 15. května se 
v 18:00 hod. uskuteční 
v cyklu Akademie volného 
času přednáška prof. PhDr. 
Františka Musila, CSc. na 
téma „Počátky šlechty ve 
východních Čechách“.
V úterý 21. května v 15:30 hod. – Kočičí král 
- čtení a tvoření na motivy pohádek Z ost-
rovního království, některou pohádku si děti 
i zahrají.
Ve středu 22. května se v knihovně uskuteční 
beseda s Ing. Marcelou Náhlíkovou z Ob-
čanské poradny na téma Rizika zadlužování 
seniorů, začátek v 18:00 hodin.

kONCERT OkTETA GENERACE
vokální okteto generace z Ústí nad Or-
licí a komorní sbor cantus z chocně 
vás srdečně zvou na společný koncert 
ve čtvrtek 16. května v 19:00 hod. do 
Hernychovy vily. vstupné dobrovolné.

kLUB PŘÁTEL UMĚNÍ 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Srdečně zveme Vás i Vaše přátele do Galerie 
pod radnicí, kde bude v pátek 3. května za-
hájena výstava

FERDIŠ DUŠA – MALBA, 
VOLNÁ GRAFIkA, EXLIBRIS

Vernisáž se uskuteční 3. května v 18:00 ho-
din. Uvedená výstava potrvá v Galerii pod 
radnicí do 26. května.
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý – pátek 
10 – 12, 14 – 17 hodin, sobota, neděle, svá-
tek 14 – 17 hodin

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČkO
prOvOzní dOba: během této 
doby začátky programů cca 9:30 – 
10:00 hod., pobytné 30 Kč/1 dítě, 
40 Kč/ více dětí. Tématem měsíce je 
ZOO.

PO: 8:30 – 12:00 hod. – Herna, 
výtvarnÁ dílna prO dO-
spĚlÉ, případně v jednodušší variantě 
i pro děti
ST: 8:30 – 12:00 hod. – Herna, prO-
grÁmek prO dĚti – zpívání, vyrábění, 
pohyb…
PÁ: 8:30 – 12:00 hod. – Herna, ang-
ličtina prO dĚti, kontakt: Mgr. J. 
Marková, tel.: 777 656 047

pOndĚlní výtvarnÉ dílnY (cena 
výrobků dle spotřeby materiálu)
PO 6.5. od 10:00 hod. – DÁRKY ubrousko-
vou technikou
PO 13.5. od 10:00 hod. – HÁČKOVÁNÍ 
III., pokračování kurzu
PO 20.5. od 10:00 hod. – HÁČKOVÁNÍ IV.
PO 27.5. od 10:00 hod. – LÁTKOVÁ KVĚ-
TINA

OdpOlední prOgramY (multifunkč-
ní sál, 1. patro)
ČT: 18:30 - 20:00 hod. – Klub EXIT – pro 
mládež, kontakt: Bc. D. Dostrašil, tel.: 
603 913 885
PÁ: 15:00 – 18:00 hod. – MARING(O)DKA 

– klub pro děti 10 – 15 let, kontakt: 
L. Nováková, tel.: 734 734 315
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – KLUB 
DESKOVÝCH HER s kavár-
nou, kontakt: M. Kalášek, tel.: 
739 420 287

JednOrÁzOvÉ akce
ČT 2.5. od 17:00 hod. – výcHOva pU-
berŤÁků, interaktivní přednáška Mgr. E. 
Ruckého, sál RC
PO 6.5. od 20:00 hod. - dÁmskÁ Jízda, 
herna RC
ÚT 7.5. od 17:00 hod. – setkÁní dOb-
rOvOlníků rc, herna RC
SO 18.5. od 10:30 hod. – dĚtský den 
pŘi bikemaratOnU, letiště ÚO
SO 25.5. od 17:00 hod. – spOrtOvÁní 
U tŘí mOstů pro tatínky s dětmi, cena 
dle počtu sportujících, info: P. Novák, tel.: 
604 904 710

