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Červen 2008   ZDARMA 
 
Ústí nad Orlicí 2008 – Město v pohybu – 
Týden dobré pohody  + LOGO 
 
Ve dnech 9. – 15. června se na Mírovém 
náměstí uskuteční další ročník úspěšné 
městské slavnosti – Město v pohybu – 
Týden dobré pohody. 
Po celý týden budou na náměstí vystupovat 
nejen profesionální umělci, ale i ústecké i 
jiné amatérské soubory, kroužky a soubory 
ZUŠ. Dále jsou připraveny doprovodné 
programy, výstavy, ohňostroj… 
Podrobný program  je součástí tohoto 
Informačního listu. 
 
 
Unikátní historický automobil v Ústí nad 
Orlicí při akci Ústí nad Orlicí 2008 
 
V úterý 10. června si budete moci od 15:30 
do 16:15 hod. na Mírovém náměstí 
prohlédnout historický automobil Aero 50 
Dynamik. Tento speciální aerodynamický 
kabriolet, karosovaný Josefem Sodomkou 
počátkem 40. let 20. století, získalo v roce 
2005 Regionální muzeum ve V. Mýtě a 
pečlivě jej renovovalo do původního stavu.  
Jedinečnost vozu spočívá v jeho 
avantgardním designu a unikátnost je 
podtržena faktem, že v současnosti existují 
pouze dva exempláře. Ten druhý je 
v prestižní kalifornské sbírce Blackhawk 
Collection v USA. 
V budoucnosti se tento unikátní kabriolet 
stane jedním z exponátů nově vzniklé 
expozice vysokomýtského muzea věnované 
J. Sodomkovi. 
+ FOTO AUTA!!  
 
Inventura v IC 
 
Upozorňujeme občany města, že v úterý 1. 
července bude Informační centrum 
města Ústí nad Orlicí a ČD z důvodu 
inventury UZAVŘENO. 
 
 
Informace odboru dopravy, silničního 
hospodářství a správních agend 
 
Na základě častých dotazů občanů 
týkajících se dávání přednosti v jízdě 
vozidel na sídlišti Štěpnice v Ústí nad 
Orlicí, zejména při výjezdu z parkoviště od 
prodejny LIDL podáváme tuto informaci. 
Na celém sídlišti Štěpnice došlo ke změně 
místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích odstraněním svislého 
dopravního značení upravující přednost v 
jízdě a tak zde platí na křižovatkách 
přednost vozidel jedoucích zprava. Tuto 
přednost stanovuje zákon č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, 
v platném znění, v ustanovení § 22 odst. 2, 
jízda křižovatkou. 
Výjezd z parkoviště od prodejny LIDL dle 
ustanovení § 2 písm. w) téhož zákona 
(definice křižovatky), není křižovatkou, 
ale místem ležícím mimo pozemní 
komunikaci dle ustanovení § 1, odst. 2 
písm. c) vyhlášky MD č. 104/1997 Sb. 

Z tohoto důvodu nemusí být tento výjezd 
označen svislým dopravním značením 
upravujícím přednost v jízdě. Dle 
ustanovení § 23 zákona o provozu na 
pozemních komunikacích musí řidič při 
vjíždění na pozemní komunikaci z místa 
ležícího mimo pozemní komunikaci dát 
přednost v jízdě vozidlům jedoucím po 
pozemní komunikaci. 
V rámci stavebních úprav ulice Popradská 
vyvolaných stavbou odbočovacích pruhů 
bylo před prodejnou LIDL zřízeno místo na 
přecházení chodců. Toto místo nenahrazuje 
přechod pro chodce, pouze doplňuje 
přechod, který je na kruhové křižovatce. 
Toto místo na přecházení vytváří 
bezpečnější možnost přechodu chodců přes 
komunikaci, ale nezakládá přednost pro 
chodce a není dle ČSN 73 6110 vyznačeno 
dopravním značením. 
 
Z městského muzea + LOGO 
 
Módní přehlídka Dany Jansové – 
ROMANTIKA – 14.6. od 16:30 do 17:30 
hodin.  Předprodej vstupenek v pokladně 
muzea. 
Nově otevřené výstavy: 
Platím  23.5. – 19.6. 2008 
Království medu  4.6. – 28.9. 2008 
Zdrávi došli podruhé 4.6. – 28.9. 2008 
Včelařský rok -  přednáška – 11.6. v 17:00 
hodin 
 
Hernychova vila otevřena: 
úterý – pátek: 9:00 – 17:00 hodin 
sobota, neděle: 10:00-12:00, 13:30-17:00 
hodin. Zavřeno v pondělí a poslední sobotu 
v měsíci. Více na: http://muzeum-uo.cz 
 
