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Město Ústí nad Orlicí pořádá ve dnech 

 13. – 15. 8. 2010 
85. ÚSTECKOU STAROČESKOU 

POUŤ 
 

PROGRAM 
 

MÍROVÉ NÁM ĚSTÍ 
Pouťové atrakce, prodej pouťového zboží 

* 
KULTURNÍ D ŮM 

XII. ročník výstavy výtvarného umění 
 

HERNYCHOVA VILA (výstavy) 
Žena a válka, Patchwork, Poklady naší 
historie, Loučení s Kocianem, Tkaní je 

hraní 
GALERIE POD RADNICÍ 

Ústecký salon 2010 
 

PÁTEK 13. SRPNA 
Areál v Cakli 

19:30 hodin – Janouškovo Ústí aneb 
Muzikanti na plovárně 

 
SOBOTA 14. SRPNA 

Kurty tenisového klubu 
8:30 hodin – Pouťový turnaj 

neregistrovaných 
Areál v Cakli 

9:30 hodin – Dětský den – Cesta do 
pohádky 

18:00 hodin – Janouškovo Ústí aneb 
Muzikanti v Cakli 

Prostranství před budovou Hasičské 
zbrojnice 

16:00 hodin Koncert skupiny „Šedous 
band“ 

Restaurace „U Malinů“ 
20:00 hodin Pouťová zábava 

 
NEDĚLE 15. SRPNA 

Prostranství před budovou Hasičské 
zbrojnice 

16:00 hodin Koncert skupiny „Trumf“ 
 
 
 
Ústí nad Orlicí 2010 
Město v pohybu – Týden dobré pohody 
+ LOGO 
 
Poděkování sponzorům 
 
V týdnu od  7. do 13. června  se na 
Mírovém náměstí uskutečnil 11. ročník 
úspěšné kulturní a sportovní akce – Ústí 
nad Orlicí 2010 – Město v pohybu – 
Týden dobré pohody. Chtěli bychom touto 
cestou poděkovat všem sponzorům, kteří 
se v letošním roce velmi výrazně podíleli 
na zdárném průběhu této městské 
slavnosti: 
KABELOVÁ TELEVIZE, s.r.o., 
ORLIMEX CZ, s.r.o., A.B.V., s.r.o., 
STRABAG, a.s., HAUPT PAVEL, 
MOLDEX-METRIC, v.o.s, 
MEIXNER&HANUŠ, a.s., EATON 
ELEKTROTECHNIKA, s.r.o., 
ACETRADE, s.r.o., PIRELL, KAMODY, 

s.r.o., EKOLA České Libchavy, s.r.o., 
TEPVOS, s.r.o., ELEKTRO SYCHRA, 
s.r.o., STATING, s.r.o., RIETER CZ, 
s.r.o., VERA, s.r.o., AGROSTAV, a.s., 
AUTO JANÁK, BKN Vysoké Mýto, s.r.o., 
STAPO, s.r.o., SAHM, s.r.o., PIPEX, 
s.r.o., PROPLAST, s.r.o., PIRKL 
PAVEL, ORANGE&GREEN, DÉMOS, 
s.r.o., GENERALI POJIŠŤOVNA, a.s., 
AQUA PROCON, s.r.o., STAVONA, 
s.r.o., HOLCIM (Česko), a.s.,  
MASOEKO, s.r.o., GASTRO KOMPLET, 
FORENTA, s.r.o., SEFIR, s.r.o., 
Zahradnictví ŠŤASTNÝ, PRVNÍ 
LITOMYŠLSKÁ STAVEBNÍ, a.s., 
AGILE, s.r.o., OHGS, s.r.o., Zdravotní  
pojišťovna ministerstva vnitra ČR, ai5, 
s.r.o., GRANTIS, s.r.o., TIPO, KAJA 
UnO 
 
 
Centrum sociální péče města 
Ústí nad Orlicí 
 
Vážení senioři, 
provádíme průzkum Vašeho zájmu o 
projekt „Celoživotního vzdělávání“. 
V našem středisku Centra sociální péče 
města Ústí n.O. máme zájem provádět 
školení klientů, členů Senior klubu a všech 
ostatních seniorů města Ústí n.O., které by 
bylo bezplatné v těchto oborech: 
1.Informační technologie (textový editor, 
tabulky, internet, Windows) 
2.Jazykové vzdělávání (angličtina, 
němčina, ruština) 
3.Finanční gramotnost (finanční služby 
pro seniory) 
V případě Vašeho zájmu prosíme o 
písemné nebo telefonické přihlášení kde 
uvedete jméno, příjmení, adresu, obor a 
telefonní kontakt do 30. července.  
Kontakt na přihlášení: 
Jana Ešpandrová             tel. 465 52 11 98  
Senior klub pí Bílková       tel. 722475132  
Na vaši účast se těší Jana Ešpandrová,  
ředitelka CSP 
 
 
Senior klub při CSP města Ústí n. O. 
 
V červenci není služba ve Sladkovně, 
první služba bude až 3.8. od 10:00 do 
12:00 hod. 
Přejeme hezké prázdniny a těšíme se na 
setkání s vámi v srpnu.  
 
6.8. – Výlet do Krakowa 
Na zájezd je nutná výměna cca 150 zl. Na 
vstupy a drobné občerstvení v Krakowě. 
Návštěva Wawelu a centra města. 
Odpoledne návštěva solných dolů ve 
Věličce. Nutné nahlásit osobní údaje pro 
uzavření cestovního pojištění (ve 
Sladkovně, nebo na kont. telefonu). Odjezd 
z Polska asi v 19:00 hodin. 
ODJEZDY AUTOBUSU: 
Hylváty ČSAO: 3:20 hod., Penzion: 3:30 
hod., Tvardkova: 3:35 hod., nádraží 
ČSAD: 3:40 hod., žel.zastávka u ČD: 3:45 
hod., Dukla: 3:50 hod.,  
 
21.8. – 28.8. – Týdenní pobyt 
v Janských Lázních, přihlášeným 
přejeme hezký pobyt, vedoucí pobytu je 
paní Šamšulová, tel.: 722475129 

Projekt „Celoživotního vzdělávání“ , 
podrobnosti na jiném místě Infolistu. 
Těšíme se na Vaši účast! 
Za SK a Komisi RM pro práci se seniory 
JUDr. Z. Ešpandr 
 