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ – možnost 
soukromých hodin dle dohody, kontakt: J. 
Procházka, tel.: 601 592 935

KONTAKT: Mgr. M. Dostrašilová, 
tel.: 604 313 249, 603 976 036, 
e-mail:rcsrdicko@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje 
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad 
Orlicí

PRÁZDNINOVÁ 
POČÍTAČOVÁ DRUŽINA

želvy ninja zvou všechny děti od 7 – 15 
let na prázdninovou počítačovou druži-
nu do Ústí nad Orlicí.
Společně se naučíme ovládat PC (MS 
Word, MS Excel), Skype, vytvoříme si 
vlastní webovou stránku, budeme chodit 
na výlety s digitálním fotoaparátem a vy-
tvořené fotky si dále upravíme. Celý týden 
budeme soutěžit o zajímavé ceny, dívat se 
na filmy, pohádky a hrát společně počíta-
čové hry – prostě užijeme si kupu zába-
vy. Denní program je zajištěn od 8:00 do 
16:00 hod. (začátek družiny od 7:00 hod., 
obědy, svačiny a nápoje jsou zahrnuty 
v ceně).
Tak neváhejte a přijďte si k nám užít „žel-
ví prázdniny“ v jednom z těchto termínů 
(1. běh: 8. 7. – 12. 7. 2013, 2. běh: 15. 7. 
-19. 7. 2013). Cena 1.650,- Kč. 
Více informací na tel.: 465 676 765, 
e-mail: ideahelp@ideahelp.cz
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I V kVĚTNU DO MUZEA 
ZA HEZkÝMI VÝSTAVAMI

Městské muzeum 
v Ústí nad Orlicí při-
pravilo na květen 
v rámci 130. výro-
čí narození jednoho 

z nejslavnějších ústeckých rodáků výstavy 
spojené právě s jeho jménem. Nazvali jsme 
je věcně: „Školní léta Jaroslava kocia-
na“ a „ženy v životě Jaroslava kociana“. 
Jejich vernisáž proběhne v rámci prvního 
koncertu KHS nazvaného Secesí obklopené 
tango, který se uskuteční v pondělí 6.5. od 
18:00 hod. 
Kromě těchto dvou nových expozic budou 
nadále přístupné výstavy provázané přímo 
s naším městem: „Tehdy a teď „, zabývají-
cí se textiláctvím v Ústí nad Orlicí a „Libor 
Alois Schlesinger“ z cyklu ústeckých osob-
ností. 
V dubnu otevřená „Gejša a samuraj“, zapůj-
čená Náprstkovým muzeem afrických a asij-
ských kultur bude obohacena ve dnech 9.5., 
23.5., 6.6. vždy od 15:00 hod. výtvarnými 
dílnami pro děti. Více na www.muzeum-uo.
cz. Srdečně zve za všechny muzejníky 

Jarmila Süsserová
ředitelka Městského muzea v Ústí n. Orl.

PROGRAM MALÉ SCÉNY – kVĚTEN 2013
výstava žÁků a absOl-
ventů výtvarnÉHO ObO-
rU zUŠ – v rámci vernisáže 
proběhne premiéra žákovské ani-
mované tvorby 2013. Akci zahájí 
hrou na marimbu L. Gregarová. 
vernisáž se uskuteční 1.5. v 17:00 hod. 
v kinosále malé scény, výstava potrvá do 
30.5.
1.5. – HledÁ se prezident, film/
Česko/2013/ režie T. Kudrna. V 19:00 hod., 
vstupné 70 Kč
2.5. – vraHem z pOvOlÁní – utrpení 
prokurátora Vaše, film/Česko/2012, režie: J. 
Bělohlavý, P. Paleček. V 19:00 hod., vstupné 
60 Kč, členové FK 55 Kč, studenti 45 Kč
3.5. – Jedlíci aneb sto kilo lásky, film/
Česko/2013, režie: T. Magnusek. Uskuteč-
ní se beseda s T. Magnuskem, M. Chárou 
a L.X. Veselým. V 19:00 hod., vstupné 70 Kč
5.5. – zapeklitÁ pOHÁdka, Divadlo 
Tramtárie Olomouc. V 15:00 hod., vstupné 
děti 40 Kč, dospělí 60 Kč
5.5. – kOčka na kOleJícH – dialog 
milenců po několikaletém vztahu na jedné 
zapadlé železniční stanici, Triarius Č. Tře-
bová. V 19:00 hod., vstupné 60 Kč, studenti 
40 Kč

