
Informační list 
Měsíčník pro občany města Ústí nad 
Orlicí 
Srpen 2007           ZDARMA 
 
 
Z jednání rady města 
 
Úplná znění usnesení rady města jsou 
zveřejněna na internetové adrese 
www.ustinadorlici.cz a na úřední desce 
městského úřadu v čp. 7 na Mírovém 
náměstí. 
 

Město Ústí nad Orlicí pořádá 
ve dnech  17.8. – 19.8. 2007 

 
82. ÚSTECKOU STAROČESKOU 

POUŤ 
 

Program - pátek 17. srpna 
 

Kulturní dům 
IX. výstava výtvarného umění (8.8. – 9.9. 

2007) 
 

Galerie pod radnicí 
Ústecký salon 2007 (10.8. – 31.8. 2007) 

Malba, kresba, grafika, keramika, 
plastika, objekty, fotografie 

 
Aquapark – vchod od atletického 

stadionu 
19:00 hodin – Muzikanti na plovárně 

aneb Janouškovo Ústí (setkání příznivců 
folkové hudby) 

 
Program – sobota 18.8. a neděle 19.8. 
 

Mírové náměstí 
Pouťové atrakce 

Stánkový prodej zboží 
 

Prostranství před Kulturním domem 
Houpačky, střelnice, skluzavka a kolotoč 

 
Prostranství před budovou hasičské 

zbrojnice 
16:00 hodin – Koncert skupiny Šedous 

band“ (sobota) 
16:00 hodin – Koncert skupiny „Druhá 

směna“ (neděle) 
 

Kurty tenisového klubu 
Od 9:00 hodin „Proplastcup – noční 

pouťový turnaj dvojic“ (sobota) 
 

Letiště 
18.8. – 25.8. – Mistrovství světa 

v ultralehkém létání 
 

Pouťová zábava „U Malinů“ 
Pátek 17.8. od 20:00 hodin a sobota 18.8. 

od 20:00 hodin – pouťová diskotéka a 
pouťová zábava 

 
 
 
Sběrný dvůr 
 
V areálu společnosti Tepvos, s.r.o. na 
Královéhradecké ulici je umístěn sběrný 
dvůr, kde je možné odložit odpad, který 
nepatří do popelnic. 
Provozní doba 
pondělí:     14:00 – 18:00 hodin 

úterý:            10:00 – 18:00 hodin 
středa:           14:00 – 18:00 hodin 
čtvrtek:          14:00 – 18:00 hodin 
pátek:             10:00 – 18:00 hodin 
sobota:             8:00 – 12:00 hodin  
 
 
Závěr zjišťovacího řízení podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí 
 
Krajský úřad Pardubického kraje jako 
příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
ukončil zjišťovací řízení podle § 7 tohoto 
zákona u záměru stavby  
 
„Obchodní centrum Ústí nad Orlicí“ 
 
Prodejna Obchodního centra Ústí nad 
Orlicí má obchodní – nevýrobní 
charakter. Vlastní objekt Obchodního 
centra Ústí nad Orlicí je navržen jako 
přízemní samostatně stojící stavba. 
Sortiment obchodního zařízení 
představuje téměř veškerý běžný 
sortiment zboží, zejména potraviny, maso, 
ryby, nápoje, drogerie, domácí potřeby, 
oděvy, obuv, sportovní potřeby, nábytek, 
atd. 
V závěru zjišťovacího řízení krajský úřad 
konstatuje, že po zhodnocení připomínek 
v rámci zjišťovacího řízení není nutné 
pokračovat v projednávání stavby 
v režimu zákona o posuzování vlivů na 
ŽP. 
Krajský úřad stanovil 31 podmínek 
technického a organizačního charakteru 
k tomu, aby vlivy stavby na životní 
prostředí a zdraví obyvatel při její 
projekční přípravě, ale zejména při její 
realizaci byly minimalizovány. 
Závěr zjišťovacího řízení je vyvěšen na 
úřední desce Městského úřadu Ústí nad 
Orlicí a je k nahlédnutí na odboru 
životního prostředí, v kanceláři č. 252.   
 
