
Informační list 
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí 
 
Červenec 2008    ZDARMA 
 
Ústí nad Orlicí – Město v pohybu – Týden 
dobré pohody  + LOGO 
 
V týdnu od  9. do 15. června  se na Mírovém 
náměstí uskutečnil již devátý ročník úspěšné 
kulturní a sportovní akce – Ústí nad Orlicí – 
Město v pohybu – Týden dobré pohody. 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem 
sponzorům, kteří se i v letošním roce velmi 
výrazně podíleli na zdárném průběhu této 
městské slavnosti: 
Kabelová televize, s.r.o.,  Moeller 
Elektronika, s.r.o., Orlimex CZ, s.r.o., 
A.B.V., s.r.o.,  Pardubický kraj, Haupt 
Pavel, Strabag, a.s., Ekola, s.r.o., Sahm, 
s.r.o., Rieter CZ, Agile, s.r.o., Stapo, 
s.r.o., Stavona, s.r.o., Moldex-Metric, 
v.o.s, Tepvos, s.r.o., Elektro Sychra, s.r.o., 
Vera, s.r.o., Proplast, s.r.o., Všeobecná 
zdravotní pojišťovna, Forenta, s.r.o., 
Démos, s.r.o., Orange&Green, Pirkl 
Pavel, Auto Janák, M&M Reality holding 
a.s., Pipex, s.r.o., Generali pojišťovna,a.s., 
Gastro Komplet, G Konzult-Ing.Glatt, 
MB Profesional, s.r.o., Tipo, Grantis, 
s.r.o. 
Akci podporovaly: Český rozhlas 
Pardubice, OIK TV, Orlický deník. 
 
 
Informace odboru dopravy, silničního 
hospodářství a správních agend.  
 
Dne  1. června 2008 nabyl účinnosti zákon  
č. 137/2008 Sb., kterým byl novelizován  
zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla).  
Dochází ke změně způsobu prokazování 
pojištění odpovědnosti. Zrušuje se stávající 
doklad o pojištění odpovědnosti a jako 
doklad o pojištění zůstává dle § 2 písm.k, 
zákona pouze zelená karta vydaná 
příslušným pojistitelem. Doklady o pojištění 
odpovědnosti vydané do 31.5.2008 
pozbývají platnosti dnem 31.prosince 2008.  
Prokazování existence pojištění 
odpovědnosti : 
Od 1.6.2008  do 31.12.2008  - pojištění 
odpovědnosti je možno prokazovat oběma 
způsoby, tedy dokladem o pojištění nebo 
zelenou kartou. 
Od 1.1.2009 – pojištění odpovědnosti je 
možno prokázat pouze zelenou kartou. 
 
*****   *****  *****  ***** ***** **** 
 
Úprava úředních hodin na úseku matrik 
 
S platností ode dne 23.6. 2008 po dobu dvou 
měsíců dojde k úpravě úředních hodin na 
úseku matrik MěÚ Ústí nad Orlicí - odboru 
dopravy, silničního hospodářství a správních 
agend, Mírové náměstí čp. 7 
Úřední hodiny jsou stanoveny: 
Pondělí: 8:00 – 17:00 hodin 
Středa: 8:00 – 17:00 hodin 
Čtvrtek: 8:00 – 13:00 hodin 
Děkujeme občanům za pochopení. 

 
Zprávy ze Senior klubu 
 
Komise pro práci se seniory- Senior klub 
vyhlašuje na měsíc červenec 2008 
prázdniny.  
Přeje všem členům, nečlenům  seniorům a 
všem obyvatelům krásné počasí a perfektní 
dovolenou. Služba ve Sladkovně začne 5. 
srpna, kde bude možno získávat informace, 
případně rezervovat a platit zájezdy. 
Připravujeme pro Vás: 
1/ Koncem srpna poznávací zájezd po 
ČR- Vraclav - kostel, Nové Hrady - zámek, 
Budislav - kostel, Litomyšl - klášterní 
zahrady, kostel. Předběžně zaplatí členové 
80,-Kč, nečlenové 140,-Kč. 
2/ Začátkem září turistický zájezd do 
Polska pro zdatné a chodící turisty - 
Bystřice Klodská - muzeum zápalek, kostel, 
město a dále výstup ke kostelíku panenky 
Marie Sněžné (845m), zahrada pohádek, 
vodopád na řece Vilčce v Mezigoří, oběd.   
Členové 80,-Kč, nečlenové 140,-Kč, oběd 
předběžně 160,- Kč. 
3/  Druhá polovina září poznávací zájezd 
do Polska - předběžně: Ladek Zdroj -
prohlídka hor.dolu, prohlídka továrny na 
křišťál, sedačkovou lanovkou na Černou 
horu (1205m), rozhledna. V okolí oběd.  
Členové 100,-Kč, nečlenové 160,-Kč, 
předběžně oběd 160,- Kč.             
Děkujeme našim příznivcům a zveme 
ostatní seniory na naše akce. Nebuďte sami. 
 