8.5. – skici Franka – cyk-
lus dokumentární středy, film/
USA/2005, režie: S. Pollack. 
V 19:00 hod., vstupné 45 Kč, čle-
nové FK 35 Kč
10.5. – kOncert gOOdFe-

LAS. V 19:00 hod., vstupné 70 Kč
15.5. – kOUzlO carskÉHO rUska, 
cestopisná přednáška L. Kalouse. V 19:00 
hod., vstupné 40 Kč
16.5. – snĚHUrka: Jiný příběh, film/
Španělsko, Francie/2012, režie: P. Berger. 
Film oceněn na MFF v San Sebastian (cena 
pro nejlepší herečku). V 19:00 hod., vstupné 
60 Kč, členové FK 55 Kč, studenti 45 Kč
17.5. – malÁ vzpOmínka na vel-
kOU editH – hudební vzpomínkový ve-
čer na slavnou zpěvačku. R. Rubešová-zpěv, 
M. Jovbaková-klavír,M. Kudrna-akordeon. 
V 19:00 hod., vstupné 50 Kč
19.5. – O mYŠce a medvĚdOvi, film/
Francie/2012. V 15:00 hod., vstupné 40 Kč
24.5. – kaleidOskOp Jana reJžka. 
V 19:00 hod., vstupné 50 Kč
30.5. – big lebOWski, film/V. Británie, 
1998/ režie: bratři Coenové. V 19:00 hod., 
vstupné 60 Kč, členové FK 55 Kč, studenti 
45 Kč

klUbcentrUm Ústí nad Orlicí
nabídka pořadů – květen

8. – 11. května
ZUŠ J. Kociana – 55. ročník KOCIANOVY 
HOUSLOVÉ SOUTĚŽE

Pondělí 6. května
18:00 hodin – Hernychova vila
vernisáž výstav: ženy v životě Jaroslava 
kociana a Školní léta Jaroslava kociana
secesí ObklOpenÉ tangO: 
L. HORÁK – akordeon a bandoneon, 
J. SVĚCENÝ – housle a průvodní slovo
Vstupné dobrovolné

Úterý 7. května
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
„sms“ – kOncertní mUltižÁnrO-
vý prOJekt, J. ŠKORPÍK – zpěv, klari-
net, perkuse, M. MÁTLOVÁ – soprán, 
J. SVĚCENÝ – housle + TRIO SMS, 
vstupné 180 Kč

Středa 8. května
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
pocta Jaroslavu kocianovi 
praga camerata – vedoucí P. Hůla, 
sólo: J. ŠPAČEK, primárius České filharmo-
nie a laureát KHS 1999, vstupné 150 Kč

Čtvrtek 9. května
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
kOmOrní FilHarmOnie pardubi-

ce, sólo M. HEREHA (Ukrajina), laureátka 
KHS 2012, koncertní předplatné, vstupné 
150 Kč

Pátek 10. května
19:30 hodin – Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie
galavečer OrlickOÚsteckýcH 
varHan
V. UHLÍŘ – varhany, L. VERNEROVÁ – 
soprán, V. REJLEK – trubka, J. SVĚCENÝ 
– housle, vstupné 180 Kč

Sobota 11. května
14:30 hodin – Roškotovo divadlo
zÁvĚrečný kOncert vítĚzů 
a laUreÁta kHs 2013, vstupné 80 Kč

Sobota 18. května
14:00 hodin – Roškotovo divadlo
tanec, tanec ….. 2013, Krajská pře-
hlídka scénického tance mládeže a dospě-
lých, vstupné 50 Kč