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 464 649 555, 465 523 
 653 nebo na e-mailu: 
 info@muzeum-uo.cz, 
 malinkova@muzeum-uo.cz 
 
 
Senior klub zve členy a nečleny na akce 
v červnu 2008 
 
12. června – Zájezd do Dětenic, hrad 
Kost, středověké krčmy v Dětenicích 
Trasa zájezdu:  
hrad Kost, prohlídka hradu 
zámek Dětenice, prohlídka zámku 
Návštěva středověké krčmy v Dětenicích 
– občerstvení – oběd 
Při zpáteční  cestě dle dohody zastávka na 
večeři. 
Odjezd z Ústí nad Orlicí v 6:30 hodin, 
návrat kolem 22:00 hodin. 
Celková cena zájezdu pro členy klubu 120 
Kč, pro nečleny 190 Kč. 
Přihlášky a zaplacení zájezdu se přijímají 
v kanceláři Senior klubu ve Sladkovně, 
každé úterý od 10:00 do 12:00 hodin do 3. 
června 2008. Za Senior klub se zúčastní 

paní J. Šamšulová (tel.: 728 442575) a pak 
Kučera (tel.: 605 715127). 
Odjezdové zastávky: 
Hylváty sídliště:  6:30 hodin 
Hylváty Perla:  6:35 hodin 
Babyka:  6:40 hodin 
Nádraží ČSAD: 6:45 hodin 
Tvardkova-Nám. Svobody: 6:50 hodin 
Penzion Na Pláni:  6:55 hodin 
19. června – Historická procházka 
městem Ústí nad Orlicí 
Sraz účastníků ve 13:30 hodin na náměstí u 
morového sloupu. Procházku povede paní 
Zdena Špůrková. 
24. června – Rukodělná činnost – 
Batikování 
Kurz se koná  v ZŠ Hylváty, lektorkou 
kurzu je paní Soňa Křížová. Účastník si 
přinese triko 100% bavlna, vyprané bez 
aviváže, barvy a šablony v ceně kurzu. 
Poplatek 60 Kč se platí při přihlášení. 
Přihlášky se přijímají v kanceláři Senior 
klubu (Sladkovně) každé úterý do 17. 
června. 
Mrzí nás malá účast na rukodělných 
činnostech. 
Upozorňujeme seniory, že se mohou hlásit 
na podzimní kurzy výpočetní techniky. 
Bližší informace vždy v úterý od 10:00 do 
12:00 hodin v informační kanceláři Senior 
klubu ve Sladkovně. 
 
Nabízíme členům i nečlenům SK 
zprostředkování dovolené v Polsku 
„Baltik – moře“ v termínu 25.8. – 5.9. 
2008 společně s polskými seniory z Klubu 
důchodců a invalidů Bystřice Klodské. 
Odjezd z Ústí nad Orlicí v 8:00 hodin, cena 
650 zlotých (asi 4 875 Kč). 
V ceně je ubytování ve 2 – 4 lůžkových 
pokojích, plná penze, výlet a taneční 
večery. Na pokoji umývadlo, sociální 
zařízení společné na chodbě. 
Případní zájemci nechť se hlásí osobně, 
nebo na telefonu u místostarosty města 
JUDr. Zd. Ešpandra, tel.: 777 736 562, 
nejpozději do 15. června 2008. 
 
Těšíme se Vaši účast na všech našich 
akcích. 
 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí 
na  
Výstavu absolventů a žáků SŠUP Ústí 
nad Orlicí           
 5. – 26. června 2008 
Výstavu pořádá KPU Ústí nad Orlicí ve 
spolupráci se SŠUP Ústí nad Orlicí. 
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý – 
pátek 10-12, 14-17 hod., sobota, neděle, 
svátek 14-17 hodin. 
 
 
Společný koncert LIFESONG (USA) a 
ALOU VIVAT (ÚO) 
 
Ve čtvrtek 26.června od 18:00 hodin se 
koná v chrámu Nanebevzetí Panny Marie 
koncert 30 členného gospelového sboru 
LifeSong ze Spojených států a smíšeného 
orlickoústeckého souboru Alou Vivat. Po 



koncertu jste zváni na občerstvení v 
prostorách děkanství.Vstupné dobrovolné. 
Koncert v Ústí nad Orlicí je jedním z pěti 
koncertů, které LifeSong uskuteční během 
svého turné v ČR.  
Záštitu nad koncertem převzal starosta 
města Ústí nad Orlicí, pan Richard Pešek.  
Na setkání s vámi se těší pořadatelé: 
Jednota bratrská a Římskokatolická farnost 
v Ústí nad Orlicí 
 