 
Aquapark Ústí nad Orlicí 
 
Provozní doba 16. června – 2. září 
pondělí – pátek: 9:00 – 20:00 hodin 
sobota – neděle: 9:00 – 20:00 hodin 
hezké počasí středa a pátek: do 21:00 
hodin 
 
Ceník vstupného 
Děti do 115 cm výšky zdarma. 
 
Děti do 140 cm výšky 
Celodenní vstupné: ………….30 Kč 
Vstupné po 14:00 hod.: …….. 25 Kč 
Vstupné po 17:00 hod.: …….20 Kč 
Dopolední 1 hod.: ………….15 Kč 
Dopolední 2 hod.: ………….25 Kč 
 
Držitelé ZTP/P 
Celodenní vstupné: ……….30 Kč 
Vstupné po 14:00 hod.:….. 25 Kč 
Vstupné po 17:00 hod.: …..20 Kč 
Dopolední 1 hod.: ……15 Kč 
Dopolední 2 hod..: ….. 25 Kč 
 
Ostatní osoby 
Celodenní vstupné:………. 50 Kč 
Vstupné po 14:00 hod.: …..40 Kč 

Vstupné po 17:00 hod.: …..30 Kč 
Dopolední 1 hod.:……. 20 Kč 
Dopolední 2 hod.:…… 30 Kč 
Tobogán pro děti do 105 cm zdarma (1 
jízda) 
Tobogán ostatní: 5 Kč (1 jízda) 
 
Ceník půjčovného 
slunečník: 20 Kč/den 
volejbalové  hřiště, míč, síť: 120 Kč/ hod. 
kuželky: 20 Kč/ hod. 
stolní tenis: 20 Kč/ hod. 
Areál minigolfu v Aquaparku 
Otevřeno: červenec-srpen  (po-ne) 9:00 – 
19:00 hod., poslední vstup v 18:00 hod. 
Hra na 18 minigolfových dráhách, 
vstupné: 40 Kč/ 1 osoba a 90 min. hry. 
Provozní dobu lze měnit. V případě 
nepříznivých klimatických podmínek bude 
sportoviště uzavřeno. 
 
 
Městská knihovna v Ústí nad Orlicí + 
LOGO 
 
Městská knihovna 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 
Hudební oddělení bude v době prázdnin 
zavřeno, využívání Veřejného internetu je 
potřeba telefonicky či osobně domluvit s 
panem V.Slavíkem na tel. 465 521 168. 
Upozorňujeme čtenáře, že v letošním roce 
bude Městská  knihovna uzavřena z 
důvodu revize fondu a generálního 
úklidu do 27.července 2007. 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 
 
 
Z městského muzea + LOGO 
 
Městské muzeum otevře 9. srpna 
v přízemí domu čp. 7 na náměstí (budova 
MěÚ) výstavu  ŠATY DĚLAJ 
PRAČLOVĚKA.  Tato hmatová výstava 
s replikami pravěkého oděvu, 
tkalcovského stavu a nástrojů je 
zapůjčena z Muzea hlavního města Prahy 
a v Ústí nad Orlicí bude zpřístupněna 
každý den kromě pondělí od 13:00 do 
17:00 hodin, a to až do 23. září. (Ostatní 
termíny jsou možné po telefonické 
dohodě na tel. číslo 465 523 653). 
Hned v neděli 2. září se mohou děti u nás 
rozloučit s prázdninami a navštívit 
v rámci výstavy třeba pračlověčí divadlo, 
případně další překvapení. Termín 
přednášky, která bude naším 
doprovodným programem upřesníme na 
plakátcích. 
Výstava Ústí ve sbírkách muzea potrvá 
do neděle 5. srpna. 



Na všechny akce Vás srdečně zvou 
muzejníci. 
 