Úterý 21. května
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
na kOle dO santiaga de cOm-
pOstella
Cestopisná přednáška o cestě na kole po 
poutních stezkách Caminho Portugues a Via 
de la Plata do španělského poutního města 
Santiago de Compostella. Vstupné 65 Kč

Pátek 24. května
19:00 – 23:00 hodin – Kulturní dům
taneční pOdvečer s evOU a vaŠ-
kem, skupina sUrF blansko, vstupné 
190 Kč

Sobota 25. května
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
kOcOUr v bOtÁcH, Divadlo ELF Pra-
ha. Inscenace klasické francouzské pohádky 
je kombinací činohry a tradičního marione-
tového divadla, vstupné 50 Kč

Pondělí 27. května
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
e. de Filippo: FilUmena martUra-
nO aneb manželství pO italskU, 
Agentura HARLEKÝN Praha.
Hrají: S. Stašová, S. Skopal, Č. Gebouský, J. 
Pokorná a další, divadelní předplatné, vstup-
né 350 Kč
Představení je uváděno pod záštitou velvy-
slance Italské republiky Pasquale D´Avino 
a Italského kulturního institutu v Praze.

pŘedprOdeJ vstUpenek: 
Informační centrum v budově radnice, 
tel.: 465 514 271, inFOrmace: KLUB-
CENTRUM v Ústí n.O., tel.: 465521047, 
465525245, info@klubcentrum.cz, 
www.klubcentrum.cz

zaHÁJení pŘedprOdeJe vstUpe-
nek na akce klUbcentra 

květen 2013

taneční podvečer s evou a vaškem, skupi-
na sUrF: 3. května
kOcOUr v bOtÁcH, 
pohádka pro děti: 3. května
FilUmena martUranO:  6. května
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ZPRÁVY Z O.S. HAVLÍČEk
25.3.2013 se naše sdružení připojilo k pro-
jektu „Velikonoční tvoření“, který organi-
zovala Základní škola v Kerharticích pod 
vedením paní učitelky Lenky Náglové. Ši-
kovné paní učitelky, ochotné maminky nebo 
členové Havlíčka předváděli a učili zájem-
ce, jak si vyrobit různými technikami veli-
konoční dekorace. Z ruliček od toaletního 
papíru se tvořily kytičky, zdobila se vajíčka 
voskem, z PET lahví a laků na nehty motýlci 
a kytičky, z plat od vajíček velmi zajímavé 
dekorace na dveře, pro menší zájemce pak 
kuřátka na magnet nebo kolíček s pohybli-
výma očima, vajíčka a kuřátka jako zápichy 
do květináčů. Koledníci, ale i jiní zájemci si 
mohli vyzkoušet pletení pomlázky z osmi 
proutků. Vzhledem k počtu upletených po-
mlázek jsme se trochu obávali o zdraví ker-

hartických děvčat, ale všechna Velikonoce 
bez úhony přežila.
Zajištěna byla i „pidiškolka“, kde si rodiče 
mohli nechat pohlídat svá dítka, aby si mohli 
sami vyzkoušet zvolené tvoření. V pidiškol-
ce bylo nabízeno i drobné občerstvení, káva 
nápoje, sladkosti pro děti a vaječné omelety 
na toustu. K relaxaci s kávou zde byla pro-
mítána prezentace aktivit základní školy. 
Součástí tvoření byla i prodejní výstava pat-
chworku a pletených košíků.
Podle velkého zájmu z řad veřejnosti po-
važujeme akci za zdařilou a velmi rádi se 
budeme na dalších akcích ZŠ Kerhartice 
podílet. Děkujeme městu Ústí nad Orlicí za 
podporu této akce.