Městská knihovna v Ústí nad Orlicí + 
LOGO 
 
MěK oznamuje svým čtenářům, že v době 
školních prázdnin bude  provozní doba 
upravena takto: 
Oddělení pro dospělé bude otevřeno: 
 Úterý      9:00 – 18:00 hodin 
 Středa     9:00 – 14:00  hodin 
 Čtvrtek   9:00 – 14:00 hodin 
 Pátek      9:00 – 18:00 hodin 
 Sobota    zavřeno 
Dětské oddělení bude otevřeno: 
Úterý – pátek:   9:00 – 14:00 hodin 
Sobota:    zavřeno 
Informace o letní provozní době naleznete 
i na naší domovské stránce: 
www.knihovna-uo.cz. Těšíme se na Vaši 
návštěvu. 
PhDr.Jana Kalousková, ředitelka MěK 

 
Městská knihovna Vás zve každou letní 
středu od 9:00 hodin do dětského oddělení 
na  
PRÁZDNINOVÉ PŘEDČÍTÁNÍ PRO 
DĚTI 
 
Těšíme se na Vás. Městská knihovna Ústí 
nad Orlicí 
 
Z městského muzea + LOGO 
 
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí Vás 
zve 1.7. v 17:00 hod. do Hernychovy vily 
na vernisáž s produkcí Arci Tibia, která 
uvede hned  dvě nové výstavy. Obě 
pojednávají o ženách. Jedna z nich je 
poctou všem ženám zasaženým 
válečnými konflikty a jmenuje se „Žena 
a válka“, na druhé, která už svým 
názvem „Patchwork“ demonstruje 
ženskou  trpělivost a fantazii, se budete 
moci potěšit precizní a teplem domova 
obarvenou směsicí výrobků. Některé z 
nich budete moci také zakoupit.  
O tom, že za války nepůsobily ženy jen 
jako usměvavé ikony armádních 
náborových letáků, ale byly schopny se 
také obětovat a o jejich chování ve 
chvílích ohrožení i boje zjistíte 
v Hernychově vile na výstavě do 5. září.  
Nápaditý barevný a  teplo vyzařující  
patchwork potrvá celé prázdniny až do 
29.8. a  ve stejném termínu se přesvědčíte i 
o tom, že „Tkaní je hraní“.  
Mašinky budou přístupné v červenci už jen 
do 18.7., vždy ve čtvrtek a střídavě také ve 
středu nebo v neděli. 
Srdečně zvou muzejníci. 
 
Klub p řátel umění Ústí nad Orlicí 
 
O prázdninách bychom Vás rádi pozvali 
do Galerie pod radnicí na dvě výstavy 
 
2. – 23. července 
Adriena ŠIMOTOVÁ – grafika, kresba 
Alena NÁDVORNÍKOVÁ – kresba, 
poezie 



 
6. srpna – 5. září 
ÚSTECKÝ SALON 2010 
malba, kresba,grafika, keramika, plastika, 
objekty, fotografie, krásná literatura 
Vernisáž se uskuteční v pátek 6. srpna 
v 18:00 hodin. 
Galerie je otevřena denně mimo pondělí, 
úterý – pátek 10-12, 14-17 hod., v sobotu 
a v neděli 14-17 hod. V sobotu 14.8. a 
v neděli 15.8. bude výstava mimořádně 
otevřena dopoledne od 9-12 hod. 
 
 
ARIANE 
 
Zlatý klí ček v Ostravě 
 
Dětský sbor ZŠ Komenského reprezentoval 
město Ústí n.O. V posledních dubnových 
dnech zazpíval na pietním aktu 
k příležitosti Ostravské operace za účasti 
honorárního konzula Ruska, válečných 
veteránů i starosty Poruby. Dále vystoupil 
na třech koncertech pro žáky ostravských 
škol. Vedle zpěváků Zlatého klíčku se 
přestavil nově se formující band našich 
absolventů. Na akci přispělo Město Ústí 
n.O. 
Mgr. Dana Špindlerová 
 
Informace ze souboru C-Dance 
 
Ani přes prázdniny se soubor C-Dance 
nebude nudit. Prázdninovou sezónu 
zahájíme hodinovým programem na 
městských slavnostech v Doudlebách 4.7.. 
Poté nás čekají každoroční Letní dny tance 
od 5.-11.7., kde nebudou chybět lektoři z 
Prahy a Slovenska. Na pozvání marockého 
velvyslanectví zdatnější z nás odcestují na 
šestidenní výlet do Maroka, kde se 
představí s hodinovým a půlhodinovým 
vystoupením na hudbu Dead can dance. A 
na konci srpna vystoupí zástupci prezídia 
na Rolování slámy v Černovíře 21.8. s 
přepracovanou choreografií "Labutí..." od 
Matse Eka. 
Za soubor C-Dance Karolína Vašková 
 
 
Poděkování  
 
V sobotu 5.čevna se uskutečnil na 
Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí 
„Dětský den s Hvězdičkou“. V rámci této 
akce se konala sbírka. Vybraná částka činí 
6 483,- Kč a poputuje dětem 
s handicapem.   
Velké poděkování za pomoc s organizací 
patří městu Ústí nad Orlicí. Dále pak 
šermířské skupině Balestra, studentkám ze 
Střední zdravotnické školy za zajištění 
soutěží, dobrovolným hasičům 
z Knapovce, skupině Farida Dance, 
Taneční škole Česká Třebová, zvukaři 
Pavlu Cibulovi a moderátorovi Ondřeji 
Pokornému. Poděkování rovněž patří 
všem známým a příbuzným za pomoc se 
zajištěním celé akce.  
Také děkujeme účinkujícím a publiku za 
skvělou atmosféru. Díky patří i všem 
sponzorům a partnerům, kteří akci 
podpořili finančně nebo materiálně.  
Ještě jednou děkujeme. 

Jana Kašparová a Jitka Fajtová 
 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Otevírací doba během prázdnin každou 
středu od 9:00 do 12:00 hodin. 
 
Kuky se vrací, středa 14.7. od 9:30 
v Roškotově divadle, vstupné 60 
Kč/osoba, děti do 3 let zdarma 
Výlet vlakem do Chocně, úterý 20.7., 
sraz v 9:00 hod. na nádraží ČD, odjezd 
v 9:22 hod. Z Chocně se přes park 
s prolézačkami vydáme po cyklostezce 
směr Mítkov a Brandýs n.O. S sebou 
kočárky, odrážedla, kola, helmy. Návrat 
vlakem z Brandýsa. 
Velký úklid MC , středa 18. 8. od 14:30 
hod. 
Loučení s prázdninami, čtvrtek 26. 8. od 
16:00 hod., zveme vás na hravou akci na 
zahradu MŠ Heranova, na každého čeká 
malé překvapení, za nepříznivého počasí 
se akce koná v prostorách MC. Vstupné 30 
Kč 
 
Kontakt: M. Crhonková 605 774569, K. 
Fišarová 605 965463, www.medvidekuo.cz 
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje. 
 
