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Vážení spoluobčané, měsíc červen 
je sice předznamenáním blížících 
se prázdnin a  dovolených, a  tedy 

zaslouženého odpočinku, ale v našem měs-
tě se ani v  následujících letních měsících 
stavební ruch nezastaví. 

Stavební práce, související s  rekonstrukcí 
kanalizace a  čistírny odpadních vod, jsou 
postupně dokončovány. Úseky, na kterých 
se nyní intenzivně pracuje nebo se teprve 
k realizaci připravují, byly termínově ovliv-
něny modernizací železničního koridoru. 
Jedná se zejména o  kanalizační řad v  ul. 
Nádražní a  v  ul. Moravská a  o odlehčova-
cí komoru v  chodníku podél silnice I/14 
v blízkosti světelné křižovatky „U Václava“. 
Z  důvodu sesuvu svahu podél cyklostezky 
do Wolkerova údolí se prodlužuje stavební 
činnost také v tomto úseku a tedy i obnova 
stezky a úprava celé lokality. Dokončována 
je také rekonstrukce plynovodu a  vybra-
ných vodovodních řadů. Díky tomu mohlo 
město přistoupit k celkové obnově povrchů 
dotčených komunikací a  chodníků. Opra-
vena byla ul. Letohradská, ul. M. R. Štefáni-
ka, první část ul. Pickovy, navazovat budou 
ul. Wolkerova, druhý úsek ul. Pickovy, ul. 
17. listopadu (po výměně plynovodu), ul. 
Lázeňská, J. K. Tyla a komunikace v Kerhar-
ticích (ul. Karpatská, ul. Lesní, ul. Pražská). 

Samostatnou kapitolou jsou investice reali-
zované městem Ústí nad Orlicí. V současné 
době probíhá rekonstrukce chodníku ul. 
Dukelská včetně výměny veřejného osvětle-
ní. V červnu bude zahájena II. etapa revitali-
zace sídliště Podměstí, která zahrnuje obno-
vu stávajících a výstavbu nových chodníků, 

dětské hřiště s pískovištěm a hracími prvky, 
nové přístřešky pro kontejnery a obnovení 
městského mobiliáře. Celkové náklady těch-
to úprav představují 3,5 mil. Kč. Akce bude 
dokončena v říjnu letošního roku a souběž-
ně s ní dojde k výměně vodovodního řadu, 
který prochází pod stávajícími chodníky. 
Na základě ukončeného výběrového řízení 
je znám dodavatel pro vyrovnání silničních 
obrubníků a  pro realizaci dvou bezpeč-
nostních přechodů na komunikaci I/14 ul. 
Moravská (vrátnice Rieter CZ a Wolkerovo 
údolí). Tyto úpravy souvisejí s  následnou 
obnovou asfaltového povrchu na komuni-
kaci I/14, která naváže na loňskou realizaci 
prvního úseku, tedy ul. Královéhradeckou. 
Realizací zmíněných přechodů a  také do-
končením nového přechodu v  ul. Leto-
hradská, pokračujeme v postupném plnění 
projektu Město pro lidi, jehož součástí jsou 
bezbariérové a bezpečné trasy pro chodce. 
Modernizace železničního koridoru probí-
há dle harmonogramu a rozhodující práce 
pro plnění stanovených termínů proběhnou 
v prázdninových měsících.

Kromě oprav komunikací a  chodníků, 
pokračují v  letošním roce investice měs-
ta, které jsou zaměřeny do oblasti školství 
a kultury. V Roškotově divadle a v kultur-
ním domě bylo vyměněno látkové vybavení 
(opony, výkryty, šály, horizonty) a  nyní se 
dokončuje oprava elektroinstalace a sociál-
ního zařízení v  divadelním Dominu. Díky 
novému provozovateli a příspěvkové orga-
nizaci Klubcentrum zde vzniká hudební 
klub. Ke svému dokončení směřují stavební 
činnosti spojené se zateplením MŠ Lentilka 
na sídlišti Štěpnice a ZŠ Třebovská v Hylvá-