Den pro sousedy v Černovíru 
 
Poslední květnovou sobotu se již podruhé 
uskutečnila úspěšná akce "V Černovíru to 
žije!". Místní osadní výbor společně s 
Českým červeným křížem, Sdružením 
dobrovolných  hasičů a TJ Sokol uspořádali 
oslavu Dne pro sousedy s ochutnávkou 
zaručených domácích výrobků. Společně s 
touto akcí proběhly dětské soutěže i soutěže 
dospělých, opékání párků a bourání máje, a 
to vše za velkého připsění všech zmíněných 
složek. Osadní výbor děkuje touto cestou za 
spolupráci. 
Radka Vašková 
 
 
E-box lidem usnadní třídění drobných 
elektrozařízení 
 
Naše město se ve spolupráci se společností 
ASEKOL rozhodlo usnadnit občanům 
třídění vysloužilých malých elektrozařízení. 
Každý občan má nyní možnost zanést starý 
mobil, kalkulačku, telefon, drobné 
počítačové vybavení, discman nebo MP3 
přehrávač na městský úřad a zdarma se jej 
zbavit vhozením do připravené nádoby, tzv. 
E-boxu. Ty jsou umístěny v budovách 
městského úřadu a to v ul. Sychrova čp. 16 
(radnice), na Mírovém náměstí čp.7 a dále 
v ul. Dělnická čp.1405. Kolektivní systém 
ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a 
ekologickou likvidaci.  
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění 
drobných elektrozařízení je také zvýšení 
množství sebraných malých spotřebičů. Ty 
totiž většinou končí v komunálním odpadu. 
Pokud se elektrospotřebič, obsahující zdraví 
škodlivé materiály, vyhodí spolu s běžným 
odpadem do popelnice, nedojde k jeho 

recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak 
zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, 
který by mohl být znovu využit. Naopak 
pokud je elektrozařízení odevzdáno 
k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina 
vysloužilého spotřebiče bude opětovně 
využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní 
prostředí. Podrobnosti o třídění 
elektroodpadu najdete na 
www.elektrosrot.cz. 
Odbor životního prostředí 
 
Z městské knihovny + LOGO 
 
Městská knihovna oznamuje svým 
čtenářům, že v době školních prázdnin bude 
provozní doba upravena takto: 
 
Oddělení pro dospělé: 
Úterý a pátek:    9:00 – 18:00 hodin 
Středa a čtvrtek: 9:00 – 14:00 hodin 
Sobota: zavřeno 
 
Dětské oddělení: 
Úterý – pátek: 9:00 – 14:00 hodin 
Sobota: zavřeno 
 
Hudební oddělení bude v době prázdnin 
zavřeno, dětské oddělení bude zavřeno od 
14. – 25.7. Využívání veřejného internetu je 
potřeba telefonicky či osobně domluvit 
s panem V. Slavíkem na tel: 465 521 168. 
Během letošních prázdnin nebude 
knihovna uzavřena. 
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 
 
 
Acri Tibia obhájil předchozí úspěchy! 
 
Dne 31.5. se flétnový soubor Acri Tibia 
zúčastnil finále soutěže „Pískání pro zdraví“ 
v Praze. I přes nenadálé potíže s dopravou 
ČD se soubor stal pětinásobným vítězem již 
desátého jubilejního ročníku. Tuto akci 
absolvovalo více jak 1600 dětí z celé 
republiky ve čtyřech kategoriích. 
Ústeckému třináctičlennému souboru se i 
přes vysokou úroveň souborů opět podařilo 
zvítězit a hrát na závěrečném koncertě, 
kterého se zúčastnila patronka J. 
Molavcová, J. Vodňanský, K. Šíp, L. 
Dusilová a L. Černíková. Cena byla přijata 
z rukou prof. Maria Messaniho. Nejvíce 
potěšila pochvala prof. Ladislava Daniela, 
pro flétnisty je znám jako autor „Školy hry 
na zobcové flétny“. 
 
Za soubor Dagmar Krejsová 
 
 
Vědomostní somatologicko-biologická 
soutěž 
 
Soutěž se uskutečnila na SZŠ Ústí nad 
Orlicí během měsíce května a zúčastnily se 
jí 1. a 2. ročníky. Ověřila nabyté znalosti 
žáků v praxi a byla přínosem nejen pro ně, 
ale i samotné vyučující. 
Soutěž „První pomoc hrou“. 
V měsíci červnu se uskutečnila soutěž první 
pomoci 3., 4. a 5. ročníků základních škol 



pořádaná SZŠ Ústí nad Orlicí. Zakončila 
lekce první pomoci, které probíhaly během 
školního roku na Střední zdravotnické škole. 
Žáci si při ní vyzkoušeli poskytování první 
pomoci v praxi a ti nejlepší získali i odměnu 
za svou snahu a znalosti.  
Cílem tohoto každoročního projektu je 
rozšíření znalostí první pomoci pro záchranu 
lidského života i mezi dětmi. 
Tímto děkujeme Městu Ústí nad Orlicí, 
které se na obou projektech finančně 
podílelo. 
SZŠ Ústí nad Orlicí 
 