Pozvánka na výstavu patchworku 
 
Ústecký patchworkový klub pořádá od 
1.7. do konce srpna v Hernychově vile 
výstavu patchworku, Vystavovány budou i 
patchworky z Libchav. Přijďte se podívat 
na sešívanou krásu! Po dobu konání 
výstavy bude možné v pokladě muzea 
koupit drobnosti z patchworku (polštářky, 
tašky, ubrusy..) 
 

Zájem o Noc kostelů 2010 v Ústí n.O. 
byl veliký 

 
V pátek 28. května  se Římskokatolická 
farnost v Ústí nad Orlicí připojila k 
mezinárodnímu projektu „Noc kostelů“. 
Smyslem této iniciativy, která vznikla v 
roce 2005 ve Vídni, je zpřístupnit kostely 
co největšímu množství zájemců. 
Velice příjemným překvapením pro 
všechny organizátory, pořadatele a 
účinkující bylo, že se jejich úsilí setkalo s 
poměrně velkým ohlasem. Večer v 
děkanském kostele Nanebevzetí Panny 
Marie začal prohlídkou věže, kterou 
navštívilo celkem kolem dvou set lidí. 
Následovala mše svatá s májovou 
pobožností, prohlídka kostela s výkladem 
a další zajímavý program pro dospělé i pro 
děti. Přestože akce trvala až do půlnoci, v 
kostele bylo stále plno, za celou dobu 
vystřídalo až 500 návštěvníků. 
Chtěli bychom vám všem poděkovat za 
váš zájem a těšíme se, že se v našem 
ústeckém kostele sejdeme i napřesrok při 
„Noci kostelů 2011“. 
P. Vladislav Brokeš, děkan 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 

Během prázdnin bude herna RC 
Srdíčko uzavřena. 
Jednorázové akce 
PÁ  2.7. – SO 3.7. -  Přespání tatínků a 
dětí v Srdíčku, od 17:30 hodin 
Až děti usnou, bude prostor pro povídání o 
zápasech, které tatínky nejvíc trápí. Ráno 
společná snídaně. Přespání je možné ve 
vlastních stanech, nebo v herně. Jídlo 
s sebou, alkohol vyloučen!! 
Bližší info: D. Dostrašil, tel. 603 913885, 
dan.dostrasil@tiscali.cz 
 
ST 14.7. – Kuky se vrací, promítání filmu 
v Roškotově divadle, od 9:30 hodin. Děti 
do 3 let zdarma, vstupné 60 Kč, dozor nad 
dětmi si zajišťují rodiče. 
 
Dle počasí a personálních možností budou 
pořádány jednorázové akce, jako jsou 
orientální tance, společná návštěva 
Aquaparku, minigolfu, různé výlety... 
Více informací u koordinátorky centra, 
nebo na webových stránkách. 
 
Kontaktní osoba: Mgr. N. Krčmářová – 
koordinátorka RC, tel.: 604 313249, e-
mail:nicol.brozova@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz 
 
Poděkování za sbírku na Povodně 2010 
 
Děkujeme velice všem dárcům, kteří se 
přidali ke sbírce na pomoc obětem 
povodní na Moravě. Hodnota darů 
přesáhla 22 tisíc Kč. Sbírku předali 
zástupci SDH Mladkov přímo v obci 
Dolní Lutina, která byla záplavami 
postižena.  
Za Klub EXIT a RC Srdíčko Martin 
Kalášek a Nicol Krčmářová 
 
 
Stomatologická pohotovost 
 
3.- 4.7. – MUDr. P. Lohrer, Masarykova 
1071, ČT, tel.: 465 534585 
5.7. – MUDr. H. Hausknechtová, 
Habrmanova 306, ČT, tel.: 465 534835 
6.7. – MUDr. P. Hejnová, Smetanova 
1390, ÚO, tel.: 465 523310 
10.-11.7. – MUDr. Z. Hendrych, Husova 
191, V. Mýto, tel.: 465 423970 
17.-18.7. – MUDr. M. Hendrychová, 
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423960 
24.-25.7. – MUDr. J. Holubář, žel. 
poliklinika, ČT, tel.: 465 568440 
31.7.-1.8. – MUDr. H. Horáková, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 531554 
7.-8.8. – MUDr. V. Janků, Havlíčkova 
377, ÚO, tel.: 465 526261 
14.-15.8. – MUDr. M. Kalousková, 
Pickova 1483, ÚO, tel.: 465 543302 
21.-22.8. – MUDr. P. Kopecká, 
Habrmanova 306, ČT, tel.: 465 534835 
28.-29.8. – MUDr. T. Košťálová, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534555  
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava ČČK , službu lze 
objednat na tel.: 774412117, permanetky 
jsou k dostání na ČČK nebo na IC. Senior 
doprava ČČK je provozována za podpory 
Města Ústí nad Orlicí a Pardubického 
kraje. 



Senior centrum, vzdělávací, relaxační a 
volnočasové centrum nejen pro seniory. 
Doprava na akce Senior centra (budova 
ČČK) za zvýhodněnou cenu 5 Kč/jízda 
/osoba po městě. Nutno objednat! 
12.7. – Den pletení, háčkování, vyšívání, 
od 8:00 do 16:00 hod., Společenské 
centrum 
14.7. – Cyklovýlet, odjezd cyklistů v 9:00 
hod. od budovy ČČK, ukončení 
s překvapením 
20.7. – Naše zdraví v našich rukou – 
beseda o tibetsko-čínské medicíně, od 
17:30 hod., Společenské centrum, vstupné 
dobrovolné, nápoj zdarma 
25. 8. – Cyklovýlet, odjezd cyklistů v 9:00 
hod. od budovy ČČK, ukončení 
s překvapením 
28.8. – Zámek a pivovar Dětěnice – 
výlet, přihlášky na tel.: 724629031, odjezd 
v 8:00 z nádraží ČSAD, v 8:15 od 
Penzionu (ul. Na Pláni), cena 150 Kč 
(člen), 120 Kč (ostatní), cena obsahuje 
dopravu + vstup do zámku 
30.8. – Loučení s prázdninami – 
Zahradní posezení, od 14:00 do 17:00 
hod., zahrada ČČK, Společenské centrum 
Pravidelné akce 
Kavárni čka – Centrum setkávání, každé  
pondělí 8:00 – 19:00 hod.  
V termínu od 13.7. do 29.8. bude 
Centrum uzavřeno z důvodu 
rekonstrukce budovy  OS ČČK. 
Masáže – klasické a havajské, cena 
masáže 100 Kč/30 min. dle přání klienta, 
bližší info a přihlášky na tel.: 775112998 
Ošacovací středisko ČČK 
ČČK informuje, že od července nebude až 
do odvolání přijímat obnošené ošacení 
z důvodu rekonstrukce budovy. V termínu 
13.7. – 29.8. bude uzavřeno z důvodu 
rekonstrukce budovy. 
 