 
Přírodověda na 1. stupni ZŠ 
Komenského 
 
Jaro je na 1. stupni ZŠ Komenského 
tradičně ve znamení přírodovědy. V pátek 
18.4.  byla ukončena mezitřídní soutěž Les 
ve škole, která začala v loňském listopadu. 
Děti s pomocí rodičů, přátel, ale i atlasů a 
encyklopedií odpovídaly na otázky, které se 
týkaly naší přírody i životního prostředí. 
V mladší kategorii (2.-3.třída) zvítězila 2.A, 
ve starší kategorii (4.-5.třída) to byla 5.A. 
V úterý 18.3. soutěžily děti z 2.-5.tříd ZŠ 
Komenského v poznávání živočichů. 
V kategorii 2.tříd si nejlépe vedl J.Marek 
z 1.A, ze 3.tříd byli nejlepší L.Petr a 
T.Hortlík ze 3.B a mezi dětmi ze 4.-5.tříd 
zvítězili K. Hnízdilová a  J.Kašpar z 5.B. 
Soutěž v poznávání rostlin pro žáky ze 2.-5. 
ročníku proběhla v úterý 29.4. V kategorii 
2.tříd zvítězil J.Novotný z 2.B, v kategorii 
3.tříd získal prvenství T.Hortlík ze 3.B. 
Nejlepšími účastníky ze 4. a 5.tříd byli 
J.Janota a  J. Kašpar z 5.B. 
Ve středu 30.4. se děti z 1.stupně zúčastnily 
závodu Den Země v přírodě. V tříčlenných 
hlídkách, které běhaly po určených trasách 
v okolí města, odpovídaly na otázky, které 
se týkaly životního prostředí, domácí 
ekologie i poznávání přírodnin. Dozor na 
trasách vykonávali žáci z 9. ročníků. 
Nejlepší účastníci poznávacích soutěží ze 
3.-5.tříd poměřili svoje znalosti ve čtvrtek 
26.4. při finále poznávacích soutěží. Tři 
nejlepší postoupí do regionálního kola, 
které se bude konat 22. května. 
Soutěže finančně podporuje Město Ústí nad 
Orlicí. Děkujeme také odboru životního 
prostředí za odměny pro nejlepší soutěžící. 
Fotografie si můžete prohlédnout na 
www.uokome.cz 
 
Mgr. Jitka Eliášová, ZŠ Komenského 
 
 
Rok stromu 
 
Dne 13. května se žáci 7. třídy zúčastnili 
výukového programu v Botanické zahradě 
Praha, kde plnili úkoly spojené s projektem 
Rok stromu, který probíhá v tomto roce na 
ZŠ Třebovská. Tento projekt je zaměřen na 
zlepšení přírodovědných znalostí a 
environmentální výchovu. Výukový 
program byl výborně veden zkušenou 
lektorkou a podpořen pracovními listy a 
možností obohatit školní sbírky drobnými 
ukázkami dřevin. Návštěva se všem velmi 
líbila a stala se motivací pro další činnosti 
probíhající ve škole. Akce byla finančně 
podpořena Městem Ústí nad Orlicí. 
                                                                                          
Mgr. Eva Svatošová, vedoucí projektu 
 

 
Základní  umělecká škola Jar. Kociana 
 
Třídní přehrávka – klavír paní uč. V. 
Němcová 
2. června v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Závěrečný koncert pěveckého sboru  
ČTYŘLÍSTEK a jeho přípravných 
oddělení 
3. června v 19:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
V rytmu legendy o zrození krokodýla – 
představení literárně-dramatického 
oboru 
6. června v 17:00 hod. - divadélko ZUŠ 
Absolventský recitál studentů I. a II. 
cyklu 
Martina Hanušová – klavír, Tomáš 
Šaňák – klavír 
18. června  v 18:00 hod.- koncertní sál ZUŠ 
Závěrečný koncert žáků ZUŠ “Slavnost 
mezi sloupy“ 
19. června od 15:00 hod  - vstupní prostor 
před budovou ZUŠ 
Třídní přehrávka – žesťové 
dech.nástroje p. uč. J. Kučera, veřejná 
zkouška  Městského dechového orchestru 
20. června v 16:00 hod – koncertní sál ZUŠ 
Třídní přehrávka – klavír paní uč. K. 
Šejnohová 
24. června v 17:30 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 
 