 
Do školy za pohádkou 
 
Uběhl rok a dne 20. června opět, již 
tradičně, přišli na zahradu Základní školy 
Bratří Čapků, budoucí prvňáčci. Naši 
školu sice už znají, ale na zábavné 
odpoledne, nazvané „Do školy za 
pohádkou“, je doprovázely jejich učitelky 
z mateřských škol. Jako každoročně pro 
ně učitelky prvního stupně naší školy 
připravily řadu zajímavých soutěží a 
samozřejmě i cen na pohádkové náměty, 
při kterých je provázely pohádkové 
postavy.  Měly tak možnost lépe se 
seznámit s prostředím, které se stane na 
několik příštích let jejich druhým 
domovem a samozřejmě také 
s učitelkami, se kterými se budou denně 
setkávat. 
Navázali jsme tak na ukončenou akci 
našeho prvního stupně „Škola nanečisto“. 
Tyto, obzvlášť mezi rodiči oblíbené 
návštěvy odpoledního vyučování 
budoucích prvňáčků, se konaly i tento rok 
od pololetí, každých čtrnáct dnů až do 
konce května. Byly určeny především pro 
děti s odloženou školní docházkou.  
Kolektiv učitelek 1. stupně 
Základní školy Bří Čapků 
 
 
Flétnové koncerty 
 
V měsíci červnu se Mateřská škola Na 
Výsluní v Ústí nad Orlicí rozezněla tóny 
zobcových fléten. Na dvou koncertech 
měly možnost děti, které se celý školní 
rok pilně připravovaly, předvést své 
umění rodičům a zažít pocit slávy. 
Za pěkný výkon byly sladce  odměněny. 
Akce se uskutečnila za finanční podpory 
Městského úřadu v Ústí nad Orlicí. 
 
 
Návštěva z Popradu na ZŠ Ústí n.O., 
Komenského 
 
Ve dnech 12.6. – 15.6. navštívili naše 
město žáci a pedagogové z Popradu ze ZŠ 
Francisciho. Oplatili nám tak návštěvu 
našeho pěveckého sboru ze začátku 
května tohoto roku. 
Během několika dnů se podívali do 
Litomyšle a Dvora Králové n.L., zhlédli 
hudební vystoupení na náměstí a skupina 
žáků předvedla své taneční umění 
v programu Ústí nad Orlicí – Město 
v pohybu 2007 ukázkami společenských 
tanců. 
Všechna setkání dětí a pedagogů a 
diskotéka na rozloučenou potvrdily smysl 
pokračující spolupráce mezi Ústím nad 
Orlicí a Popradem. 
Poděkování patří dětem a rodičům, kteří 
přijali popradské kamarády do svých 
rodin. Výměna se uskutečnila v rámci 
projektu, který podpořily Město Ústí nad 
Orlicí a Pardubický kraj. 
Ivo Dvořák, ředitel školy 
 
Informace a poděkování ze Stacionáře 
 

Již v lednu podpořilo Město Ústí nad 
Orlicí svoji příspěvkovou organizaci, kdy 
jí v grantovém řízení přispělo na dopravu 
na Zimní speciální olympiádu v 
Krkonoších. Sportovci úspěšně 
reprezentovali Ústí nad Orlicí, i když 
sněhové podmínky byly nulové a rozběhy 
se konaly na místním parkovišti bez lyží. 
Další úspěšnou akci podpořilo Město Ústí 
nad Orlicí v  pátek 29.6. 2007, kdy byla v 
rámci tradiční Zahradní slavnosti zahájena 
výstava výtvarných prací klientů 
Stacionáře Ústí nad Orlicí a studentů 
Střední školy uměleckoprůmyslové pod 
názvem "Letem světem". Klienti 
pracovali pod vedením paní Marie 
Kafkové a tvořili díla inspirovaná 
světadíly, národy, kroji i tradicemi. 
Vernisáž proběhla za pěkného počasí na 
zahradě Stacionáře a byla zpestřena 
kulturním vystoupením samotných 
klientů, kteří si pod vedením paní Hany 
Zastoupilové připravili "Vláček Orient 
Expres" a přivezli na zahradu Stacionáře 
delegáty z různých světadílů a zemí, aby 
na závěr  roztančili i své rodiče a přátele 
na festivalu v Riu de Janeiru...... 
Od září bude výstava znovu přístupná ve 
Stacionáři, a to především pro mateřské a 
základní školy. V listopadu se pak 
přesune do prostor Střední školy 
uměleckoprůmyslové ve Špindlerově 
ulici. 
Děkujeme tímto městu Ústí nad Orlicí 
za sponzorování a pomoc při realizaci 
obou akcí. 
Radka Vašková, ředitelka Stacionáře Ústí 
nad Orlicí 
 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí Vás 
srdečně zve do Galerie pod radnicí  na 
výstavu 
ÚSTECKÝ  SALON 2007 
10. srpna – 31. srpna 
 
Obrazy, kresby, malby, grafiky, koláže, 
keramika, plastiky , fotografie 
 
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý až 
pátek 10-12, 14-17 hodin, sobota, neděle, 
svátky 14-17 hodin. 
 