 
Děti z partnerských škol zasadily strom 
přátelství 
 
Dne 6. 6. 2008 proběhlo již třetí letošní 
setkání dětí ze Základní školy Třebovská v 
Ústí nad Orlicí a dětí z partnerské základní 
školy z Bystřice Kladské. Tentokrát byla 
návštěva spojena s rozvojem spolupráce 
v oblasti ekologické výchovy. Žáci společně 
absolvovali  program v ekocentru Červenka 
v České Třebové, kde vyráběli a 
zpracovávali  recyklovaný papír. Po výstupu 
na rozhlednu na Kozlovském kopci společně 
u základní školy Třebovská zasadili dub, 
který je polským národním stromem.  
Odpoledne následovalo slavnostní přijetí 
polské delegace  představiteli města v nově 
rekonstruované Hernychově vile. Setkání 
bylo zakončeno prohlídkou prostor Centra 
česko-polského příhraničí a naplánováním 
dalších společných aktivit. Děkujeme za 
finanční podporu Pardubickému kraji a 
Městu Ústí nad Orlicí. 
                                                                                          
Mgr. Pavel Svatoš - ředitel školy 
 
 
Sportovní den na ZŠ Štěpnice 
 
Dne 30.5. bylo pro naše děti připraveno 
sportovní dopoledne. Na školním hřišti si 
děti na 12 stanovištích vyzkoušely svoje 
sportovní dovednosti. V tělocvičně proběhly 
třídní turnaje ve vybíjené, přehazované a 
florbalu. Na chodníku před školou děti 
závodily ve slalomové dráze na 
koloběžkách. Akce byla spojena s oslavou 
DNE DĚTÍ a nechyběly odměny a sladkosti. 
Akce byla financována z projektu města 
Ústí nad Orlicí a foto je vystavené na 
stránkách naší školy. 
PaedDr. Y. Bendová 
 
Škola v přírodě IV.B ZŠ Štěpnice 
 
Žáci naší třídy se zúčastnili ozdravného 
pobytu od 2.6 – 6.6. v krásném prostředí 
Orlických hor na chatě Kristýna v Jedlové 
v O.h. Týden plný sluníčka a koupání si děti 
užívaly na výletech do okolí – Velkou 
Deštnou, Masarykovu chatu. Navštívily 
jezdecký oddíl, stáje, místní muzeum. To 
vše bylo doplněno spoustou soutěží a her. 
Pobyt se velice vydařil a děkuji touto cestou  
VŠEM RODIČŮM za sponzorské dary. 
PaedDr. Y. Bendová, tř.uč. 
 
Žáci 1. stupně ZŠ Komenského v soutěži 
poznávání přírodnin 
 

Regionální kolo pro žáky 3.-5. tříd proběhlo 
22. května v České Třebové. Děti poznávaly 
rostliny, živočichy i neživé přírodniny. Na 
1. místě se umístila J. Marková (4.A), 3. 
byla K. Junková (4.A). Další umístění: 6. P. 
Janota (5.B), 7. L. Petr (3.B), 8. K. 
Hnízdilová, P. John (oba 5. B) a T. Hortlík 
(3.B, 11. K. Serbousková a 16. M. 
Špatenková (obě 3.A.) Všem soutěžícím 
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci 
školy. 
Mgr. J. Eliášová, ZŠ Komenského 
 
 
Zprávičky ze Stacionáře 
 
Měsíc květen a červen byl pro naše klienty 
bohatý na sportovní a kulturní činnost. 
V ÚSP Kvasiny se konala výtvarná soutěž 
„Paleta“, odkud jsme přivezli několik 
ocenění. Tato soutěž byla obohacena 
pěkným programem. Dva klienti 
s vychovatelkou se v květnu rozjeli na týden 
plného sportu do Trhové Kamenice na 
„Regionální hry“. 
V červnu jsme se zúčastnili v Zábřehu n.M. 
„Netradiční olympiády“, pořádané Střední 
školou sociální péče, kde jsme sportovali na 
koupališti. 
Také jako tradičně jeli někteří klienti 
Vláčkem plným úsměvů do Zlína na Dětský 
filmový festival s návštěvou ZOO. 
Představili jsme se na Městě v pohybu 
s tanečky, které si klienti vybrali a u 
některých použili svoje vlastní choreografie. 
Konec školního roku jsme ukončili úspěšnou 
Zahradní slavností. 
Za Stacionář H. Zastoupilová, vychovatelka 
 