 
 
SŠUP Ústí nad Orlicí pomáhá zatopené 
Moravě 
 
Zaměstnancům SŠUP v Ústí nad Orlicí 
není lhostejný osud lidí v oblastech 
postižených povodněmi. Na výzvu ZO 
ČMOS při SŠUP Ústí nad Orlicí byla mezi 
zaměstnanci zorganizována finanční 
pomoc. Zaměstnanci školy mezi sebou 
vybrali částku 48 400 Kč. 
Tato finanční částka byla poskytnuta obci 
Petrovice u Karviné, kde bylo zatopeno 
více jak 150 domů, včetně Základní školy. 
Za tyto vybrané finanční prostředky obec 
zakoupí 5 vysoušečů, které pomohou 
občanům při likvidaci škod způsobených 
povodní. 
 Předseda ZO ČMOS PŠ 
 
 
Výtvarné putování 
 
Ve dnech 26.-28.5. se 22 malých 
výtvarníků z 1.stupně ZŠ Komenského 
zúčastnilo výtvarného projektu ve Zderazi. 
Během 2 dnů děti vytvořily sádrového 
čápa, kašírovanou ještěrku, papírové žáby, 
strom života a dešťové hole. Veškeré 
výtvarné práce byly prezentovány v 
ústecké Malé scéně. Za finanční podporu 

děkujeme Městu UO a firmě MIKA Česká 
Třebová. Mgr.Eva Stránská 
 
Den Země v přírodě 
 
Ve středu 21. 4.  se žáci I. stupně ZŠ 
Komenského zúčastnili 9. ročníku závodu 
Den Země v přírodě. Tříčlenné  hlídky 
mladší ( 1.-2. třída ) a straší kategorie ( 3.-
5. tř. ) běhaly po vytyčených trasách 
v okolí našeho města a odpovídaly na 
otázky zaměřené na poznávání živé a 
neživé přírody, ekologii a přírodovědné 
zajímavosti. Za chybnou odpověď jim 
byla připočítána 1 trestná minuta. Trasy 
zajišťovali žáci 8. ročníku Tři nejlepší 
hlídky v každém ročníku byly odměněny. 
Odměna čekala i na ty hlídky, které 
nezískaly žádnou trestnou minutu.. Za 
finanční pomoc děkujeme Městu Ústí nad 
Orlicí . 
J. Eliášová, ZŠ Komenského 
 
Poznávání biodiverzity přírody 
 
Na druhém stupni ZŠ Ústí nad Orlicí, 
Komenského proběhlo školní kolo soutěže 
v poznávání živočichů, rostlin a minerálů. 
Živočichy určovalo 151 žáků, a rostliny 
148 žáků. Vítězové postupují do okresního 
kola v České Třebové. 
Ceny do soutěže připravil odbor životního 
prostředí MěÚ Ústí nad Orlicí. 
Mgr. Hana Entová 
 
 
Letní příměstský tábor 
 
Pestré prázdniny I. v termínu: 26.- 30.7. 
Program: výlet na Lanšperk, magnethrou 
Choceň, ZOO Olomouc, cyklovýlet do 
Letohradu a Cakle, perníková chaloupka 
na Kunětické hoře. 
Uzávěrka přihlášek: 16.7. 
Pestré prázdniny II. v termínu:  23.- 
27.8.  Program: labyrint v Brandýse nad 
Orlicí, výlet na Andrlův chlum, ZOO 
Brno, cyklovýlet po cyklostezkách, plavba 
parníkem v Pardubicích. 
Uzávěrka přihlášek: 13.8. 
Pro děti už od 6 let. Přihlásit se je možné 
na celý týden nebo na jednotlivé výlety 
zvlášť. 
Více informací na www.ddm-usti.cz nebo 
na tel.: 465525469 

  
 
Hudební kurzy pro děti od 4 měsíců... 
 
Hudební škola Yamaha přijímá přihlášky 
na školní rok 2010/11. Pro děti ve věku od 
4 do 18 měsíců nabízíme výuku oboru 
Robátka: poznávání světa hudby se 
zřetelem k úrovni smyslových a 
senzomotorických zkušeností dětí, 
společný zpěv, hudebně-pohybové hry... 
Pro děti ve věku od 1,5 do 4 let První 
kr ůčky k hudbě: zpěv jednoduchých 
písní, hudebně-pohybové hry, rytmická 
cvičení, základy hry na rytmické nástroje... 
Pro děti ve věku od 4 do 6 let Rytmické 
kr ůčky: intonace, rytmus, hra na dětské 
hudební nástroje, základy hudební nauky, 
hra na flétnu... Pro děti od 6let Zobcová 
flétna: rozvoj instrumentální a dechové 

techniky, hra sólových skladeb s 
doprovodem, dua, tria a orchestrální 
skladby...Výuka probíhá jednou týdně 
45minut pod vedením kvalifikovaného 
učitele na ZŠ Bratří Čapků. Podrobnější 
informace a přihlášku získáte na 
www.yamaha-skola.cz,nebo 
tel.603834800, info@yamaha-skola.cz.  
 