 
Služby lékáren - srpen 
 
30.7. – 5.8. – Lékárna Na Příkopech, ÚO 
6.8. – 12.8. – Lékárna Arnika, ČT 
13.8. – 19.8. – Lékárna Na Kociánce, ÚO 
20.8. – 26.8. – Lékárna Anna, ČT 
27.8. – 2.9. – Lékárna Nemocniční, ÚO 
 
Stomatologická pohotovost – srpen 
 
4. – 5.8. – MUDr. J. Holubář, železniční 
poliklinika, ČT, tel.: 465 568440 
11. – 12.8. – MUDr. Vl. Janků, 
Havlíčkova 377, ÚO, tel.: 465 526261 
18. – 19.8. – MUDr. P. Lohrer, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534585 
25. – 26.8. – MUDr. M. Formánek, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 535198 
 

Lékařská služba první pomoci – 
budova GALEN, Smetanova 1390, ÚO, 
tel.: 465 525 211 (všední dny: 17-21 
hod., so, ne, svátky: 9-18 hod.) 
 
 
Český červený kříž 
 
Nová telefonní čísla -  kancelář ČČK: 
775 112 998, Senior doprava: 774 412 
117 
 
Senior doprava 
Doprava jezdí v pracovní dny od 7:00 do 
15:30 hodin (po dohodě je možné i mimo 
tyto hodiny). Službu lze objednat 
v pracovní den před plánovanou jízdou na 
tel.: 774 412 117. 
Cena přepravy:  
po Ústí n.O. ……………..25Kč/1 jízda 
mimo Ústí n.O. …………   5Kč/1 km 
Permanentky jsou k dostání na ČČK – 
Smetanova 43, nebo v Informačním 
centru města. 
POZOR!! V termínu od 13.8. do 17.8. 
Senior doprava NEJEZDÍ! – dovolená. 
Děkujeme za pochopení. 
 
Ošacovací středisko – je otevřeno pouze 
pro výdej ošacení pro sociálně slabé 
občany do 30.9. 2007. 
 
Pobyt pro seniory 
7 denní rekondiční pobyt pro seniory 
termín: 22.9. – 29.9. 2007 
místo konání: rekreační komplex 
Losinka v obci Rapotín u Velkých 
Losin 
 
Cena pobytu pro seniory nad 55 let: 
pobyt s plnou penzí: 3 190 Kč 
pobyt s polopenzí:    2790 Kč 
Cena zahrnuje: ubytování v apartmánech 
(pokoje 2 a 4 lůžkové), kuchyňka, TV, 
stravování, úrazové pojištění, zdravotní 
dohled, rehabilitační program a doprava 
z Ústí n.O. a zpět. 
Rehabilitační program: rehabilitační 
cvičení, 1x celková koupel perličková 
nebo vířivá, 2x částečná masáž, 5x koupel 
ve vnitřním termálním bazénu. Přihlášky 
jsou k dostání na pobočce ČČK nebo na 
www.cckuo.cz 
 
 
Výstava organizace ROSKA 
 
Dne 3. září bude v Ústí n.O. pod 
patronátem starosty města zahájena 
putovní výstava „Roztroušená skleróza 
v Čechách“. Slavnostní otevření výstavy 
bude v 17:00 hod. v Galerii pod radnicí a 
mimo oficiálních hostů zde vystoupí i 
pěvecký soubor GENERACE. 
Vedení organizace také požádalo pana 
starostu o vystavení několika jeho obrazů. 
Výstava bude ukončena 14. září. 
 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Otevírací doba během srpna 
Každou středu od 9:00 do 12:00 hodin. 
 
Velký úklid v MC 
Středa 22. srpna od 14:00 hodin. 



Prosíme všechny ochotné rodiče, aby nám 
přišli pomoci s velkým úklidem našeho 
mateřského centra. Předem děkujeme. 
 