 
Centrum pro zdravotně postižené 
informuje 
 
Centrum pro zdravotně postižené 
Pardubického kraje, detašované pracoviště 
Ústí n.O. poskytuje tyto služby: 
-sociálně právní poradenství 
-osobní asistenci do MŠ, ZŠ a rodin pro 
těžce postižené občany a děti 
-bezplatné užívání počítačové studovny pro 
zdravotně postižené občany 
Kontakt: CZP Pk, Ústí n.O., Čsl. Armády 
1181, po, st a čt od 7:00 do 16:00 hod., tel.: 
465 525324 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava  - službu lze objednat na 
tel.: 774 412 117. Permanentky jsou 
k dostání na ČČK, Kopeckého 840, nebo na 
Informačním centru města. Přerušení 
provozu Senior dopravy od 21.7. do 25.7. 
– dovolená. Děkujeme za pochopení. 
Společenské akce se konají v budově ČČK, 
Kopeckého 840 v blízkosti Parku legií. 
Kavárnička – 30.6., 7.7. a 28.7. od 8:00 do 
19:00 hodin. 
Týden háčkování, paličkování, pletení – 7. 
– 11.7. – výstava a praktické ukázky 
háčkování, paličkování, pletení. 
Společenské centrum ČČK od 9:00 do 17:00 
hodin. 
Letní tábory ČČK – poslední volná místa 
12.7. -26.7. - Vysoké Pole, Dětřichov 
12.7.-19.7. – Vysoké Pole, Dětřichov  
Pobyty pro seniory  

20.9.-27.9. – Losinka, Rapotín u V. Losin 
 
Více info:www.cckuo.cz, OS ČČK, 
Kopeckého 840, tel.: 777 112 998 
 
Léto s Fitodarem 
 
Bylinné parní lázně zvou rodiče s dětmi, 
které mají zdravotní problémy (kašel, rýma, 
slabý imunitní systém, alergie, ekzémy…) na 
letní ozdravné programy. Nabízíme 
individuální bylinné směsi do parní lázně 
dle druhu nemoci. Pokud jeden dospělý 
absolvuje proceduru, mají děti od 3 do 10 
let proceduru zdarma, děti od 10 do 15 let 
50% slevu. 
Info a objednávky: N. Gusaková, 17. 
listopadu 559, ÚO, tel.: 737 557793, 
www.fitodar.cz 
 
Stomatologická pohotovost 
 
5.-6.7. – MUDr. S. Šafář, železniční 
poliklinika, ČT, tel.: 465 531198 
12.-13.7. – MUDr. K. Šefrna, Habrmanova 
306, ČT, tel.: 465 534834 
19.-20.7. – MUDr. B. Šiklová, Pernerova 
1573, Choceň, tel.: 465 471692 
26.-27.7. – MUDr. Z. Škorpil, Štefánikova 
396, V. Mýto, tel.: 465 423824 
2.-3.8. – MUDr. D. Špajová, Masarykova 
1071, ČT, tel.: 465 534149 
 
Služby lékáren 
 
Do uzávěrky Informačního listu bohužel 
nebyl znám  rozpis lékárenské pohotovosti 
na červenec. 
 
Taneční kurzy – podzim 2008 
 
Zájemci  se opět mohou přihlašovat do  
Tanečních kurzů, pořádaných Relax Dance 
Servisem Jana Bílka z Ústí n.O. Základní 
kurz bude zahájen v neděli 14.9. od 16:00 
hod. v Kulturním domě  v Ústí n.O. Prodej 
legitimací od 15.4. ve FOTO Irena u 
nádraží ČSAD. Kontakt: J. Bílek, tel.: 
603299520. Cena kurzu je 1.550 Kč. 
Chlapci, přihlášení do 30.6. budou mít 
slevu 250 Kč. Stejnou slevu budou mít i 
přihlášení sourozenci. 
***   ***  ***   ***   ***   ***   ***   *** 
Připravujeme Taneční kurz pro dospělé, tj. 
páry starší 18 let. Předpokládané zahájení 
od 5.10. po tanečních pro mládež, tj. od 
19:30 do 22:00 hod., neděle, 10 lekcí, cena 
1.250 Kč/osoba. Podmínkou zahájení je 
účast min. 30 párů. Prodej legitimací viz 
výše. 
 
Poděkování 
 
Dne 15. května  proběhl v chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie Benefiční koncert  
na podporu Ludmily Javůrkové. Výtěžek 
činil 12 000 Kč. Chci touto cestou 
poděkovat všem účinkujícím, organizátorům 
a v neposlední řadě i Vám divákům, kteří 
jste přišli podpořit krásný koncert a dobrou 
myšlenku. 
Za pořadatele Pavlína Lipenská 
 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 



Otevírací doba v červenci je omezena na 
středy od 9:00 do 12:00 hodin. 
Děkujeme na pochopení a těšíme se na Vaši 
návštěvu. 
MC Medvídek, Heranova 1348, ÚO, 
www.sweb.cz/medvidekuo, 605 965 463 
 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí, 
kde bude 4. července zahájena výstava 
 
Jan STEKLÍK a Ladislav Larry PLIVA 
 
Výstava potrvá do 27. července. 
 