 
Letní tábor s Domem dětí a mládeže 
 
Třemešek, Jeseníky 2008 
www.tremesek.com 
Termín:: 16. - 24. 8. 2008 
Cena : 3 800,-  Kč  
Program: turistika a kola, lanové centrum 
Nová Ves, termální koupaliště Velké 
Losiny, Rabštejn… 
Informace:  
Tel.: 465 52 54 69, 604 209 661 
e-mail:ddm-usti@seznam.cz, www.ddm-
usti.cz – letní tábory a soustředění 
 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
V červnu odpadají středeční výtvarná 
odpoledne. Děkujeme za pochopení. 
Kavárnička – 2.6. od 10:00 hodin 
Pohybové návyky kojenců a batolat – 2.6. 
od 10:00 hodin. Povídání s MUDr. R. 
Jarešovou. 
Co s sebou na dovolenou  - 4.6. od 9:30 
hodin. Povídání o zdravé výživě, vaříme 
„rychlovky“. 
Cvičení rodičů s dětmi od 1 do 3 let – 9. a 
23.6. od 10:00 hodin 
Klasická rekondiční masáž – 11.6. od 
9:30 hodin 
Tajemství čínské medicíny – 18.6. od 9:30 
hodin 
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. 
Fišarová 605/965463, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.sweb.cz/medvidekuo 
 
 
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 
Kurzy první pomoci pro veřejnost 
10.6. – Život zachraňující úkony – kurz 
začíná ve specializované učebně na ZŠ 
Bratří Čapků v 18:00 a je zdarma. 
Společenské akce – se konají v budově 
ČČK, Kopeckého 840 (u Parku legií) 
Kavárnička – každé pondělí od 15:00 do 
19:00 hodin. 
Výtvarná dílnička, drátkování – 11.6.  od 
16:00 hodin ve Společenském centru 
BESEDA – 19.6.  – beseda 
s ergoterapeutkovu  pí Kroulíkovou od 
17:00 hodin 
Zdravé cvičení – OS ČČK připravuje 
pravidelné cvičení na gymnast. míčích pro 
děti, dospělé, seniory. Zájemci se mohou 
informovat na tel.: 775 112 998, nebo na e-
mail:cck.uo@wo.cu 
Letní tábory ČČK 
12.7.-22.7.- Vysoké Pole v obci Dětřichov 
12.7.-26.7.- Vysoké Pole v obci Dětřichov 
18.8.-22.8.-Ekocentrum Oucmanice 
Pobyty pro seniory 
28.6.-5.7.-Losinka, Rapotín u V. Losin 
20.9.-27.9.-Losinka, Rapotín u V. Losin 
Více na www.cckuo.cz, nebo na ČČK, 
Kopeckého 840, ÚO, tel.: 775 112 998 
 
Poděkování 
 
Centrum pro zdravotně postižené velice 
děkuje městu Ústí nad Orlicí za dotaci na 
Maškarní karneval pro děti, který se 
uskutečnil 29. března v Černovíru. Díky 
této finanční pomoci se nám podařila 
realizovat  tato akce, která pomáhá 
zdravotně postiženým dětem se 
začleňováním do společnosti. 
Velmi si Vaší podpory vážíme a věříme, že 
nám i nadále zachováte přízeň. 
 
Za CZP Pk Eva Jiřincová a Radka 
Venclová 
 
 
Služby lékáren 
 
26.5. – 1.6.  Lékárna Anna, ČT 
2.6. – 8.6. Lékárna Nemocniční, ÚO 
9.6. – 15.6.  Lékárna U nádraží, ČT 
16.6. – 22.6.  Lékárna Na Štěpnici, ÚO 
23.6. – 29.6.  Lékárna Mellisa, ČT 
30.6. – 6.7.  Lékárna Na příkopech, ÚO 
Výkon lékárenské pohotovostní služby na 
pracovišti v lékárně je pro příchozí 
v pracovní dny v době 18 – 20 hod., 
v nepracovní dny 8 –12 hod. Po této době je 
k dispozici příslužba pouze pro neodkladné 
požadavky nemocnic, LSPP či ZZS ve 
všední dny do 21:00 hod. a v nepracovní 
dny do 18:00 hod. 
 
 
Stomatologická pohotovost 
 
31.5.-1.6. – MUDr. R. Podgorný, 
Gen.Závady, Vys. Mýto, tel.: 465 423957 
7.-8.6. – MUDr. D. Polzerová, Třebovská 
140, ÚO, tel.: 465 524087 
14.-15.6. – MUDr. J. Ráčková, 
Vrbenského 1075, ÚO, tel.: 465 524127 



21.-22.6. – MUDr. J. Richter, D. Libchavy 
278, tel.: 465 582058 
28.6.-29.6. – MUDr. J. Smrčková, Dolní 
443, Choceň, tel.: 465 471560 
 