Taneční kurzy – podzim 2010 
 
Zájemci se mohou přihlašovat do 
Tanečních kurzů pořádaných „Relax 
Dance Servisem“ Jana Bílka v Ústí n.O. 
Základní kurz bude zahájen 12.9,  13 lekcí 
vč. 3 prodloužených, od 16:00 hod. 
v Kulturním domě v ÚO. 
Prodej legitimací ve FOTO Irena u 
nádraží ČSAD, kontakt: J. Bílek, tel.: 603 
299 520. Cena kurzu je 1.550 Kč, chlapci 
a sourozenci, přihlášení do 30.6. dostanou 
slevu 250 Kč. Taneční kurz pro „Dospělé 
– základní“, tj. páry starší 18 let. 
Zahájení předpokládáme 3.10. po 
tanečních pro mládež, tj. od 19:30 do 
22:00 hod. – neděle – 10 lekcí. Cena je 1 
300 Kč/osoba. Podmínkou je přihlášení 
celého páru. Prodej též ve FOTO Irena. 
Podmínkou zahájení je účast min. 30 párů. 
Více na www.tanecnibilek.cz 
 
Freestyle v Sopotnici 
 
Na umělé rodeové vlně v Sopotnici se o 
víkendu 31.7. – 1.8.  koná první závod 
Českého poháru CNAWR RODEO TOUR 
ve freestylu na divoké vodě. Budou zde 
soupeřit kajakáři i singlíři v kategoriích 
K1Ž, K1M, K1JM, C1. K vidění  budou 
špičkové jízdy kompletní české 
reprezentace, která se v květnu a v červnu 
účastní Mistrovství Evropy i závodů 
Světového poháru.  
V sobotu  31.7. zahájí závody kvalifikace, 
odpoledne budou semifinálové rozjížďky a 
nedělní finále všech kategorií a vyhlášení 
výsledků celou akci završí. Pro diváky 
bude připraven, jako již tradičně, bohatý 
doprovodný program a občerstvení. Více 
na www.cnawr.cz 
 
Pozvánka na sběratelskou burzu 
 
Oblastní filatelistická a sběratelská burza 
všech oborů se uskuteční v neděli 15. 
srpna od 7:30 do 11:00 hodin v jídelně 
bývalého okresního úřadu v Ústí n.O. 
Občerstvení zajištěno. 
 
Rozšíření služeb sociální rehabilitace 
 
Občanské sdružení Péče o duševní zdraví 
rozšířila své služby pro klienty a jejich 
rodiny na Orlickoústecku. Od dubna 
poskytuje služby sociální rehabilitace 
pro klienty s duševním onemocněním. 
To se podařilo díky Individuálnímu 
projektu Pk, který je financován 
z Evropského sociálního fondu. 
Občanské sdružení najdete na Malých 
Hamrech 355, v budově Českomoravské 
myslivecké jednoty. Kontakt nejlépe 
telefonicky: 777 214047, 465 381521. 
kont. osoba Bc. et Bc. I. Papáčková, 
www. pdz.cz 
 



Klubcentrum Ústí n.O. 
Kino Máj - ČERVENEC 
 
Pátek 2. v 19:30 hodin 
SEX VE MĚSTĚ 2 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Neděle 4. v 19:30 hodin 
PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Pátek 9. v 17:00 hodin 
JAK VYCVI ČIT DRAKA 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Neděle 11. v 19:30 hodin 
IRON MAN 2 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 13. v 17:00 a 19:30 hodin 
KUKY SE VRACÍ 
Vstupné: 70 Kč 
 
Pátek 16. v 19:30 hodin 
ČESKÝ MÍR 
Vstupné: 60 Kč 
 
Neděle 18. v 19:30 hodin 
ROBIN HOOD 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
PONDĚLÍ 19. – SOBOTA 31.  
KINO NEHRAJE – DOVOLENÁ 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
KINO Máj  -  SRPEN 
 
 
NEDĚLE 1. – NEDĚLE 15. 
KINO NEHRAJE – DOVOLENÁ 
 
Pondělí 16. v 19:30 hodin 
A TEAM, titulky, vstupné 60 Kč 
 
Úterý 17. v 17:00 hodin 
TOY STORY 3 – Příběh hraček, česká 
verze, vstupné 70 Kč 
 
Čtvrtek 19. v 19:30 hodin 
TWILIGHT SAGA – Zatm ění, titulky, 
vstupné 65 Kč 
 
Neděle 22. v 19:30 hodin 
KOUZELNÁ CH ŮVA – Velký třesk, 
česká verze, vstupné 60 Kč 
 
Pondělí 23. v 19:30 hodin 
ZÁLOŽNÍ PLÁN, titulky, vstupné 70 Kč 
 
Středa 25. v 19:30 hodin 
MOON, titulky, vstupné 60 Kč 
 
Pátek 27. v 19:30 hodin 
* ZELENÁ ZÓNA,  titulky, vstupné 60 
Kč 
 
Neděle 29. v 19:30 hodin 
POČÁTEK, titulky, vstupné 70 Kč 
 
Úterý 31. v 17:00 a 19:30 hodin 
SHREK – Zvonec a konec, česká verze, 
vstupné 65 Kč 
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514271 
 

Klubcentrum Ústí n.O. 
Prázdninová nabídka pořadů 
 
6. – 11. července 
TANEC, TANEC ... 2010 na počátku 
léta 
Taneční semináře pro přihlášené 
účastníky, doprovodné programy 
 
Úterý 6. července 
20:30 hodin – Roškotovo divadlo 
Edgar Allan PÚ – Havran, originální 
pohybové divadlo Veselé skoky, Praha, 
vstupné 80 Kč 
 
4. srpna – 5. září – Kulturní dům 
Výstava výtvarného umění, dvanáctý 
ročník výstavy se slavnostní vernisáží, na 
které se prezentují výtvarníci různých 
oborů z celé republiky 
 
Pátek 27. srpna 
15:00 – 18:00 hodin – Venkovní prostor 
Sportcentra Radava 
Loučení s létem, zábavný program plný 
pohádek, her, písniček a soutěží pro děti 
od 3 do 10 let. Táborák a opékání buřtů. 
Vstupné dobrovolné. 
 
Připravujeme na září: 
Maryša, DS E. Vojana Brněnec – Orlická 
Thálie, Hudba bez hranic, Dědeček 
automobil, Městské divadlo Mladá 
Boleslav, O statečném kováři – pohádka, 
Zadáno pro ženy nejen pro ně – Móda 
z mořských vln, Pouště a jezera Chile – 
cestopisná přednáška 
 
Bližší info: Klubcentrum Ústí n.O., tel.: 
465 521047, 465 525245 i fax, 
www.klucentrum.cz  
 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
DIVADELNÍ P ŘEDPLATNÉ 
září 2010 – leden 2011 
 
Začátky představení v 19:30 hodin 
v Roškotově divadle 
 
10. září 
A. a V. Mrštíkové – MARYŠA, DS E. 
Vojana Brněnec, Orlická Thálie 
Hrají: S. Ježová, K. Pavlasová, J. Pavelka, 
K. Trnečka... 
 