 
Poděkování ČSOP 
 
Český svaz ochránců přírody, Sdružení ZO 
ČSOP Ústí nad Orlicí uspořádal v termínu 
6.-8. června pro děti z Dětského domova 
v Potštejně velmi úspěšný víkendový 
poznávací pobyt v Českém ráji. Tímto 
bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, 
protože bez jejich finanční pomoci by tato 
akce nemohla vzniknout. 
 
Memoriál Zdeňka Drobného 

 
TJ Knapovec ve spolupráci s Městem Ústí 
nad Orlicí pořádá 18. ročník Memoriálu 
Zdeňka Drobného dne 5. července od 8.30 
hod. na hřišti v Knapovci. 
Od 18:00 hod. DISKOTÉKA – DJ Mertelík 
na fotbalovém hřišti v Knapovci. 
 
 
KINO MÁJ – ČERVENEC  
 
Úterý 1. a středa 2. v 19:30 hodin 
U MĚ DOBRÝ! 
Vstupné: 75 Kč 
 
Čtvrtek 3. a pátek 4. v 19:30 hodin 
ÚHEL POHLEDU 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 7. v 19:30 hodin 
NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Neděle 13. a pondělí 14. v 19:30 hodin  
* MONGOL – ČINGISCHÁN 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Úterý 15. a středa 16. v 19:30 hodin 
SPEED RACER 
Česká verze. Vstupné: 70 Kč 
 
Čtvrtek 17. a pátek 18. v 19:30 hodin 
OKO BERE (21) 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Sobota 19. a neděle 20. v 19:30 hodin 
BLÁZNOVO ZLATO 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 21. – čtvrtek 31. 
KINO NEHRAJE - DOVOLENÁ 
 
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
v budově radnice, tel.: 465 514 271. 
 
 

PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA POŘADŮ 
 
8. – 13. července 
TANEC, TANEC…2008 na počátku léta 
8. 7. - 20:00 hodin – Roškotovo divadlo 
Choreografická přehlídka 
10. 7. - 14:00 hodin,  Taneční sál ZUŠ 
Dech a tělo, tělo a tanec, tanec a dech – 
přednáška MUDr. J. Mařádka 
10. 7. - 20:30 hodin – Roškotovo divadlo 
Naměkko naostro – představení tanečního 
divadla NANOHACH 
12. 7. - 21:00 hodin – Prostranství před ZUŠ 
- Večer tance a bubnů 
 
6. srpna – 7. září – Kulturní dům 
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ  
 
Pátek 29. srpna - 16:00 – 19:00 hodin 
Venkovní prostor u RADAVY 
Loučení s létem – Hrajeme si s Divadlem 
Pohádka Praha  
 
 
DIVADELNÍ  PŘEDPLATNÉ  
září 2008 – leden 2009 
 
Vážení diváci, 
letošní podzimní divadelní sezónu jsme 
obohatili o prémiová představení1. ročníku 
Ústecké přehlídky ochotnických divadelních 
souborů Orlická Thálie, kterou vyhlásilo 
Klubcentrum v Ústí n.O. ve spolupráci 
s Divadelním souborem Vicena a Městem 
Ústí nad Orlicí. 
Na základě předvýběru, který provede 
komise jmenovaná pořadatelem, se 
uskuteční čtyři soutěžní představení – dvě na 
podzim 2008 a dvě na jaře 2009. 
Divadelnímu souboru, jehož inscenace získá 
nejvyšší hodnocení vás, diváků, bude 
udělena cena Hynka Viceny. 
Všechna představení budou odehrána 
v Roškotově divadle od 19:30 hodin. 
 
Středa 17. září 
W.S.Maugham: KOUZLO DOMOVA, 
Divadlo Na Fidlovačce Praha 
 
Čtvrtek 2. října 
A.P.Čechov: VÝROČÍ, MEDVĚD 
Divadlo Nad Kinem Horní Mostěnice 
Orlická Thálie – soutěžní představení 
 
Pátek 24. října 
F.Loewe,  A.J.Lerner – MY FAIR LADY 
Východočeské divadlo Pardubice 
 
Listopad 2008 
P. Hartl: KLÁRA A BÁRA 
Studio DVA Praha 
 
Listopad 2008 
SVĚTÁCI 
Divadlo KODYM Opočno, česká premiéra 
divadelní hry dle filmové předlohy 
Orlická Thálie – soutěžní představení 
 
Čtvrtek 18. prosince 
F.R.Čech: DÍVČÍ VÁLKA 
Pragokoncert Bohemia a.s. 
 