 
Mateřské centrum Srdíčko + LOGO 
 
Pondělí: 8:00-12:00 hod. 
- od 9:00 flétnička pro děti od 4 let 
- od 10:00 angličtina pro nejmenší 
Úterý: 9:00-11:30 hod. – krytá herna 
Středa: 8:00-12:00 hod. – cvičení, 
pohybové aktivity 
Pátek: 8:00-12:00 hod. 
- od 10:00 „školička“ pro děti 3-6 (7) let 
V rámci dopoledních programů využíváme 
za hezkého počasí dětské hřiště na zahradě 
Jednoty bratrské. 
Čtvrtek: 17:00-18:30 hod. 
- angličtina pro dospělé, kont. osoba: p. 
Krčmář, tel.: 777 558 501, vstupné: 20 Kč. 
Dohled nad dětmi jen po objednání na 
tel.: 604 313 249. 
3. června – Setkání dobrovolníků RC 
5. června – Přednáška, Finance, od 9:30 
hod. 
7. června – Dětský den, Zahrada RC, 16:00 
hod. 
9. června – Rodinná jízda, společné 
grilování, zahrada RC, od 17:00 hod. 
(S sebou něco na opékání, pití..) 
16. června – Výtvarná dílna, barvy na sklo, 
RC od 17:00 hod., s sebou skleněné 
předměty na zdobení, cena cca 40 Kč  
17. června – Výtvarná dílna, ubrousková 
technika, RC od 10:00 hod., s sebou 
skleněné předměty na zdobení, cena cca 40 
Kč 
18. června – Narozeniny v RC, RC od 
10:00 hod., oslava narozenin dětí 
narozených v červnu 
***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 
RC Srdíčko bude od  23. června do 31. 
srpna UZAVŘENO!! 
Těšíme se na shledání s vámi v novém 
školním roce.  
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Kont. osoba: Mgr. N. Brožová, vedoucí RC, 
tel.: 604 313249, www.jbuo.cz, 
 e-mail:nicol.brozova@jbuo.cz 
 
 
Informace ze souboru C-Dance 
 
V květnu se soubor C-Dance zúčastnil 
Litomyšlského Majálesu a benefičního 
koncertu v chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie v Ústí nad Orlicí, kde zatančil kromě 
dalších choreografií tři části Pavlicovy mše 
Missa Brevis. Také jsme vystoupili na 
krajské taneční soutěži Tanec, tanec.  
11. 6. vystoupíme společně s tanečním 
oborem na Městě v pohybu a 13.6. se 
uskuteční celovečerní představení před 
ZUŠ. 19.6. vystoupíme ve spolupráci s TO 
ZUŠ na akci Mezi sloupy. (Na obě akce 
před ZUŠ si můžete vzít s sebou deky). 
A vzápětí se budeme připravovat na Letní 
taneční dílnu, která bude probíhat 8.-13.7. 
Za grantovou podporu děkujeme Městu 
Ústí nad Orlicí.  
 
Za soubor C-Dance  
K.Vašková a V. Březinová 

 
 
Zlatý klíček na soustředění v Beskydech 
 
Zlatý klíček, DPS ZŠ Komenského z Ústí 
nad Orlicí, absolvoval ve dnech 27.-29. 
dubna soustředění v malebném prostředí 
Beskyd. Kromě toho, že zpěváci poznali 
nejznámější lokality Valašska – Soláň, 
Pustevny, Radhošť, rožnovský skanzen – 
předvedli své umění na Gymnáziu ve 
Frenštátě pod Radhoštěm, kde navázali 
kontakty s místním studentským sborem. 
Na „skokanské můstky“ pak děti 
vystoupaly společně s DPS Muzika 
z Ostravy Poruby, se kterým je spojuje 
mnohaleté přátelství. Večery byly vyplněny 
prací, protože Zlatý klíček bude mít ještě 
v červnu několik příležitostí představit se 
ústecké veřejnosti. Děkujeme za příspěvek 
Městu Ústí nad Orlicí. 
 
Dana Špindlerová, ZŠ Komenského, ÚO 

 
Výstava SŠUP a Stacionáře 
 
Dne 6.června ve 13:00 hod. bude  vernisáží 
zahájen 4. ročník společné výtvarné 
výstavy Střední školy uměleckoprůmyslové 
a uživatelů Stacionáře pod názvem 
Barevný svět hraní. Výstava bude v 
prostorách Stacionáře otevřená v 
pracovních dnech do konce měsíce června. 
Na vaši návštěvu se těší uživatelé a 
zaměstnanci Stacionáře. 
 