23. září 
A. Branald, R. Balaš – DĚDEČEK 
AUTOMOBIL , Městské divadlo M. 
Boleslav 
Hrají: D. Klapka j.h., M. Ruml, O. Jirák, 
V. Kubařová.... 
21. října 
 
G. Feydeau – DÁMSKÝ KREJ ČÍ , 
Činoherní klub Praha 
Hrají: O. Sokol, R. Holub, M. Bočanová, 
B. Seidlová, Z. Norisová.... 
 
4. listopadu 
LIMONÁDOVÝ JOE , Divadlo Exil 
Pardubice, Orlická Thálie 
 
18. listopadu 
A. Schnitzler – CASANOVA 
V LÁZNÍCH , Švandovo divadlo Praha 

Hrají: J. Meduna j.h., L.P. Veselý, A. 
Veldová, S. Šárský, K. Halbich ... 
 
Prosinec 
E. Albee – VŠECHNO NA ZAHRAD Ě, 
Divadlo ABC Praha 
Hrají: A. Procházka, V. Gajerová, D. 
Syslová, M. Vladyka ... 
 
20. ledna 
J. Strauss ml., K. Haffner, R. Geneé – 
POMSTA A LA NETOPÝR , 
Východočeské divadlo Pardubice 
Hrají: J. Kalužný, D. Novotná, V. Dušek, 
J. Musil.... 
 
CENA PŘEDPLATNÉHO: 
I. místo (přízemí) ....................... 1 050 
Kč 
II. místo (balkón) .......................    950 
Kč 
 
Současným předplatitelům rezervujeme  
místa do 30. ČERVENCE 2010 
 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
KONCERTNÍ PŘEDPLATNÉ 
Září 2010 – květen 2011 
 
Úterý 14.9. – ZUŠ J. Kociana 
GENTLEMEN SINGERS , Hudba bez 
hranic 
 
Pondělí 4.10. – Roškotovo divadlo 
Pavel ŠPORCL&ROMANO STILO  – 
Gypsy way 
 
Úterý 9. listopadu – ZUŠ J. Kociana 
TÓNY NAD M ĚSTY, koncert pod 
záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR 
Účinkují: Antonio Soria a José D. Ramos 
– španělské klavírní duo 
 
Úterý 14. prosince – Roškotovo divadlo 
NOSTICOVO KVARTETO& Janek 
LEDECKÝ , Vánoční koncert 
 
Úterý 11. ledna 2011 – ZUŠ J. Kociana 
FIVE STAR Klarinet kvartet 
Prof. J. Hlaváč – klarinet, saxofon, 
průvodní slovo 
Prof. V. Mareš – klarinet 
I. Venyš - klarinet 
J. Mach – klarinet, basklarinet 
 
Úterý 15. února – ZUŠ J. Kociana 
MUZIGA 
H. Vedralová – zpěv, housle, viola 
J. Vedral – zpěv, kytara 
P. Kořínek – kontrabas 
B. Rajnošek – saxofony, trubka 
 
Úterý 22. března – Roškotovo divadlo 
Jiří STIVÍN&Collegium Quodlibet 
Koncert volného sdružení se základním 
obsazením – flétny, violoncello, cembalo a 
zpěv. 
 
Čtvrtek 14. dubna – ZUŠ J. Kociana 
Ivan VOKÁ Č, V. BÖHMOVÁ – 
Violoncellový recitál, zahajovací koncert 
Heranovy violoncellové soutěže 
 
Čtvrtek 5. května – Roškotovo divadlo 



G. DEMETEROVÁ&Collegium GD, 
festivalový koncert 53. ročníku 
Kocianovy houslové soutěže 
 
CENA PŘEDPLATNÉHO 
Řada A .........................................900 Kč 
Řada B (studenti, důchodci)......... 800 
Kč 
 
Současným předplatitelům rezervujeme 
místa do 10. SRPNA 2010 
 
Podmínky divadelního a koncertního 
předplatného 
-členem se může stát každý, kdo podá 
přihlášku 
-platba jednorázově v IC, organizace 
obdrží fakturu se složenkou 
-abonentní vstupenky obdržíte po 
zaplacení příslušné částky 
-předplatitel má právo  si vybrat řadu i 
místo v Roškotově divadle 
-bližší informace o termínech, změnách: 
Informační list, výlepové plochy, 
www.klubcentrum.cz, tel. číslo 14000 
-pořadatelé si vyhrazují právo na změnu 
programu 
 
Předplatné: Informační centrum v budově 
radnice, tel.: 465 514271, otevírací doba:  
PO – PÁ 7:00 – 17:00 hod., SO 8:00 – 
12:00 hod. Další info: Klubcentrum v Ústí 
n.O., tel.: 465 521047,465525245 i fax, 
info@klubcentrum.cz, 
www.klubcentrum.cz 
 
Poděkování 
 
Dne 4.6. zemřela naše drahá manželka, 
maminka a babička, paní Anna 
Dostálková. Rádi bychom v této souvislosti 
poděkovali Oblastní charitě Ústí n.O. a 
MUDr. Blanařovi, bez jejichž několikaleté 
profesionální i lidské pomoci bychom 
nebyli schopni mamince zajistit domácí 
péči. Rovněž bychom rádi poděkovali 
lékařům i zdravotním sestrám JIP 
interních oborů Orlickoústecké nemocnice 
za jejich přístup k mamince i nám, kteří 
jsme ji mohli ještě naposledy navštěvovat. 
Jménem rodiny dcera Milada 
Chaloupková a syn Vladimír Dostálek 
 
Pozvánka do Lesního klubu 
 
Zveme vás  na koncert s názvem Keltský 
večer, který se uskuteční v pátek 27.8. 
v Lesním klubu (myslivecká chata 
v přírodní památce Bažantnice). Bližší info 
na Dobré divadlo, o.s., Zámecký park 2, 
Letohrad, tel.: 777 637888, e-
mail:info@dobredivadlo.cz 
 
Jazykové tábory 
 
1.Jazyková ÚO (Mgr. M. Pošepný) 
pořádá letní příměstký tábor 
s angličtinou (5-12 let) od 19. –23. 7. 
v ÚO, cena 1.400 Kč a letní sportovně-
jazykový tábor (6-13 let, téma Pravěk) od 
7.–14. 8. Rzy v Orlických horách, cena 
3.300 Kč. Info na www.1.jazykovauo.cz, 
mobil: 724064370 nebo 602653773 
 