Leden 2009 
M.Kundera: JAKUB A JEHO PÁN 
Divadlo Bez zábradlí, Praha 
 

Cena divadelního předplatného: 
I. místo (přízemí) …………….  850 Kč 
II. místo (balkón) …………….  750 Kč 
Současným předplatitelům rezervujeme 
místa do 30. července! 
 
 
KONCERTNÍ  PŘEDPLATNÉ 
září 2008 – květen 2009 
 
Začátky představení v 19:30 hodin 
 
Úterý 16. září – ZUŠ J. Kociana 
BOHEMIAN GUITAR ORCHESTRA 
 
Úterý 21. října – ZUŠ J. Kociana 
TÓNY NAD MĚSTY 
Koncert pod záštitou předsedy Senátu 
Parlamentu ČR 
Účinkují: Carlos LAMA a Sofia Cabruja 
(Španělsko) 
 
Úterý 11. listopadu – Roškotovo divadlo 
CARMEN A FLAMENCO 
 
Čtvrtek 4. prosince – ZUŠ J. Kociana 
ZLATÝ VĚK VIOLY DA GAMBA 
 

Úterý 20. ledna 2009 – ZUŠ J. Kociana 
SAXOFON  A  RYTMIKA 
 

Úterý 24. února – ZUŠ J. Kociana 
PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI 
Klavírní trio ArteMiss a M. Etzler – 
mluvené slovo 
 
Úterý 17. března – Roškotovo divadlo 
TANEC PRALESA – Taneční centrum 
Praha-konzervatoř, Balet Praha Junior a 
Baby Balet Praha 
 
Středa 15. dubna – ZUŠ J. Kociana 
Zahajovací koncert 20. ročníku Heranovy 
violoncellové soutěže 
 
Pátek 8. května – Roškotovo divadlo 
Festivalový koncert  51. ročníku 
Kocianovy houslové soutěže 
 
Cena koncertního  předplatného: 
Řada A – normální předplatné … 700 Kč 
Řada B – studenti, důchodci …… 600 Kč 
Současným předplatitelům rezervujeme 
místa do 10. srpna 2008! 
 
Podmínky divadelního a koncertního 
předplatného: 
- předplatné se platí jednorázově 
v Informačním centru MěÚ, organizace 
obdrží fakturu se složenkou 
- abonentní vstupenky obdrží každý 
předplatitel ihned po zaplacení příslušné 
částky 
- na divadelní představení a koncerty 
v Roškotově divadle má předplatitel právo 
vybrat si řadu i místo 
- bližší informace o představeních, 
termínech i případných změnách budou 
zveřejňovány v Informačním listu, 
výlepových plochách, internetu a na čísle 14 
000 
- pořadatelé si vyhrazují právo na změnu 
programu 
 



Předplatné: Informační centrum v budově 
radnice, tel.: 465 514 271, otvírací doba: po 
– pá: 7:00 – 17:00 hod., so: 8:00 – 12:00 
hod. 
Informace: Klubcentrum, Lochmanova 
1400, ÚO, tel.: 465 521047, 525245 i fax, 
info@klubcentrum.cz, www.klubcentrum.cz 
 
Knapovecká pouť 
 
Římskokatolická farnost Knapovec si Vás 
dovoluje pozvat v neděli 29. června 2008 
na obnovenou Knapoveckou pouť.  
Program zahájí ve 14.00 hod. bohoslužba v 
místním kostele sv.Petra a Pavla, v 16.00 
hod. zahraje soubor DivaLDO ústecké 
Základní umělecké školy Mistra J. Kociana 
představení pro děti i pro dospělé „V rytmu 
legendy o zrození krokodýla“. 
Od 17:00 hod. hraje kapela Těžká doba.  
Skvělé občerstvení: domácí pouťové koláče, 
opékané buřty a pivo. Program Knapovecké 
pouti se koná pod širým nebem na louce pod 
kostelem, v případě nepříznivého počasí 
v sálku v Knapovci.  
Všichni jste srdečně zváni!  
 
P. Vladislav Brokeš, děkan 
PhDr. Jana Staňková, Knapovec 122, tel. 
603 569 884 
 
Poděkování 
 
Sbor Českobratrské církve evangelické ve 
Džbánově – Ústí nad Orlicí srdečně děkuje 
učitelům a bývalým žákům ZUŠ J. Kociana, 
kteří ve slunečném nedělním odpoledni  25. 
5., při příležitosti znovuotevření kostela ve 
Džbánově po dlouhodobých opravách, 
přednesli v chrámovém prostoru skladby 
světových mistrů. 
Návštěvníkům slavnosti koncertovali: P. 
Boušková, D. Boušková, V. Němcová 
(housle, viola, klavír) a žesťové kvarteto ve 
složení J. Kučera, L. Vincenc, T. Vincenc, 
V. Pospíšil. 
Vybrané dobrovolné vstupné bude použito 
na další etapu rekonstrukce kostela, který je 
zapsán do seznamu národních kulturních 
památek.   
 