Radka Vašková, ředitelka 
 
 
Flétnový soubor ACRI TIBIA se opět 
účastí finále 
 
Dne 26.4. se soubor Acri Tibia již po sedmé 
zúčastnil krajského kola jubilejního 
desátého ročníku celostátní soutěže 
“Pískání pro zdraví“, kterou pořádá 
biofarmaceutický institut UCB. Vítězové 
jednotlivých krajských kol se účastní finále 
v Praze, které se bude konat v květnu. 
Soubor Acri Tibia je čtyřnásobný vítěz 
v celostátním měřítku a pokusí se o další 
úspěch. Bude hrát v nejvyšší kategorii od 
13-15 let. V krajském kole v Pardubicích 
měl i zastoupení v kategorii mateřských 
škol – Acri Tibia –Benjamínek, kde získal 
skvělé druhé místo. 
V současnosti je možné vidět a slyšet 
soubor na hradě a zámku v Potštejně. Bližší 
informace pro zájemce o hru na zobcovou 
flétnu na tel.:465524763, 604580011, paní  
D. Krejsová      
 
Za soubor  Dagmar Krejsová 
 
 
Pozvánka na Akademii 
 
ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí pořádá 
v Roškotově divadle tradiční AKADEMII.  
Na čtyřech vystoupeních se představí téměř 
300 žáků 1. a 2. stupně. Začátky 
představení pro  veřejnost jsou dne 20. 
června v 16:30 a 19:30 hodin. 
Jste srdečně zváni. 
 

Alena Dostálová, ZŠ Komenského, ÚO 
 
 
 
KINO MÁJ - ČERVEN 
 
Neděle 1. a pondělí 2. v 19:30 hodin 
BOBULE 
Český film z moravských vinic. Vstupné: 
70 Kč 
 
Pondělí 16. v 19:30 hodin 
* NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ 
MRTVEJ 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Sobota 21. v 19:30 hodin 
* HRANICE SMRTI 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
Mládeži do 18 let NEPŘÍSTUPNO!! 
 
Pondělí 23. a úterý 24. v 19:30 hodin 
KARAMAZOVI 
Vstupné: 70 Kč 
 
Středa 25. v 19:30 hodin 
IRON MAN 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Čtvrtek 26. a pátek 27. v 19:30 hodin 
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA 
Vstupné: 70 Kč 
 
Sobota 28. a neděle 29. v 19:30 hodin 
* AŽ NA KREV 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
 
 
NABÍDKA POŘADŮ - ČERVEN 
 
Úterý 3. června 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
KOSA – Divadlo Bolka Polívky a DS 
FRÍDA Brno 
Celému představení dominuje skvělý 
herecký výkon Božidary Turzonovové. 
Divadelní předplatné, vstupné: 170 Kč 
 
Sobota 7. června 
15:00 hodin – Venkovní prostor Sportcentra 
Radava 
DĚTSKÝ DEN s Divadlem Koráb Brno – 
zábavný program pro děti – hry, soutěže 
zpívání, pohádka Sindibádova 
dobrodružství. 
Táborák a opékání buřtů, vstupné 
dobrovolné 
 
5. – 7. června 
Roškotovo divadlo, Kulturní dům 
Celostátní soutěž neprofesionální filmové 
tvorby – ČESKÝ VIDEOSALON 2008 
 
 
9. – 15. června 
Mírové náměstí 
ÚSTÍ  NAD  ORLICÍ 2008 
Týden dobré pohody – Město v pohybu 
 
 
Předprodej vstupenek: Informační centrum 
v budově radnice, tel.: 465 514 271  
 
 
Putování za zvířátky 



 
 
T. J. Sokol  Ústí nad Orlicí Vás zve na 
dětský den „Putování za zvířátky“, který 
se uskuteční v neděli 8. 6. od 14:00 hod. na 
hřišti u gymnázia. Chcete vědět  jaké to je, 
když krmíte divokou zvěř nebo když strká 
pštros hlavu do písku? Neváhejte a přijďte 
si to vyzkoušet. Budou připraveny soutěže 
nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. 
 
O černého výra 
 
SDH Černovír pořádá v sobotu 28.6. od 
10:30 hodin tradiční hasičskou soutěž 
v požárním útoku „O černého výra“. 
Soutěžit se bude na hřišti Pod lesem 
v Černovíru, vedle cyklostezky. Uvidíte 
nejen  nejlepší družstva z okolí, ale i naše 
kamarády z Polska. Přijďte podpořit své 
hasiče! 
 