Gymnastické závody 
 

Oddíl sportovní gymnastiky při TJ Jiskra 
Ústí nad Orlicí o. s. uspořádal dne 19. 5. 
první ročník závodů ve sportovní 
gymnastice „Májový trojboj". 37 
přihlášených závodnic soutěžilo v 
disciplínách prostná, kladina/lavička a 
přeskok. Plné tři hodiny se závodilo a 
rozhodovalo o nejlepších výkonech, 
tělocvična byla zcela zaplněna přítomnými 
hosty z řad rodičů, kteří povzbuzovali své 
ratolesti. Náročné pozdní odpoledne bylo 
završeno předáním věcných cen všem 
zúčastněným závodnicím včetně medailí 
pro umístění nejvyšší. Mezi nejlepší 
závodnice v nejmladší kategorii se 
zařadily naše členky K. Kolářová (1. 
místo) a K. Šimunová (3. místo). Akci 
finančně podpořilo Město Ústí nad Orlicí 
a sponzorským darem přispěla společnost 
Mediate s. r. o.  
Děkujeme za podporu místnímu 
gymnastickému sportu a přejeme si, aby i 
nadále takto vzkvétal. 
Tým trenérek 
 
 
MINIGOLF o prázdninách  
  
Vchod: od "pilinovky" (u regule) a z 
Aquaparku. 
Provozní doba červenec a srpen: pondělí - 
neděle od 10:00 do 19:00 hod (poslední 
vstup v 18:00 hod). Nabízí hru na 18 
minigolfových dráhách v příjemném 
parkovém prostředí. Možnost skupinových 
rezervací nad 20 osob v jakýkoliv den. 
Vstupné: 50,- Kč/1 osoba/1 okruh. 
Zvýhodněné rodinné vstupenky a 
permanentky. 
Otevřeno bez ohledu na provoz 
Aquaparku. V případě nepříznivého počasí 
(déšť) je sportoviště zavřeno. 
Další info: www.minigolf-uo.estranky.cz 
 
Aquapark Ústí nad Orlicí 
 
Provozní doba Aquaparku v červenci a 
srpnu bude od 9:00 do 20:00 hodin. Ceny 
zůstávají stejné jako v červnu, bližší 
informace na www.tepvos.cz 
Aquapark nabízí tyto atrakce a 
aktivity: 
-bazén rekreační a plavecký (25 m) 
-dětské bazény s kaskádami, skluzavka 
-6 masážních lůžek, vzduchovače 
-vodní chrliče, podvodní osvětlení 
-vodní hřib, skluzavka „Kamikadze“ 
s převýšením 6,80 m 
-velký tobogán 101 m 
-dětský skákací hrad 
-beach volejbalový kurt, kuželky, stolní 
tenis 
-vodní fotbal 
-bezbariérový přístup 
-občerstvení v areálu 
-Aquazorbing 
-Curling 
-nové dětské hřiště 
-tobogán ZDARMA! 
 
Sportovní centrum Radava 
  
Pondělí 5.7. – 18:00 – 21:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 6.7. – 19:30 – 22:30 hodin 
Vychleas 1. liga (družstva) 

Středa 7.7. – 19:30 – 22:30 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Čtvrtek 8.7. – 17:00 – 20:15 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
Neděle 11.7. – 18:00 – 22:30 hodin 
Letní pohár SBL (družstva) 
Pondělí 19.7. – 18:00 – 22:00 hodin 
Dřevomateriál Cup (jednotlivci) 
Úterý 20.7. – 19:30 – 22:30 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 21.7. – 19:30 – 22:30 hodin 
Max bowling 4. liga (družstva) 
Čtvrtek 22.7. – 17:00 – 20:15 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
Sobota 24.7. – 13:00 – 16:00 hodin 
Morče cup (dvojice) 
Neděle 25.7. – 18:00 – 22:30 hodin 
Letní pohár SBL (družstva) 
Pondělí 26.7. – 18:30 – 22:00 hodin 
Pemi Cup (jednotlivci) 
Úterý 27.7. – 19:30 – 22:30 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 28.7. – 19:30 – 22:30 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
 
SRPEN 
 
Pondělí 2.8. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Středa 4.8. – 16:30 – 23:00 hodin 
Tacl Cup (jednotlivci) 
Čtvrtek 5.8. – 17:00 – 20:15 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
Pondělí 9.8. – 18:00 – 23:00 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 10.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
Vychleas 1. liga (družstva) 
Středa 11.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Neděle 15.8. – 18:00 – 22:00 hodin 
Starobrno letní pohár (družstva) 
Pondělí 16.8. – 18:00 – 22:00 hodin 
Dřevomateriál Cup (jednotlivci) 
Úterý 17.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 18.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
Max bowling 4. liga (družstva) 
Čtvrtek 19.8. – 17:00 – 20:15 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
Sobota 21.8. – 13:00 – 16:00 hodin 
Morče Cup (dvojice) 
Pondělí 23.8. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pemi Cup (jednotlivci) 
Úterý 24.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 25.8. – 19:30 – 23:00 hodin  
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
neděle 29.8. – 18:00 – 22:00 hodin 
Starobrno letní pohár (družstva) 
Pondělí 30.8. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Tel. rezervace: 465 529 477-9, e-mail: 
radava@radava.cz, www. radava.cz 

 
Kam za sportem o prázdninách 
 
Čtvrtek 1. července 
RIETER CUP – tenisové Mistrovství 
České republiky, finále čtyřhry mužů i 
žen, od 10:00 hodin 
Pátek 2. července 
RIETER CUP – tenisové Mistrovství  
České republiky, finále dvouhry mužů i 
žen, čas bude upřesněn 



Sobota 10.-12. července 
Veřejný tenisový turnaj mladšího žactva 
kat. C 
Čtvrtek 15. – 18. července 
Mistrovství České republiky seniorů a 
seniorek nad 40 let 
Sobota 24. – 26. července 
Veřejný tenisový turnaj dorostenců a 
dorostenek kat. C 
Sobota 31. července – 2. srpna 
Veřejný tenisový turnaj mužů O pohár 
starosty města  
14. srpna 
Pouťový turnaj neregistrovaných (čtyřhra) 
21. – 23. srpna 
Tenisový turnaj staršího žactva, kat. C 
29. srpna 
Turnaj minitenis 
 
Pouťový turnaj 
 
Tenisový klub Ústí nad Orlicí si Vás 
dovoluje pozvat na tradiční pouťový turnaj 
neregistrovaných hráčů ve čtyřhře, který 
se bude konat v sobotu 14. srpna. Bližší 
informace na stránkách klubu – tkuo.com. 
Přihlášky možno poslat na e-mailovou 
adresu info@tkuo.com. Těšíme se na Vaši 
účast! 
 