tech, kde zároveň došlo k  celkové výměně 
střešní konstrukce a k rekonstrukci podkro-
ví na budově I. stupně. Rozsáhlé úpravy na 
této základní škole budou završeny úpravou 
venkovního prostoru a  výstavbou nového 
chodníku v ul. Lanškrounská. Ve spojitosti 
s dokončenou rozsáhlou soukromou rekon-
strukcí Pivovaru, získávají Hylváty důstojný 
centrální prostor, a proto město pro své bu-
doucí investiční záměry obnovilo jednání 
o  případném odkupu přilehlého parku za 
účelem jeho revitalizace. V  květnu bylo 
zahájeno zateplení budovy MŠ Knapovec 
včetně výměny topného systému a dobrou 
zprávou je aktuální informace o  přidělené 
dotaci z  Operačního programu Životního 
prostředí na zateplení budovy ZŠ Na Štěp-
nici. Na této škole, konkrétně na budově 
školní družiny, bude v  letošních prázdni-
nách provedena rekonstrukce elektroinsta-
lace, která byla dlouhá léta odkládána a při-
tom její realizace je z provozního hlediska 
nezbytná. Za zmínku určitě stojí také sku-
tečnost, že v  jarních měsících bylo dokon-
čeno dětské hřiště pro školní družinu ZŠ 
Bratří Čapků a v následujícím měsíci bude 
obnoveno dětské hřiště v  ul. V  Písečníku 
a  o  nové prvky doplněno zázemí pro děti 
u bytových domů na Dukle. 

Vážení spoluobčané, krátkým výčtem pro-
bíhajících zásadních investic jsem předzna-
menal stavební činnost v  našem městě ve 
druhém pololetí letošního roku. Zároveň 
Vám děkuji za dosavadní pochopení a tole-
ranci, které projevujete v průběhu realizace 
jednotlivých akcí. 

Petr Hájek, starosta města



2 www.ustinadorlici.cz6/2014

INFORMACE PRO NÁJEMNÍKY V BYTECH MĚSTA ÚSTÍ NAd ORlICÍ
Město Ústí nad Orlicí v souladu se svou snahou o zlepšení a finanční zeefiktivnění systému 
správy bytového a nebytového fondu realizuje v současnosti veřejnou zakázku na „Poskyto-
vání služeb bytového a nebytového fondu“.
Po vyhodnocení VZ bude s  vysoutěženým uchazečem uzavřena nová příkazní smlouva, 
která zajistí další komplexní fungování v oblasti správy.
O výsledcích veřejné zakázky vás budeme informovat v příštím vydání Ústeckých listů.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Informační centrum města Ústí nad Orlicí 
oznamuje, že v úterý 1. července 2014 bude 
celý den UZAVŘENO z  důvodu prováděné 
INVENTURY.
V době letních prázdnin – 1.7. – 31.8. roz-
šiřuje Informační centrum svoji provozní 
dobu o NEdĚlI.
PRÁZdNINOVÁ PROVOZNÍ dOBA IC:
Pondělí – pátek: 7:00 – 17:00 hodin
Sobota:  8:00 – 12:00 hodin
Neděle:  10:00 – 14:00 hodin
KONTAKTY NA IC: 
tel.: 465 514 271, ic@muuo.cz

POdĚKOVÁNÍ
Odbor majetkoprávní, tímto děkuje ,,III. oddílu skautů Dlouhá Třebová“ za úklid pozemků 
v katastrálním území Hylváty, v obci Ústí nad Orlicí ve dnech od 25.4. do 26.4. 2014 v rámci 
Dne Země. 

Odbor majetkoprávní, MěÚ Ústí nad Orlicí

KOMUNÁlNÍ VOlBY 2014
Rada města vzala na svém jednání dne 28. 
4. 2014 na vědomí informaci o  nabídce 
placené inzertní plochy v  Ústeckých lis-
tech pro všechna politická uskupení, které 
budou zaregistrována do voleb do zastupi-
telstev obcí 2014.
Placená inzerce, týkající se voleb, bude 
zveřejněna v  říjnovém vydání Ústeckých 
listů, jehož uzávěrka je 10. září 2014 a dis-
tribuce 25. – 30. září 2014. Další podrob-
nosti zveřejníme v  zářijových Ústeckých 
listech, nebo na www.ustinadorlici.cz. 

POZVÁNKA MAS ORlICKO
MAS ORLICKO se rozhodla pomoci spolkům (dříve občanská sdružení) při přizpůsobení 
jejich základních dokumentů novému občanskému zákoníku. První ze série připravova-
ných seminářů se uskuteční 17. června v 17:00 hodin v letohradě v zasedací místnosti 
zastupitelstva na MěÚ.
K účasti na semináři se registrujte do 13.6. na webových stránkách MAS ORLICKO 
www.mas.orlicko.cz, nebo na tel.. 734 313 330.