Loučení s prázdninami 
Středa 29. srpna od 16:00 hodin. 
Přijďte se svými dětmi jako již tradičně na 
konci prázdnin 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.sweb.cz/medvidekuo 
 
 
Poděkování Jednoty bratrské 
 
Jednota bratrská děkuje všem sponzorům, 
kteří se podíleli na přípravě oslav 550 let 
od založení Jednoty bratrské, především 
pak Městu Ústí nad Orlicí, z mediálních 
partnerů pak OIK a Orlickému deníku. 
Dan Dostrašil, pastor JB 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj – srpen 2007 
 
Středa 1. – neděle 12. 
KINO NEHRAJE 
 
Pondělí 13. a úterý 14. v 19:30 hodin 
ROMING 
Film nabízí lákavý mix atraktivní situační 
komiky, laskavého humoru a typické 
české člověčiny. Nespoutaný Bolek 
Polívka, potměšilý Marián Labuda a 
dlouho poslušný Vítězslav Holub 
v komické road movie o cestě za 
tajemnou nevěstou. Vstupné: 70 Kč 
 
Středa 15. a čtvrtek 16. v 19:30 hodin 
HANNIBAL – Zrození 
* Vstupte do tajemné mysli Hannibala 
Lectera! … malý kluk uvězněn 
v sovětském sirotčinci se vzpírá 
nelítostnému a krutému zacházení. Děsy, 
které vytrpěl, potlačuje. On však není 
obyčejným klukem. On je malý Hannibal 
Lecter!! Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Pátek 17. a sobota 18. v 19:30 hodin 
TERKEL MÁ PROBLÉM 
Dánská animovaná komedie v duchu 
South Parku určená dospělému divákovi. 
Terkel je žákem základní školy a nepatří 
mezi oblíbené. Je trochu slaboch, ale jinak 
OK. Nemá snadný život a ať udělá cokoli, 
situace se jenom zhorší. Česká verze. 
Vstupné: 65 Kč 
 
Neděle 19. a pondělí 20. v 19:30 hodin 
PIRÁTI Z KARIBIKU – Na konci 
světa 
Závěr veleúspěšné pirátské série musí 
vyřešit ožehavý problém zmrtvýchvstání 
Jacka Sparrowa a zavést celou společnost 
starých přátel až na Dálný východ, kde je 
čeká bitva všech bitev, která rozhodne o 
budoucnosti všech pirátů. Titulky. 
Vstupné: 70 Kč 
 
Úterý 21. v 19:30 hodin, středa 22. 
v 17:00 hodin 

HARRY POTTER a Fénixův řád 
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby 
nastoupil do pátého ročníku školy čar a 
kouzel. Tam zjistí, že většina jeho přátel 
si myslí, že setkání s lordem 
Voldemortem je obyčejný výmysl. 
Hermiona, Ron a Harry se připravují na 
nebezpečnou bitvu. Rebelie začíná. Česká 
verze. Vstupné: 75 Kč 
 
Čtvrtek 23. a pátek 24. v 19:30 hodin 
BAREVNÝ ZÁVOJ 
Kitty se musí neodkladně vdát, aby 
nebyla starou pannou. Bere si seriózního 
doktora Waltera, se kterým odjíždí do 
Šanghaje. Tady se nudí, a proto si najde 
milence. Manžel jako pomstu přijímá 
práci v odlehlé čínské vesnici a Kitty bere 
s sebou…. Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Sobota 25. a neděle 26. v 19:30 hodin 
HORY MAJÍ OČI 2 
* Pokračování hororu, ve kterém podivně 
zamořená poušť přivítá po roce nové 
oběti. Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Pondělí 27. a úterý 28. v 19:30 hodin 
JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO 
NASAZENÍ 
* Zapomeňte na všechny komedie 
z policejního prostředí, které jste dosud 
viděli. Toto jsou Mizerové ve Smrtonosné 
pasti se Smrtonosnou zbraní. Originální a 
zábavná kriminální komedie 
s neodolatelně suchým britským 
humorem. Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Středa 29. a čtvrtek 30. v 19:30 hodin 
TAJNOSTI 
Iva Bittová v hlavní roli komorního 
dramatu režisérky Alice Nellis o 
manželství, nevěře a drobných ranách, 
které nejvíc bolí. 
Vstupné: 55 Kč 
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514 
111, 465 514 271 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů – červenec-srpen 2007 
 