 
Aquapark v Ústí nad Orlicí 

 
Provozní doba: 
Do konce srpna je Aquapark otevřen od 
pondělí do neděle  od 9:00 do 20:00 hodin. 
Ceník vstupného: 
Děti do 105 cm výšky …… zdarma 
Děti od 105 do 140 cm 
Celodenní vstupné …………….. 45 Kč 
Vstupné po 14:00 ……………..  35 Kč 
Vstupné po 17:00 ………………25 Kč 
Dopolední 1 hod. vstup ……….. 25 Kč 
Dopolední 2 hod. vstup ………..  30 Kč 
Držitelé ZTP/P 
Celodenní vstupné …………….. 45 Kč 
Vstupné po 14:00 ……………… 35 Kč 
Vstupné po 17:00 ……………… 25 Kč 
Dopolední 1 hod. vstup ……….. 25 Kč 
Dopolední 2 hod. vstup ……….. 30 Kč 
Dospělí a děti nad 140 cm výšky 
Celodenní vstupné ……………… 65 Kč 
Vstupné po 14:00 ………………. 55 Kč 
Vstupné po 17:00 ………………. 35 Kč 

Dopolední 1 hod. vstup ………… 35 Kč 
Dopolední 2 hod. vstup ………… 40 Kč 
Tobogán pro děti do 105 cm výšky 
zdarma, ostatní 5 Kč/1 jízda. 
Aerobik (1 hod.) …………………  40 Kč  
Cvičení aerobiku bude v případě příznivého 
počasí probíhat v Aquaparku v červenci – 
pondělí a čtvrtek od 19:00 do 20:00 hod. 
Bližší info: 465 527 898, 608 553 305, 
aquapark@tepvos.cz, www.tepvos.cz 
 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Středa 2.7. – 18:00 – 22:30 hodin 
Tacl cup (jednotlivci) 
Pondělí 7.7. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 8.7. – 19:30 – 23:00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 9.7. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 9.7. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Pondělí 14.7. – 18:00 – 22:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 15.7. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 16.7. – 19:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum 4. liga (družstva) 
Sobota 19.7. – 13:00 – 16:00 hodin 
Pepa Hoblík junior (dvojice) 
Pondělí 21.7. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pohár Holby (jednotlivci) 
Úterý 22.7. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 23.7. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 23.7. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Pondělí 28.7. – 16:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum cup (jednotlivci) 
Středa 30.7. – 18:00 – 22:30 hodin 
Tacl cup (jednotlivci) 
Tel. rezervace: 465 529477-9, e-mail: 
radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
 
Salon Visage – oprava 
 
Upozorňujeme čtenáře na opravu 
internetové adresy Salonu Visage v Kostelní 
ulici v Ústí n.O.  Správná adresa je: 
www.salon-visage.net.  
 
LK Spinning Centrum 
   
Hala SŠUP Ústí nad Orlicí, Zahradní 541 
Přejeme všem klientům hezké prázdniny a 
příjemnou dovolenou. Letní provoz - bližší 
informace: www.lkspinning.com 
Ceník: 1 lekce – 80,-Kč, 10 lekcí 
(permanentka) – 700,-Kč, skupiny –  cena 
dohodou. Zdarma iontové nápoje Nutrend.  
Rezervace: 736 427 378 
 
Minigolf v Aquaparku 
 
Vchod: aquapark (za převlékárnami) nebo 
od "pilinovky" u řeky. 
Provozní doba červenec: pondělí - neděle 
od 09:00 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. 
Vstupné: 40,- Kč / 1 osoba / 1 okruh. 
Permanentka: 400,- Kč/1 osoba 
/11 okruhů. Otevřeno bez ohledu na provoz 
Aquaparku. V případě nepříznivého počasí 
(např. déšť) bude sportoviště uzavřeno. 
www.minigolf-uo.estranky.cz 
 
Spinning centrum RIO 
 
V areálu krytého plaveckého bazénu si ve 
spinningovém centru RIO si můžete pod 
vedením zkušených instruktorů vyzkoušet 
nové typy spinnerů. Jednotlivé vstupné je 60 
Kč. Na jednotlivé hodiny je třeba se 
objednat. Kontakt denně od 9:30 do 21:00 
hod. na tel.: 777 673359. 
 