NOVÁ SlUžBA – PYTlOVANý SBĚR PAPÍRU, PlASTU A NÁPOJOVýCH 
KARTONů TETRAPAK Od ROdINNýCH dOMů – JE ZAHÁJENA

Provozovatel systému svozu firma EKOLA České Libchavy s.r.o. se rozhodl od května 2014 nabídnout obyvatelům rodinných domů novou 
službu sběru tříděného odpadu formou pytlovaného sběru. V březnu a dubnu distribuoval zdarma provozovatel svozu přímo každé bytové 
jednotce v rodinných domech pytle na plast (žluté) 12 ks/rok a pytle na papír (modré) 12 ks/rok. Pytle na nápojové kartony (oranžové) jsme 
získali z podpory firmy Ekokom a budou k dispozici zdarma zájemcům na odboru životního prostředí Městského úřadu v Ústí nad Or-
licí v množství 1 balení (25 ks)/2 roky na bytovou jednotku. 
Občané mohou pytle s vytříděným plastem a papírem v barevně odlišených pytlích umístit v den svozu před dům. 
Svoz pytlovaného sběru bude probíhat jednou za čtyři týdny, vždy odděleně v pondělí papír a ve středu plast a nápojové kartony. Termíny 2014 
jsou níže v tabulce.

 

2014 Papír Plast Nápojové kartony 
květen 5.5. 7.5. 7.5. 
červen 2.6.  a 30.6. 4.6. 4.6. 
červenec 28.7. 2.7. a 30.7. 2.7. a 30.7. 
srpen 25.8. 27.8. 27.8. 
září 22.9. 24.9. 24.9. 
říjen 20.10. 22.10. 22.10. 
listopad 17.11. 19.11. 19.11. 
prosinec 15.12. 17.12. 17.12. 
Kontaktní telefonní číslo 

 

465 461 500 

 
 

Mgr. Jiří Holubář - místostarosta 
města Ústí nad Orlicí
Mgr. Tomáš Kopecký - odbor život-
ního prostředí městského úřadu Ústí 
nad Orlicí 
Ing. David Černý - ředitel EKOLA 
České Libchavy s.r.o.

XXIII. ROČNÍK SOUTĚžE O ČERNÉHO VýRA
Mezinárodní hasičská soutěž O černého výra, XXIII. ročník v požárním útoku v katego-
riích muži a ženy, kterou pořádá SdH Černovír, se uskuteční v sobotu 28. června na míst-
ním hřišti Pod lesem v Černovíru, zahájení soutěže je ve 14:00 hodin.

POZVÁNKA NA SlAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
Město Ústí nad Orlicí zve širokou veřejnost 25. června 2014 od 14 hodin do Hernychovy vily na 

„Slavnostní otevření turistického poznávacího okruhu“. 
Za přítomnosti vedení města, hostů, médií, odborné i široké veřejnosti bude představen nový turistický produkt, který obohatí volnočasovou 
nabídku našeho města. Okruh vznikl v rámci realizace projektu spolufinancovaného prostřednictví Operačního programu přeshraniční spo-
lupráce ČR – PL 2007 - 2013, Fondu mikroprojektů.  Bc. Kroulíková Zdenka, oddělení cestovního ruchu a propagace
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ZlATý SlAVÍK 
V KERHARTICÍCH

Ve středu 30. dubna 2014 v kerhartické so-
kolovně probíhal celé dopoledne čtrnáctý 
ročník meziškolní pěvecké soutěže, pří-
značně nazvané Zlatý slavík. Cílem soutě-
že totiž bylo najít zpěváčky, kteří mají zlato 
v hrdle. 
Letošní rok se o titul nejlepšího zpěváčka 
ucházeli žáci ze čtyř různých škol v  nej-
bližším okolí Kerhartic. Zpívali bez hu-
debního doprovodu, takže čistota jejich 
hlásků byla okamžitě odhalena. Všechny 
zpěváky a zpěvačky však musíme pochvá-
lit za dobrý výběr písniček a snahu vystou-
pit bez trémy. Ve společnosti milých dětí 
a jejich zpěvu totiž soutěž velmi příjemně 
ubíhala. 
Hodnocení bylo bodové. V  komisi used-
li zástupci všech zúčastněných škol, a  to 
z toho důvodu, aby bodování bylo objek-
tivní. Zpěváčci byli rozděleni do tří kate-
gorií podle svého věku – 1. ročník, 2. a 3. 
ročník, 4. a  5. ročník. Na vítěze čekaly 
hodnotné ceny a pěkné diplomy. Vítězové 
v jednotlivých kategoriích si navíc odnesli 
keramické slavíčky, kteří jim budou účast 
v soutěži navždy připomínat. Zvláštní ka-
tegorií bylo vyhlášení nejsympatičtějšího 
zpěváka či zpěvačky, takzvané „Miss sym-
patie.“ 
Žáci zpívali do bezdrátového mikrofonu 
a  jejich zpěv byl nahráván na zvukový 
nosič. Tyto nahrávky budou jednotlivým 
školám k dispozici. 
Věříme, že také o příští, jubilejní patnáctý 
ročník soutěže bude mezi okolními škola-
mi zájem, a soutěž tak bude moci pokračo-
vat dál ve své již tradiční kulturní činnosti. 