8. srpna – 9. září 
Kulturní dům  
IX. VÝSTAVA VÝTVARNÉHO 
UMĚNÍ 
Vernisáž se uskuteční ve středu 8.8. 
v 19:30 hodin. Program: módní přehlídka 
keramických šprků Jany Zamazalové a 
malovaných hedvábných šátků Ivy 
Vanžurové. 
 Průvodní slovo: Richard Pešek 
Otevírací doba 
Pondělí – pátek: 10 – 17 hodin 
Sobota – neděle: 10 – 12, 14 – 17 hodin 
Vstupné dobrovolné 
 
Pátek 31. srpna 
16:00 – 18:00 hodin – venkovní prostor 
Sportcentra Radava 
LOUČENÍ S LÉTEM – akce pro děti, 
mládež i dospělé se zábavným 
programem a různými atrakcemi pro děti 
od 3 do 10 let. Program: Divadlo KORÁB 

Brno, táborák a opékání buřtů, vstupné 
dobrovolné 
 
 
KONCERTNÍ  PŘEDPLATNÉ 
září 2007 – květen 2008 
  
Začátky představení: 19:30 hodin 
 
Úterý 25. září 2007 – ZUŠ 
ČESKÉ  NONETO 
R.Zieglerová – housle, J. Nykrýn – viola, 
S. Hečová – violoncello, R. Heč – 
kontrabas, J. Skuhra – flétna, V. Borovka 
– hoboj, A. Hustoles – klarinet, P. 
Langpaul – fagot, V. Klánská – lesní roh 
Program:  W.A.Mozart, J. Tausinger, A. 
Rejcha, J. Novák, S. Havelka, L. van 
Beethoven 
 
Úterý 23. října 2007 - ZUŠ 
TÓNY NAD MĚSTY – koncert pod 
záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR 
Duo HERMANOS CUENCA – 
Španělsko 
Šestý ročník mezinárodního hudebního 
festivalu založil novou tradici koncertů, 
které se konají za účasti předních českých 
a světových umělců. 
Program: I. Albéniz, J. Rodrigo, L. 
Boccherini, E. Granados 
 
 
Úterý 20. 11. 2007 – Roškotovo divadlo 
Akordeonový soubor ZUŠ Na Střezině 
Hradec Králové 
 
 
Úterý 18. prosince 2007 
Chrám Nanebevzetí Panny Marie 
VÁNOČNÍ  KONCERT pěveckého 
smíšeného sboru ALOU VIVAT 
Sbormistři – Stanislava a Josef Novotní 
DPS Čtyřlístek – jako host 
 
Úterý 22. 1. 2008 – Roškotovo divadlo 
Taneční dostaveníčko s madame 
Pompadour 
Program se skládá z tanců z různých oper 
a baletů, které jsou rekonstruované podle 
originálních grafických záznamů a 
předváděné v dobových kostýmech. 
 
Úterý 5. 2. 2008 – Roškotovo divadlo 
Pardubická komorní filharmonie, sólo: 
laureát soutěže Pražské jaro – lesní roh 
 
 
Úterý 11. 3. 2008 – Roškotovo divadlo 
MYSTERY OF THE DANCE – 
Tajemství tance, Taneční soubor Merlin 
– Slovensko 
Dynamická a působivá irská taneční 
show, ve které ožívá příběh staré keltské 
legendy o lásce člověka a víly. 
 
 
Úterý 15. 4. 2008 - ZUŠ 
KONCERT k životnímu jubileu a 
čtyřicetileté koncertní činnosti prof. 
Jiřího Hlaváče 
Účinkují: J. Hlaváč – klarinet, saxofon, I. 
Ardašev – klavír, M. Vitoch – bicí 
nástroje, A. Strejček – umělecký přednes 
 
Pátek 9. 5. 2008 – Roškotovo divadlo 



FESTIVALOVÝ KONCERT 
jubilejního 50. ročníku Kocianovy 
houslové soutěže 
 
Cena koncertního předplatného: 
 
Řada A – normální předplatné …..600,- 
Kč 
Řada B – studenti, důchodci…….. 500 Kč 
 
Současným předplatitelům 
rezervujeme místa do 10. srpna 2007!! 
 