Za o.s. Havlíček 
Mgr. et Mgr. Hana Hanusová předseda

POZVÁNkA NA 
ÚSTECkÝ MAJÁLES

V sobotu 4. května bude v 10:00 hodin 
maškarním průvodem na Kociánce zahájen 
další ročník Ústeckého majálesu. V progra-
mu vystoupí kapely: Mezcal v 11:00 hod., 
Radim Sychra ve 12:00 hod., Ode zdi ke zdi 
ve 13:00 hod., Sešlost ve 14:00 hod., Choose 
the Muse v 15:00 hod., Saxtet uno v 16:00 
hod., Non!dol v 17:00 hod., Existence Nové 
Doby v 18:00 hod., Pitocha v 19:00 hod. 
a Dwě Dáwky ve 20:00 hod.
Základní umělecká škola J. Kociana bude 
mít svůj program od 11:00 do 17:00 hod., 
k vidění bude i pohádka O kuchařince 
Majdalence v 15:45 hod. (Divadlo Potštejn) 
a Ohnivá a LED show ve 21:30 hod. Na celý 
program Majálesu je vstupné dobrovolné. 
AFTER PARTY: DJ Kočák, vstup 40 Kč.

FILATELISTICkÁ 
A SBĚRATELSkÁ BURZA

V neděli 19. května se v salonku I.patra ho-
telu Poprad v Ústí n.O. uskuteční od 7:30 do 
11:00 hod. Oblastní filatelistická a sběra-
telská burza všech sběratelských oborů.
Občerstvení zajištěno. Přijďte prodat své 
sběratelské přebytky, nakoupit to, co sháníte 
do své sbírky!

„koMiCi sro“ ve SportMusicClubu
Ve čtvrtek 16. května se od 20:00 hodin uskuteční ve SportMusicClubu představení s ná-
zvem „KoMiCi sro“ aneb Ti nejlepší z „NaStojáka“. 
Vystoupí MILOŠ KNOR, LUMÍR TUČEK, KAREL HYNEK.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: SportMusicClub a SportBárt, cena vstupenky 250 Kč. 
Informace na tel.: 736 481 170

BIkEMARATHON 
veřejný závod horských kol

Rádi bychom vás pozvali na 6.ročník 
sport bárt bikemaratHOnu, který 
se uskuteční v sobotu 18.5.2013. Start 
a cíl závodu je na letišti v Ústí nad Orli-
cí. Přihlásit k závodu se můžete od 9:00 
do 10:30 hod. v místě startu nebo předem 
prostřednictvím internetu, případně na 
prodejně Sport Bárt. Trasy: 55km (hlavní 
závod – start v 11:30), 22km (hobby jízda 
– start 11:00). V rámci závodů proběhne 
dětský den (soutěže pro děti, skákací hrad, 
…) pod vedením Rodinného centra Srdíč-
ko, cyklistický závod Velká cena pro malé 
děti a testování kol Specialized. 

bližší info: www.bikemarathon.cz, nebo 
na tel.: 603 526 307.
Přijďte, těšíme se na Vás.

Za pořadatele Jiří Holubář – Sport Bárt

DĚTSkÝ DEN OUTDOOROVÝCH 
AkTIVIT

Ve středu 5.června se uskuteční 3.ročník 
Dětského dne outdoorových aktivit od 15:00 
hodin v tábořišti Cakle. Součástí programu 
bude spousta her a soutěží, horolezecká stě-
na, lodičky, bike, in-line, taneční vystoupení, 
slackline, opékání vuřtů apod. Bližší info na 
tel. 602 245 393 nebo e-mailu: market@he-
paoutfit.cz. Těší se na Vás Markéta Skalická 
a team letní in-line školičky.