Lenka Náglová

ZÁKlAdNÍ ŠKOlA TŘEBOVSKÁ
den Země
Ve středu 23. dubna 
2014 se celý 1. stupeň 
vydal do lesa. V rám-
ci projektu Den Země 
jsme strávili celé do-
poledne v  přírodě. 
V první společné čás-
ti mladší žáci plnili 
úkoly připravené svými kamarády ze 4. a 5. 
ročníku. Ve druhé části žáci 1. – 3. ročníku 
absolvovali pohybovou hru s  úkoly rozví-
jejícími nejen postřeh, ale i  paměť a  vztah 
k přírodě. Žáci 4. a 5. ročníku se vydali na 
výšlap po lese s  poznáváním přírodnin. 
V přirozeném prostředí lesa pak úkoly a hry 
zaměřené na vnímání všemi smysly přispěly 
k pochopení důležitosti ochrany přírody pro 
život člověka.
Děkujeme Městu Ústí nad Orlicí za finanční 
podporu této akce.

Za 1. stupeň, Mgr. Alena Šebková

Setkání předškoláků
Poslední setkání předškoláků v  letošním 
školním roce se neslo v  čarodějnickém du-
chu. Děti se v úterý 29. 4. odpoledne promě-
nily v  čarodějnické učně a  snažily se splnit 
všechny úkoly, které vedly k získání diplomu. 
Aktivity se skládaly z  činností zaměřených 
na soustředění, rozvoj pohybových schop-
ností a  tvořivosti. Všem dětem se podařilo 
úkoly splnit a na závěr vyrobenou čarodějni-
ci si spolu s diplomem odnesly domů.

Mgr. Dagmar Pavlíčková, 
Mgr. Jana Schrommová, Mgr. Alena Šebková

Sběr pomerančové kůry
Naše škola spolupracuje již několik let s fir-
mou Byliny Lukavice, které dodává sušenou 
pomerančovou kůru. Děti 1. stupně nasbíra-
ly v  letošním školním roce od podzimu do 
jara více než 800 kg této suroviny. Rodičům 
i dětem děkujeme za zapojení se do této čin-
nosti. 

Mgr. Dagmar Pavlíčková

ZÁKlAdNÍ ŠKOlA 
BRATŘÍ ČAPKů

Škola nanečisto
V  průběhu února až dubna probíhala na 
ZŠ Bratří Čapků již tradiční akce Škola 
nanečisto. Budoucí prvňáčci se scházeli 
každou druhou středu. Jednotlivé lekce 
byly zaměřeny na rozvoj pozornosti a ori-
entace, výcvik smyslů, rozvoj vyjadřování 
a  matematických představ. Nechyběla ani 
hudební, výtvarná a tělesná výchova. Děti 
měly možnost seznámit se s  prostředím 
školy, se svými budoucími učitelkami 
a  spolužáky. Rodiče mohli sledovat práci 
svých dětí a konzultovat s učitelkami, co je 
ještě třeba do začátku školního roku dola-
dit.
V  červnu navštíví předškoláci naši školu 
ještě jednou, tentokrát se svými učitel-

kami z  MŠ, kdy je pozveme Do školy za 
pohádkou. Paní učitelky společně se žáky 
1. stupně připraví pro děti pásmo soutě-
ží a  her motivovaných pohádkami. Žáci 
v  kostýmech pohádkových postav budou 
provázet děti po jednotlivých stanovištích, 
kde budou moci uplatnit svoje dovednosti 
a znalosti. Například si zahrají na Popelku 
při přebírání hrachu a  fazolí, u  vodníka 
budou lovit rybičky a s pejskem a kočičkou 
„upečou dort“. Za splněné úkoly si domů 
ponesou drobné odměny. 
Obě tyto akce se mohou uskutečnit díky 
městským projektům, za což Městu Ústí 
nad Orlicí děkujeme. 