Pozvánka OS Havlíček 
 
Občanské sdružení Havlíček Kerhartice 
pořádá 28. června od 14:00 hodin 
2. ročník „Plavby na čemkoliv“. 
Start: Tichá Orlice – lávka za poštou 
Cíl: Ranč na Tiché Orlici 
Zajímavé odměny. Přijďte se všichni 
pobavit! 
 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Pondělí: 16:00 – 20:00 hodin 
Úterý: 5:30-8:00, 16:00-21:00 hodin 
Středa: 14:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek: 5:30-8:00, 16:00-20:00 hodin 
Pátek: 5:30-8:00, 16:00-22:00 hodin 
Sobota: 15:00 – 22:00 hodin 
Neděle: 15:00 – 21:00 hodin 
Plavání pro těhotné ženy: každá středa 
12:30 – 14:00 hodin. Vodní aerobik: každé 
pondělí a čtvrtek (mimo 5.6.) 20:00 – 21:00 
hodin. 
Plavecký bazén má právo na změnu 
provozních hodin. Informace na tel.: 465 
524 254, www.tepvos.cz 
 
Aquapark Ústí nad Orlicí 
 
Předpokládané zahájení provozu je 7. 
června (dle vývoje počasí). Bližší info: 465 
527 898, 608 553 305, aquapark@tepvos.cz 
 
Kam za sportem v červnu 
 
Neděle 1. června 
TJ Jiskra Ústí „B“ – H. Újezd (fotbalová 
1.B třída, muži B, od 17:00 hod.) 
TJ Jiskra Ústí n.O. – SK Chrudim (krajský 
fotbal.přebor, starší a mladší žáci, od 13:30 
a 15:15 hod.) 
Sobota 7. června 
TJ Jiskra Ústí n.O – Svitavy (krajský 
fotbal.přebor muži A, od 15:00 hod.) 
Neděle 8. června 
Krajský přebor a atletice staršího a 
mladšího žactva, od 9:30 hod. po celý den 
na stadionu 
Středa 11. června 
Ústecké atletické memoriály v rámci 39. 
ročníku východočeského letního turné. 
Memoriál Václava Čevony – mezinárodní 
závody na 3 km od 16:00 hod. 

Memoriál Jána Kováče na 800 m a dále 
100m, 110 m překážek, dálka, oštěp, koule 
a ženy 200 m a 800 m. 
Čtvrtek 12. června 
III. kolo krajského přeboru družstev 
mladších žáků a žákyň od 15:00 hod. na 
stadionu (11 družstev) 
Sobota 21. června 
TJ Jiskra Ústí n.O. – FK AS Pardubice 
(krajský fotbal.přebor, muži A, od 17:00 
hod.) 
TJ Jiskra Ústí n.O. – Třemošnice (krajský 
fotbal.přebor starší a mladší dorost, od 
12:30 a 14:45 hod.) 
Neděle 22. června 
2. ročník Studánkového výstupu na 
Andrlův chlum, start 9:00-12:00 hod. pod 
PVT 
TJ Jiskra Ústí „B“ – Sokol Rychnov n.Kn. 
(fotbalová 1.B třída, muži B, od 17:00 hod.) 
Sobota 28. června 
Pochod lanšperským panstvím, start 7:30-
10:00 hod. ve středisku KČT Horal v Cakli 
Pondělí 30. června 
V 10:00 hod. zahajuje RIETER CUP – 
tenisové mistrovství ČR mužů a žen, které 
pokračuje každý den až do pátku, vždy od 
10:00 hodin. Finálové zápasy 14. ročníku se 
hrají v pátek 4. července. 
 
 
Spinning centrum RIO 
 
Spinning centrum najdete v areálu krytého 
plaveckého bazénu, Polská 1360. 
Od května můžete využít i nedělní provoz 
od 10:00 hodin. Jednotlivé vstupné je 60 
Kč/ hod. Na jednotlivé hodiny je třeba se 
objednat na tel.: 777 673 359. 
Novým provozovatelem Spinning centra je 
společnost Tepvos, spol. s r.o., Ústí nad 
Orlicí. 
 
 
LK Spinning Centrum 
 
Zahradní 541,  Ústí nad Orlicí, (hala SŠUP)  
Zdarma - iontové nápoje Nutrend  
Ceník: 1 lekce – 80,-Kč, 10 lekcí 
(permanentka) – 700,-Kč, skupiny –  cena 
dohodou 
Rezervace: 736 427 378, bližší informace: 
www.lkspinning.com 
 
 
Večerní in-line bruslení 
 
Zveme všechny in-line bruslaře na 
hromadné vyjížďky bruslařů ulicemi 
večerního města za doprovodu policie – 
HEPA BladeNight. Předběžné termíny – 
13.6., 27.6., 18.7., 15.8., 5.9. – vždy v pátek 
od 20:30 do 22:00 hodin. Více info na: 
www.inlineschool.cz/usti. 
Pro malé bruslaře pořádáme in-linovou 
školičku, příměstské tábory pro děti od 6 do 
12 let, červenec + srpen – po-pá od 8:00 do 
16:00 hod., v ceně svačinky, obědy, pitný 
režim, pojištění, překvapení, možnost 
půjčení bruslí. 
Začátečníkům i pokročilým nabízíme 
soukromé lekce in-line bruslení. 
Přihlášky a další info: 602 245 393, 
www.inlineschool.cz 
 