IN-LINOVÁ ŠkOLIČkA 
O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 

JIŽ POŠESTÉ...
Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINO-
VOU ŠKOLIČKU plnou her, smíchu a zá-
bavy. Pro velký zájem pořádáme taktéž 
BIKOVOU ŠKOLIČKU, ADRENALI-
NOVOU, FREESTYLOVOU ŠKOLIČ-
KU a letošní novinku: PŘÍMĚSTSKÝ 
ZÁŽITKOVÝ TÁBOR:
-příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let
-v červenci a srpnu vždy od pondělí do 
pátku od 8 do 16 hodin
-v ceně svačinky, obědy, pitný režim, po-
jištění, návštěva aquaparku a závěrečné 
překvapení
-možnost zapůjčení bruslí i chráničů
Bruslařům začátečníkům i pokročilým na-
bízíme soukromé lekce in-line bruslení. 
Přihlášky a další info na www.hepaoutfit.
cz či na tel. : 602 245 393 – markéta str-
nadová Skalická. Těšíme se na Vás!

MINIGOLF ZAHAJUJE SEZÓNU
v sobotu 25. května začínáme novou sezónu!
Vchod: od „pilinovky“ (u regule). 
Provozní doba: sobota - neděle od 14:00 do 17:00 hod. (poslední vstup v 16:00 hod).
Hra na 18 minigolfových dráhách v příjemném parkovém prostředí - Relaxace vhodná pro 
každého bez ohledu na věk či kondici, i celou rodinu! Možnost skupinových rezervací (škol-
ní, firemní) nad 20 osob v jakýkoliv pracovní den.
Vstupné nezměněno. zvýhodněné rodinné vstupenky a permanentky opět v nabídce! V pří-
padě nepříznivého počasí (déšť) je sportoviště zavřeno.
Těšíme se na Vaši návštěvu. www.minigolf-uo.estranky.cz

PŘIPRAVUJÍ VRCHOLNOU 
ATLETIkU

V letošním roce bylo do Ústí nad Orlicí při-
děleno Mistrovství České republiky v atleti-
ce mužů a žen do 22 let na dráze. Termín je 
stanoven na 31. srpna a 1. září. Atletický od-
díl Jiskry Ústí nad Orlicí se na tento vrcholný 
podnik pečlivě připravuje. Startovat má více 
jak 400 atletů a atletek z více jak 90 oddílů 
Čech a Moravy a s nimi přijede nejméně 200 
trenérů a činovníků. O stavu příprav budeme 
naše čtenáře průběžně informovat.

POWERJÓGA PRO 
ZAČÁTEČNÍkY I POkROČILÉ 

Přijďte si protáhnout a posílit celé tělo. Ta-
neční centrum Relax Caféé (bývalá Družba), 
každé úterý 18:30 – 19:30 hod. Gymnázium 
UO (boční vchod), každý čtvrtek 18:30 – 
19:30 hod. Cena 50,-Kč. Bližší informace 
o termínech hodin a kurzů: Markéta Skalická 
602 245 393.
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SPORTOVNÍ CENTRUM RADAVA
Úterý 7.5. – 19:00 – 22:30 hod.
ÚSTECKÁ 1. liga (družstva)
Středa 8.5. – 16:30 – 18:45 hod.
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 8.5. – 19:00 – 23:00 hod.
PROPLAST 2. liga (družstva)
Čtvrtek 9.5. – 18:30 – 22:00 hod.
GENERALI CUP (jednotlivci)
Úterý 14.5. – 19:0 – 22:30 hod.
ESAB 3. liga (družstva)
Středa 15.5. – 19:00 – 22:30 hod.
KAJA UNO 4. liga (družstva)
Úterý 21.5. – 19:00 – 22:30 hod.
HENRY GRIL 5. liga (družstva)

Středa 22.5. – 16:30 – 18:45 hod.
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 22.5. – 19:00 – 22:30 hod.
„U MALINŮ“ 6. liga
Čtvrtek 23.5. – 18:30 – 22:00 hod.
CBT CUP (jednotlivci)
Středa 29.5. – 18:15 – 22:00 hod.
MERKA CUP DVOJIC (dvojice)
Čtvrtek 30.5. – 16:30 – 22:30 hod.
TACL CUP (jednotlivci)
TEL.REZERVACE: 
465 529 477 – 9, 
e-mail:radava@radava.cz, 
www.radava.cz