Kolektiv učitelek 1. stupně

Jarní akce a úspěchy našich žáků
Naše děti se zúčastnily 25. 4. Běhu V. Čevo-
ny na ústeckém stadionu. 
Výsledky – chlapci: 1. místo: J. Hurych - 
4.B
2. místo: D. Hejduk - 2.B
3. místo: F. Suchomel - 4.B
Výsledky – dívky: 1. místo: Ž. Horáčková 
- 3.A
2. místo: V. Holubářová - 3.B
3. místo: A. Carbová - 3.B

Dne 29. 4. proběhlo okresní finále ve vy-
bíjené, kde děvčata 4. a 5. tříd vybojovala 
1. místo a  postupují do krajského kola. 
Chlapci se umístili na pěkném 2. místě.

Dne 30. 4. se v  Kerharticích uskutečnila 
pěvecká soutěž Zlatý slavík, ve které naše 
žákyně získaly následující umístění:
2. místo: Nikola Rosová - 3. B
4. místo: Kateřina Vodstrčilová - 3. A

Miss sympatie Dominika Boháčová - 1. B 
Ani žáci druhého stupně se nenechali 
zahanbit. V  okresním kole atletického 
čtyřboje se umístili takto: mladší žáci – 1. 
místo, mladší žákyně – 2. místo, starší žáci 
i žákyně – 5. místo. 
Nejlepší vícebojaři našeho okresu v  roce 
2014: Katka Hrdinová (ml. žákyně), Micha-
ela Hájková (st. žákyně), Tomáš Kubát (ml. 
žáci)

Poznávání přírodnin na 1. stupni 
Jarní měsíce jsou na 1. stupni ZŠ Bratří 
Čapků již několik let ve znamení přírodo-
vědných poznávacích soutěží. 
Ve středu 12. března 2014 soutěžili žáci ze 
3.-5. tříd v poznávání živočichů. V katego-
rii 3. tříd si nejlépe vedla Adéla Škarková ze 
3.A, ze 4. tříd byla nejlepší Jana Elčknerová 
ze 4.B a mezi žáky z 5. tříd zvítězila Karolí-
na Bucháčková z 5.B.
Soutěž v  poznávání rostlin pro žáky 3.-5. 
tříd proběhla ve středu 16. dubna 2014. 
V kategorii 3. tříd zvítězil Matěj Ešpandr ze 
3.B, mezi žáky ze 4. tříd byl nejúspěšnější 
Tomáš Buryšek ze 4.B a  z  5. tříd si vedla 
nejlépe Tereza Junková z 5.B.
Všem soutěžícím děkujeme za pečlivou pří-
pravu a reprezentaci školy a přejeme hodně 
úspěchů v regionálním kole.

Mgr. Lenka Hanušová

družina má talent
Páteční odpoledne 11. dubna 2014 patřilo 
ve školní družině na ZŠ Bratří Čapků tra-
diční prezentaci umu dětí. Děti se zapojily 
do soutěže s názvem „Družina má talent“. 
Pro výstupy si zvolily rozmanité obory lid-
ské činnosti. Nechyběly tak zpěv, magie, 
akrobacie, tanec apod. 
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ZÁKlAdNÍ ŠKOlA KOMENSKÉHO

Zlatý klíček v Ostravě
Koncem května navštívili zpěváci Zlatého 
klíčku své kamarády v Ostravě. Na koncer-
tech si vedle připraveného programu při-
pomněli také muzikál Andulka Šafářová 
a oprášili i „muzikálové kostýmy“. Ostravští 
hostitelé připravili pro naše zpěváky velmi 
zajímavý program. Po loňské návštěvě dolu 
v Landeku, kde zpěváci sfárali i pod zem, na-
vštívili letos jedinečnou interaktivní expozi-
ci Svět techniky U6 ve Vítkovicích. Velký dík 
patří dětem za vzornou reprezentaci školy 
a  města, rodičům za podporu dětí v  jejich 
činnosti a Městu za finanční příspěvek.