Sportovní centrum Radava 

 
Pondělí 2.6. - 18:00 - 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 3.6. - 19:30 - 23:00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 4.6. - 19:30 - 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Pátek 6.6. - 18:00 - 22:30 hodin 
Turnaj Radavan (jednotlivci) 
Středa 11.6. - 19:00 - 22:30 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
Pondělí 16.6. - 18:00 - 22:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 17.6. - 19:30 - 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 18.6. – 19:30 - 23:00 hodin 
Mobil centrum 4. liga (družstva) 
Sobota 21.6. - 13:00 - 16:00 hodin 
Pepa Hoblík junior (dvojice) 
Pondělí 23.6. - 18:00 - 22:00 hodin 
Pohár Holby (jednotlivci) 
Úterý 24.6. - 19:30 - 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 25.6. - 17:00 - 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 25.6. - 19:30 - 23:00 hodin 
"U Malinů" 6. liga (družstva) 
Sobota 28.6. - 10:00 - 15:00 hodin 
"Barvínkova šedesátka" (jednotlivci) 
Pondělí 30.6. - 16:30 - 23:00 hodin 
Mobil centrum cup (jednotlivci) 
 
Tel. rezervace: 465 529 477-9, e-
mail:radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
 
Minigolf v Aquaparku 
 
Vchod: Aquapark (za převlékárnami) nebo 
od "pilinovky" u řeky. 
Provozní doba červen: úterý - neděle od 
13:00 do 18:00 hod (poslední vstup v 17:00 
hod). 
Nabízí hru na 18 minigolfových dráhách v 
příjemném parkovém prostředí. Možnost 
skupinových rezervací nad 20 osob. 
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 
 
 
Pozvánka na Novohradskou 70 
 
Starosta města pan Richard Pešek převzal 
záštitu nad prvním ročníkem Novohradské 
70, kterou uspořádá dne 5. července TJ 
Sokol Kerhartice s podtitulem "pohodová 
česká cykloturistika". Startovat mohou i 
příchozí zájemci průběžně od 9:00 hodin z 
restaurace U Kačera v Kerharticích. 
 
 
Pochod Orlickým podhůřím 
 
KČT v Ústí n.O. zve všechny příznivce 
turistiky na XXXII. ročník pochodu 
 
ORLICKÝM PODHŮŘÍM 
sobota 7. června 
 
Start: Restaurace U Malinů v ÚO, pěší 
100 km v pátek 6.6. ve 22:00 hod., ostatní 



trasy včetně cyklo v sobotu 7.6. od 7:00-
10:00 hod. 
Cíl: Restaurace U Malinů v ÚO,  7.6. do 
22:00 hod. 
Na cyklotrasách je nutné správně vybavené 
kolo a helma! Děti do 15 let pouze v 
doprovodu osoby starší 18 let! 
Info: M. Richter, Na Bělisku 745, ÚO, 
tel.: 465 527 651, 732 352 203, e-mail: 
richterpoetik@seznam.cz 
 
 
Přívratská desítka 
 
Cyklistická desetihodinovka dvojic se 
uskuteční dne 28.6. v Přívratu u České 
Třebové. Start je u restaurace v obci v 8:00 
hod. 
Dvojice se na trati libovolně střídají v 
prostoru startu. Do výsledku se započítávají 
celá ujetá kola do časového limitu, tj. do 
18:00 hod. Délka kola je 16 km. Startovné 
je 100 Kč za dvojici při prezentaci od 7:00 
do 7:40 hod. 
Jede se za plného provozu! Nutné přilby 
a dodržování dopravních předpisů!! 
Kontakt: 465 525558, 607621901 
Za organizátory srdečně zvou St. Uma, 
 M. Čechal, V. Švejkar 
 
Den otevřených dveří 
 
Zveme Vás do Salonu Visage v Kostelní 
ulici na Den otevřených dveří dne 7. 
června od 9:00 do 12:00 hod. Zdarma si 
zde budete moci vyzkoušet přístrojovou 
lymfodrenáž. Specializace: zdravotní 
prevence (odstranění otoků), skvělý 
pomocník po porodu na zpevnění břišní 
stěny, odstranění celulitidy, ošetření 
obličeje, regenerace pro sportovce, body 
wrapping. Více info na : 
www.salon.visage.net, tel.: 603 
776527, M. Matyášová 
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