CVIČENÍ PILATES 
Posilovací cvičení s účinky na tvarování postavy, vyrovnání svalových 
dysbalancí, prevenci a nápravu bolestí zad. 
Nyní nově na Gymnáziu UO (boční vchod tělocvičny), každé pondělí 
18:15 - 19:15 hod. Vstup 40 Kč.  Bližší info: Jana Šparlinková 777 087 220

POZVÁNkA NA BRONROSAUŘÍ ŠLÁPOTY
základní organizace českého svazu ochránců přírody Ústí nad Orlicí 

vás zve na XXviii. pochod pro děti a rodiče
brOntOsaUŘí ŠlÁpOtY – středa 1. května 2013.

start:  od restaurace „K club“ v Ústí nad Orlicí (sídliště Štěpnice)
cíl:  u tělocvičny v Černovíře

startovné: dospělí 15,- Kč, děti 10,- Kč
registrace: od 8:30 do 10:30 hodin

V cíli je zajištěno občerstvení. Doporučujeme vzít si s sebou psací potřeby. 
V průběhu akce budou ochutnávky zdravé výživy 

a BIO potravin. csop.gurroa.cz

Wellness centrum - v hotelu Tvrz Orlice - Letohrad

Dop lu oddech a p ij te si k odpo inout nebo
rodinou, v

centru, finskou saunou,

as pouze odpo inkem, m lo na
.

s

Otev
od 10:00 - 21:30.

p
denn na recepci hotelu:

Tel. 465 677 720
email: recepce@eywan.cz



OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI 
15. BŘEZNA – 15. DUBNA 2013

Text a foto L. Prokeš.
Více informací na www.ustinadorlici.cz
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HRÁL SE 43. ROČNÍk 
ORLICkÉ ŠACHOVNICE

V  sobotu 23. března se v  Kulturním domě 
v Ústí nad Orlicí hrál 43. ročník šachového 
turnaje mládeže Orlická šachovnice a  Kraj-
ský přebor dětí do 8 let. Krajského přeboru se 
účastnilo 13 dětí a Orlické šachovnice 82 dětí 
z Pardubického a Královéhradeckého kraje.
První čtyři místa v turnaji obsadili hráči Ša-
chového klubu Polabiny. Z  našich se dařilo 
hlavně dívkám. D. Šmajzrová se stala pře-
bornicí Pardubického kraje dívek do 8 let, V. 
Šmajzrová byla nejlepší dívkou a K. Dudlo-
vá nejlepší mladší dívkou. V chlapcích se na 
dvanáctém místě umístil domácí V. Grund-
man.

„OSkAR A RŮŽOVÁ PANÍ“ NA 
kVĚTNOU NEDĚLI V kNAPOVCI

„Velikonoce v Knapovci“ připravili na Květ-
nou neděli 24. března v  místním kostele 
Petra a Pavla. Na programu odpoledne bylo 
divadelní představení herců Klicperova diva-
dla v Hradci Králové „Oskar a růžová paní“. 
J. Sklenář a M. Eliášová se představili ve hře 
pro dva herce francouzského dramatika Eri-
ca Emmanuela Schmitta.
Po představení, které mělo u  diváků velký 
úspěch, čekalo na diváky občerstvení v  du-
chu českých Velikonoc z dílny knapoveckých 
cukrářek. Akce je podporována městem Ústí 
nad Orlicí v rámci projektu Knapovecký rok.

SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ 
NA RADNICI

Místostarosta města Zdeněk Ešpandr se 
v úterý 26. března na radnici setkal s občany, 
kteří v prvním čtvrtletí letošního roku dovr-
šili 90 let věku. Pozváno bylo celkem 8 jubi-
lantů, z  nichž se 5 omluvilo ze zdravotních 
důvodů, z toho 3 jsou převážně upoutáni na 
lůžko a 2 na poslední chvíli onemocněli.
Slavnostního přijetí se tedy zúčastnili:
Pan Jaroslav Ludvík, který bydlí v Penzionu. 
Na oslavu přijel na kole, má dobrou fyzickou 
i duševní kondici. Narodil se v Holicích, pak 
pobýval v  Jablonném nad Orlicí a  Řetové. 
Celý život pracoval jako svářeč kovu. S man-
želkou, která mu před lety zemřela, má 5 dětí.
Paní Anna Nováková, která bydlí v Domově 