Podmínky divadelního a koncertního 
předplatného: 
- členem se může stát každý, kdo podá 
přihlášku 
- předplatné se platí jednorázově v IC 
MěÚ, organizace obdrží fakturu se 
složenkou 
- abonentní vstupenky obdrží každý 
předplatitel ihned po zaplacení příslušné 
částky 
- na představení v Roškotově divadle má 
předplatitel právo vybrat si řadu i místo 
- bližší informace o představeních, 
termínech i případných změnách budou 
v průběhu roku zveřejňovány v 
Informačním listu, na výlepových 
plochách, internetu a na čísle 14000 
- pořadatelé si vyhrazují právo na změnu 
programu 
 
Předplatné: Informační centrum MěÚ 
a ČD, Ústí n.O., Sychrova 16, tel.: 465 
514 111, 465 514 271, otevírací doba: po 
– pá: 7.00 – 17.00 hod., so: 8.00 – 12.00 
hod. 
Informace: Klubcentrum v Ústí nad 
Orlicí, Dělnická 1405,  tel.: 465 521047, 
465 525245 i fax, info@klubcentrum.cz, 
www. klubcentrum.cz 
 
Sportovní centrum RADAVA 
 
Letní ceník bowlingu od 1.6. do 16.9. 
(do 18:00 hod. za 195 Kč, od 18:00 hod. 
za 250 Kč) 
 
Středa 1.8. – 18:00 – 22:30 hodin 
Tacl cup (jednotlivci) 
Pondělí 6.8. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 7.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 8.8. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 8.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Pondělí 13.8. – 18:00 – 22:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 14.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 15.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum 4. liga (družstva) 
Neděle 19.8. – 13:00 – 16:00 hodin 
Pepa Hoblík junior (děti) 
Pondělí 20.8. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pohár Holby (jednotlivci) 
Úterý 21.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 22.8. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 22.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 

Pondělí 27.8. – 16:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum cup 
Středa 29.8. – 18:00 – 22:30 hodin 
Tacl cup (jednotlivci) 
 
Tel. rezervace: 465 529 477-9, e-mail: 
radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
Kam za sportem v srpnu 
 
Sobota 4. srpna 
Jiskra Ústí n.O. – Moravská Třebová 
(krajský fotbalový přebor v 17 hodin) 
Pátek 10. srpna 
3. ročník mezinárodního šachového 
turnaje za účasti více jak 100 hráčů a 
několika velmistrů. Pořádá šachový klub 
Ústí n.O., ale hraje se denně v Národním 
domě v České Třebové  až do 17. srpna 
Sobota 11. srpna 
Mezinárodní fotbalový turnaj žáků o 
pohár starosty města (po celý den) 
FK Kerhartice – Verměřovice (okresní 
fotbalový přebor v 17 hodin) 
Neděle 12. srpna 
6. ročník přespolního běhu na 4,5 km a 
kratší tratě pro mládež v Černovíře, start  
hostinec U Bobše v 10 hodin 
Sobota 18. srpna 
Mistrovství světa v ultralehkém létání na 
letišti v Ústí nad orlicí, denně až do 25. 
srpna 
Jiskra Ústí n.O. – Prachovice (krajský 
fotbalový přebor v 17 hodin) 
Neděle 19. srpna 
Jiskra Ústí n.O. B – SK Sloupnice ( 
krajská fotbalová IB. Třída v 17 hodin) 
Sobota 25. srpna 
5. Horalské vrcholy pěšky nebo na kole. 
Start od 7 hodin v loděnici KČT Horal 
v Libchavách – Cakli (různé trasy) 
FK Kerhartice – Lanškroun B (okresní 
fotbalový přebor od 17 hodin) 
 
Černovírský kros 
 
Šestý ročník Černovírského krosu se 
uskuteční v neděli 12. srpna. Pořadatelem 
je TJ Sokol Čenovír. Prezentace účastníků 
je od 9:00 do 10:45 hodin – Hostinec „U 
Bobše“ v Černovíře. Start je v 10:00 
hodin, hlavní závod od 11:00 hodin. 
Startovné: dospělí 30 Kč, trať: 4 770 m 
kopcovitý terén, asfalt, polní a lesní cesty. 
Kontakt: Miroslav Nemšák, Černovír 68, 

tel.: 607 558 436, e-mail: 

nemsak.miroslav@centrum.cz  

 
 