 
Letečtí modeláři soutěžili o postup na 
Mistrovství ČR 
 
Přebor Pardubického kraje leteckých 
modelářů žáků připravil na sobotu 17.5. 
ústecký Junior Klub. Soutěž byla vypsána 
v pěti kategoriích volných modelů – H, P30, 
A3, F1H, F1A. Na letišti se sešlo přes 40 
mladých modelářů z LMK Ústí n.O., 
Choceň, Litomyšl, Pardubice. Ředitelem 
soutěže byl pan P. Vašina a předsedou jury 
pan L. Valčík. 
Oušťáky reprezentovali R. Jirges, J. 
Skalický, D. Růžička, V. Šisler, M. Novák, 
J. Procházka, J. Ešpandr, J. Stříteský, O. 
Korbel, R. Kovařík, M. Skalický a F. 
Ondráček. 
Na stupně vítězů vystoupili v kat. H D. 
Rössler (LMK Choceň), J. Sekanina a  J. 
Voříšek  (LMK Litomyšl), v kat. P 30 R. 
Jirges, J. Skalický a D. Růžička (všichni 
Junior Klub ÚO), v kat. A 3 F. Douda, T. 
Svoboda a J. Plašil (všichni LMK 
Pardubice), v kat. F1H K. Chaloupková, D. 
Rössler a V. Chaloupková  (všichni LMK 
Choceň), kat. F1A M. Skalický  (junior Klub 
ÚO) a D. Rössler (LMK Choceň). 
Mistrovství ČR se bude konat 27.9. 
v západočeských Kožlanech a Pardubický 
kraj na něm budou reprezentovat  D. 
Rössler, V. Rössler, K. Chaloupková a V. 
Chaloupková  z LMK Choceň, J. Skalický, 
M. Skalický, R. Jirges, D. Růžička a M. 
Novák z Junior Klubu ÚO a F. Douda  
z LMK Pardubice.  
Ve stejný den se konal i Přebor 
Pardubického kraje leteckých modelářů 
juniorů. Na 1. místě se kat. H umístil L. 
Nejedlý z Junior Klubu ÚO, v kat. P30 M. 
Kovařík z Junior Klubu ÚO, v kat. A3 R. 
Zaifert z LMK Pardubice, v kat. F1H R. 
Štantejský z Junior Klubu ÚO a v kat. F1A 
P. Kubový  z Junior Klubu ÚO. 
Soutěž proběhla díky finanční podpoře 
Pardubického kraje. 
I další květnový víkend byl pro ústecké 
modeláře úspěšný. M. Kovařík a M. 
Skalický se zúčastnili 24.5. mezinárodní 
soutěže World Cup F1-A, B,C, který pořádal 
LMK Sezimovo Ústí. Kategorii F1A, ve které 
soutěžili oba naši junioři, létalo 72 
soutěžících z 11 států Evropy a jeden z USA, 
z toho 14 juniorů. M. Kovařík v celkovém 
pořadí skončil na 25. místě v juniorech na 4. 
místě (nejlépe z juniorů ČR) M. Skalický 
teprve sbírá zkušenosti v celkovém pořadí 
skončil 68, v juniorech na 13. místě. 



 JUNIOR KLUB Ústí nad Orlicí 
 
 
Prázdninové cvičení aerobiku 
 
Cvičení bude probíhat v tělocvičně ZŠ 
Třebovská – Hylváty (v případě hezkého 
počasí na hřišti za tělocvičnou). Začínáme 
již první týden v červenci – středa od 
19:00 do 20:00 hodin, vstupné 30 Kč. 
Co vás čeká: aerobik, posilování celého těla 
se zátěží i bez zátěže, strečink, s sebou: 
podložku. 
Info: Zdenka Urbanová, tel.: 606 646420 
 
Májová akademie 
 
28. května se uskutečnila v prostorách 
tělocvičny ŽS Na Štěpnici premiérová 
přehlídka dovedností ve sportovní 
gymnastice v podání členek místního oddílu 
za doprovodu známých filmových skladeb. 
Přítomní diváci měli možnost nejenom 
posoudit výsledky roční práce děvčat, ale 
otestovat si i své znalosti na poli sportovní 
gymnastiky ve vědomostním kvízu - 
úctyhodná třetina odpověděla na 99% 
správně! Rády bychom tímto poděkovaly 
Městu Ústí nad Orlicí za finanční příspěvek 
na akci a společnosti Reja spol. s r.o. za 
dárky pro účinkující. 
Tým trenérek 
 
Letní jazyková škola 
 
Marlin, s.r.o. Vám nabízí „Letní jazykovou 
školu“: 
Intenzivní čtrnáctidenní kurz angličtiny 
pro mírně pokročilé,  pondělí až pátek: 8:00-
13:00 hod., termín: 4.–15. 8., cena: 4 990 Kč 
Kurz angličtiny pro mírně pokročilé a 
chronické začátečníky, pondělí, úterý, 
čtvrtek: 17:00-18:35 hod., termín: 4.-29.8., 
cena: 2 500Kč 
Během září plánujeme otevřít rekvalifikační 
kurz Pracovník v sociálních službách se 
zaměřením:  1. přímá obslužná činnost, 2. 
základní výchovná nepedagogická činnost. 
Info: markova@marlin.eu, tel.: 
774 298 067, osobně na adrese Lázeňská 
354 (bývalý PVT). 
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