důchodců. V  Ústí nad Orlicí bydlí od roku 
1941, kdy se sem provdala. Má dva syny 
a celý život pracovala jako kuchařka.
Paní Libuše Chládková, která bydlí v  bytě 
v  panelovém domě na sídlišti. Paní Chlád-
ková je vdova. Bydlela v Brandýse nad Orlicí 
a do Ústí se vrátila před 20 lety.

ČČk OTEVŘEL DVEŘE 
VEŘEJNOSTI

Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí připra-
vil na středu 3. dubna Den otevřených dveří 
své budovy v Ústí n.O. 
V budově ČČK se konají kurzy první pomoci 
dětí, mládeže a dospělých, působí zde ošaco-
vací středisko, pracoviště Senior dopravy pro 
města Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lan-
škroun a  Vysoké Mýto. Dále zde naleznete 
vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum 
nejen pro seniory s  tělocvičnou, masážní 
místnost a  multismyslovou relaxační míst-
nost SNOEZELEN.
Letos byl také vybudován kompletní bezba-
riérový vstup do budovy včetně přístupové 
cesty.

ÚSTEČTÍ VODÁCI 
OTEVŘELI ORLICI

Na sobotu 6. dubna připravili vodáci z Ústí 
nad Orlicí tradiční zahájení vodácké sezó-
ny na Tiché Orlici. Sraz všech účastníků byl 
v Hnátnici v Nebíčku. Počasí však připomí-
nalo spíše podzimní zamykání řeky. I přesto 
se sešlo na 6 desítek vodáků a  kamarádů 
včetně dvou desítek Ostraváků a  dvojice ze 
Slovenska. Po symbolickém odemčení Tiché 
Orlice se na několika kilometrovou plavbu 
do Cakle vydalo 18 lodí za hudebního do-
provodu. Ani nepříznivé počasí nepokazilo 

účastníkům dobrou náladu a všichni si celou 
akci užili.

REkORDNÍ kRAJSkÁ PŘEHLÍDkA 
SCÉNICkÉHO TANCE 

Ve čtvrtek 11. dubna se v  Roškotově diva-
dle v Ústí nad Orlicí konala tradiční Krajská 
postupová přehlídka dětských skupin scé-
nického tance. Na programu přehlídky bylo 
letos rekordních 31 choreografií základních 
uměleckých škol z celé republiky, které hod-
notila odborná porota. Pro velký zájem mu-
selo být 20 choreografií vyřazeno. Nominaci 
na postup na celostátní přehlídku, která se 
koná v květnu v Kutné Hoře, získaly chore-
ografie „Naděje“ a “V peřinkách” - ZUŠ Krá-
líky, „Surikaty“ – ZUŠ Brno a “Co se nám to 
polámalo?” domácí ZUŠ J. Kociana Ústí nad 
Orlicí.

ÚSPĚŠNÝ JEDEN SVĚT V ÚSTÍ 
NAD ORLICÍ SkONČIL

V neděli 14. dubna byl v Ústí nad Orlicí slav-
nostně zakončen filmový festival JEDEN 
SVĚT, který se v  Malé scéně konal od 10. 
dubna. Za pět promítacích dnů se zde vy-
střídalo na 2 tisíce studentů ústeckých škol 
a přes jeden tisíc návštěvníků z řad veřejnos-
ti.
 JEDEN SVĚT v Ústí nad Orlicí je také kaž-
doročně spojen s  charitativní činností – le-
tošní výtěžek ze vstupného 45 tisíc korun 
byl věnován na podporu šestiletého Michala 
Bednáře z  Dolní Dobrouče, který trpí Du-
chennovou svalovou dystrofií (DMD) – vro-
zeným neurosvalovým onemocněním, které 
není dosud léčitelné.