Sportovní kempy 
 
Kempy se uskuteční ve dnech 5. – 9.7., 19. 
– 23.7. a 23. – 27.8.v areálu Tenisového 
klubu v Ústí nad Orlicí a přilehlých 
sportovištích. Kempy budou zaměřeny na 
všeobecný sportovní rozvoj dítěte, 
prováděný zábavnou formou (tenis, kolo, 
plavání, hry), vše pod dohledem 
kvalifikovaných trenérů. Bližší informace: 
T. Herník, tel.: 777654721, e-mail: 
Tomas.Hernik@seznam.cz 
 
Další významná tenisová akce v Ústí 
nad Orlicí 
 
Ve dnech 15.-18.7. se uskuteční  na 
ústeckých dvorcích Mistrovství ČR 
dvouher seniorů v tenise.   
Organizační schopnosti tenistů v Ústí nad 
Orlicí a dobrá pověst areálu se zasloužila o 
přidělení nejvýznamnějšího seniorského 
tenisového turnaje letní sezóny 2010 do 
našeho města.  
Účastnit se mohou registrovaní i 
neregistrovaní hráči.  Muži od 40 let a 
ženy od 30 let. V neděli 18.7. se budou 
hrát finálová utkání v  9 mužských a 6 
ženských věkových kategoriích. Hrát se 
bude denně od 9:00 do 20:00. Organizátoři 
očekávají okolo 130 účastníků. 
Mistrovství ČR je zařazeno do kalendáře 
seniorských turnajů pořádaných 
Mezinárodní tenisovou federací (ITF).  
 
 
In-linová letní školička 
 
Pro děti 5-13let, červenec-srpen od 
pondělí do pátku 8:00-16:00 hod. 
Adrenalinová in-line školička: 19.-23.7. a 
26.-30.7. 
In-line kroužek: každé úterý 14:30-16:00 
před ZŠ Bratří Čapků 

Nabízíme soukromé lekce in-line bruslení 
Přihlášky a další info: www.hepaoutfit.cz, 
602245393, market@hepaoutfit.cz 
 
 
Letečtí modeláři soutěžili o postup na 
Mistrovství ČR 
 
Přebor mládeže Pardubického kraje 
v leteckém modelářství připravil na sobotu 
15. května ústecký Junior Klub. Záštitu 
nad soutěží převzala členka Rady 
Pardubického kraje Ing. J. Pernicová. 
Ředitelem soutěže byl P. Vašina a 
předsedou jury I. Kubový. 
I přes nepřízeň počasí se soutěže 
zúčastnily děti z modelářských klubů 
Pardubice, Choceň, Litomyšl, Ústí nad 
Orlicí, Svitavy, soutěžící z Libereckého a 
Jihočeského kraje. Celkem létalo 52 
modelů letadel v pěti kategoriích volných 
modelů – H, P 30, A 3, F1H, F1A. 
Soutěž dětem komplikoval vítr, modely 
létaly daleko a bylo obtížné je dohledat, 
rovněž chladné počasí na děti působilo. 
Přesto všichni soutěžící dosáhli 
vynikajících výsledků a limit, stanovený 
pro postup na Mistrovství ČR mládeže 
v leteckém modelářství, které se bude 
konat 11. září ve Všechově, splnilo 
z našeho Pardubického kraje 20 
soutěžících. 
Za ústecký Junior Klub bude na 
Mistrovství ČR startovat v kategorii P30 
D. Růžička, O. Korbel, J. Ešpandr, V. 
Šisler, M. Novák a D. Vojtíšek. 
V kategorii A 3 V. Skřivánek a L. Kubata, 
v kategorii F1H D. Schöps a 
v mezinárodní kategorii F1A J. Stříteský a 
M. Skalický. 
Děkujeme tímto Městu Ústí nad Orlicí za 
dlouholetou finanční pomoc. 
Ivan Kubový, předseda Junior Klubu Ústí 
nad Orlicí 
 
Černovírská meruna 
 
Soutěž se uskuteční v sobotu 10. července 
na místním fotbalovém hřišti Po lesem. 
Prezentace do 7:45 hod., losování 7:50 
hod., zahájení v 8:00 hod. 
Závazné přihlášky je nutno podat do 5.7. 
současně se zaplacením startovného 500 
Kč na adresu: Nemšák Miroslav, Černovír 
68, 56201 Ústí n.Orlicí. Bez zaplacení 
startovného se přihlášky neberou 
v úvahu. 
Startují družstva s 5 hráči a 4 náhradníky, 
v jednotných tričkách a s kopačkami bez 
vyměnitelných kolíků. Hrací čas:  2 x 10 
min. bez přestávky. Každý hráč se účastní 
hry na vlastní nebezpečí. Občerstvení 
zajištěno. 
Hodně sportovních úspěchů přejí 
pořadatelé. 
 
Prázdninové cvičení aerobiku 
 
V tělocvičně ZŠ Třebovská – Hylváty 
(cvičení bude probíhat venku na hřišti za 
tělocvičnou, za špatného počasí 
v tělocvičně). Začínáme 5. 7.! 
PO 18:00 – 19:00 hod.  – Zdenka 
ST  19:00 – 20:00 hod. – Nikola 
Dance aerobik + Bodystyling + Střečink 
Vstupné: 30 Kč 

S sebou: podložku, ručník, tekutiny, 
dobrou náladu. 
Na všechny se těší instruktorky aerobiku 
Z. Urbanová a N. Šulcová, info na tel :606 
646420 
 
Černovírský kros 
 
V neděli 9.8. se uskuteční 9. ročník 
Černovírského krosu, jehož pořadatelem je 
TJ Sokol Černovír. 
Prezentace: od 9:00 hodin, první start 
v 10:00 hodin, hl. závod v 11:30 hodin, 
startovné 40 Kč, Hostinec U Bobše. 
Bližší info: M. Nemšák, Černovír 68, tel: 
607 558436 
 
LK Spinning centrum 
 
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O. 
Provoz přerušen: červen - září  
info: www.lkspinning.com 
Přejeme všem příjemnou dovolenou a 
slunné prázdniny. Děkujeme za přízeň. LK  
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