LK Spinning centrum – hala SŠUP 
 
Rozvrh lekci – prázdninový režim: 
pondělí – pátek: vždy v 17:30 a 19:00 
hodin 
Ceník: 1 lekce – 75 Kč 
10 lekci (permanentka) – 650 Kč 
(iontový nápoj zdarma) 
skupiny – 600 Kč 
Rezervace nutná předem: 736 427 378 
Informace: www.lkspinning.com 
!!Od září již plný provoz!! 
 
 
HOR(AL)SKÉ VRCHOLY 
 

Odbor Klubu českých turistů HORAL 
v Ústí nad Orlicí zve všechny příznivce 
turistiky a přírody 
v sobotu 25. srpna na 5. ročník akce 
HOR(AL)SKÉ  VRCHOLY 
 
Start: loděnice KČT Horal v Ústí n.O. – 
Staré Oldřichovice /Cakle a to od 7:00 do 
13:00 hodin 
Cíl: v místě startu do 19:00 hodin 
Startovné: 20 Kč pro všechny trasy, děti 
do 10 let – 10 Kč 
Občerstvení: poskytne hospůdka přímo 
v areálu loděnice 
Odměna: diplom, razítko a pěkně 
strávený den 

Trasy pěší: 
8 km A: z Ústí a zpět 4 km & 4 km 
naučná stezka okolím Cakle 
8 km B: Cakle – Černovír – 
Lanšperk/hrad – Lanšperk/ČD 
Odjezdy vlaků z Lanšperka do Libchav 

budou vyvěšeny na startu. 
15 km: Cakle – Lanšperk - Cakle 
25 km: Cakle – Žampach – Lanšperk – 
Cakle 

Trasy cyklo: 
25 km silnice: Cakle – letiště – Knapovec 
– D. Dobrouč – Cakle 
50 km silnice: Cakle – Knapovec – 
Letohrad – Žampach – Cakle 
100 km silnice: Cakle – Žamberk – 
Hanička – Zemská brána – Mladkov – 
Cakle 
 
20 km MTB: Cakle – Lanšperk – Cakle 
40 km MTB: Cakle – Žampach – 
Lanšperk – Cakle 
60 km MTB: Cakle – Sopotnice – 
Brandýs n.O. – Cakle 
Na cyklotrasách je nutné správně 

vybavené kolo a helma. 

Cílová hvězdicová jízda a chůze do 
Cakle! 
Potvrzení o trase se vydává v místě startu 
a cíle od 7:00 do 19:00 hodin. 
Info: Miroslav Hübl, S.K. Neumanna 
622, Ústí n.O., tel.: 465 524656, 732 719 
256, mirekhubl.sam@centrum.cz 
 
 
Aerobik v Aquaparku 
 
Tepvos, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí 
srdečně zve do Aquaparku na „hot 
summer aerobic“ každou středu (kick 
box, bodystyling, p-class a pilates) od 
19:00 do 20:00 hodin. Cena 45 Kč (20 
Kč lekce aerobiku + 25 vstupenka 
Aquapark). Letní fitness „na pláži“ 
s Pavlou Kalouskovou (instruktorkou 
aerobiku ČŠAHJ, instruktorkou spinningu 
MDA). 
Pozn.: podložku, pití s sebou, jen za 
dobrého počasí (bez deště), možnost 
večerního koupání do 21:00 hodin! 
 
 
Informační list 
Měsíčník pro občany města Ústí nad 
Orlicí. Vydává Město Ústí nad Orlicí. 
Redaktorka Zuzana Pražáková. Adresa 
redakce: Sychrova 16,  tel.: 465 514 251, 
e-mail: prazako@muuo.cz, IČO: 279 676. 
Uzávěrka je každého 10. v měsíci. Číslo 
8/2007 vychází 20.7. 2007. Sazba JPG 



Ústí nad Orlicí. Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 
465 525741. 
ZDARMA                 MK ČR  E100 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