Dana Špindlerová

Projektový den Za školu krásnější
Dne 9. 5. 2014 proběhl na druhém stupni 
Základní školy Komenského projektový den 
zaměřený na výzdobu interiérů školy. Cílem 
bylo přizpůsobit chodby a třídy dnešní gene-
raci žáků, posílit jejich vztah ke škole, krea-
tivní seberealizace a  zpracování vlastních 
návrhů. Projektový den měl zvelebit školní 
prostředí, zvýšit spolupráci žáků ve vlastní 
škole. Žáci šestých až osmých ročníků byli 
rozděleni do jednotlivých dílen vedených 
pedagogy. Pro příklad jedna skupinka byla 
ve vlastní kmenové třídě, další renovovala 
a natírala nábytek z chodeb i staré židličky, 
jiná parta tvořila počítačové návrhy na loga 
učeben odborných předmětů. Jeden work-
shop tvořili i  „graffiťáci“, kteří pomalovali 
zdi kolem pingpongových stolů. Projektový 
den by nebyl vůbec možný uskutečnit bez 
finanční pomoci Města Ústí nad Orlicí, kte-
rému tímto děkujeme!

Lucie Vavřínová a Kateřina Kulhavá

Školní kolo soutěže v poznávání rostlin
V  pátek 9. května proběhlo na 1. stupni 
ZŠ Komenského ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚ-
ŽE V  POZNÁVÁNÍ ROSTLIN pro žáky 2. 
- 5. tříd. V  kategorii 2. tříd zvítězily Eliška 
Čáslavková a  Kateřina Kaucová (obě ze 2. 
A), v kategorii 3. tříd to byla Šárka Jarná ze 

3. A a mezi dětmi ze 4. a 5. tříd byla nejlepší 
Natálie Červená z  5. A. Ta jako jediná zís-
kala plný počet bodů. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 48 dětí. Účastníkům soutěže gratulu-
jeme k jejich výkonu. Děkujeme odboru ži-
votního prostředí MÚ za odměny pro vítěze. 

Jitka Eliášová
Cesta...
to je symbolický název pořadu, který při-
pravují žáci 9. ročníků. V  něm se společně 
s  rodiči a  učiteli ohlédnou za časem, kte-
rý strávili ve školních lavicích. Srdečně vás 
všechny zveme dne 24. června 2014 v 18 ho-
din do Roškotova divadla. Přijďte si s nimi 
zavzpomínat...

Dana Špindlerová, Alena Dostálová

Exkurze 6. ročníků
Žáci 6. ročníků vyrazili do Prahy za pozná-
váním přírody. Exkurze začala v Dendrolo-
gické zahradě v Průhonicích, která je světově 
proslulá svojí sbírkou rododendronů. Dále si 
prohlédli Botanickou zahradu v Praze Troji, 
skleník Fata Morgána a tropické motýly. Zá-
věr exkurze probíhal v zoologické zahradě. 

Hana Entová

Škola v přírodě 
Žáci 4.C se v prvním červnovém týdnu zú-
častní týdenního pobytu v Deštném v Orlic-
kých horách. Kromě výuky v přírodě je pro 
žáky připraven bohatý program: návštěva 
lanového parku, celodenní výlet přes Velkou 
Deštnou, návštěva jezdeckého oddílu a pro-
jížďka na koních, přednáška náčelníka hor-
ské služby. Děti také navštíví muzeum spor-
tu a keramickou dílnu.

Yveta Bendová

Jarní běh 2014 – O pohár Václava Čevony
O zdárný průběh 17. ročníku Jarního běhu 
„O  pohár Václava Čevony“, který se usku-
tečnil v pátek 25. dubna, se postaral ústecký 
Dům dětí a  mládeže společně se Základní 
školou Komenského. Závod byl rozdělen do 
deseti kategorií, ve kterých se běželo 300 m 
– 1500 m. Jarního běhu se účastnilo 166 zá-
vodníků ze sedmi základních škol ve městě 
a blízkém okolí. Pohár získala ZŠ Bratří Čap-
ků s počtem bodů 59, na 2. místě s počtem 
bodů 54 bylo Gymnázium Ústí nad Orlicí 
a na 3. místě skončila ZŠ Komenského, s po-
čtem bodů 34. Naši školu reprezentovalo 
celkem 49 závodníků. Mezi nejúspěšnější 
v kategorii předžáků patřil Matouš Glatt (3. 

A) s 1. místem a Martin Koukol (3. B) se 4. 
místem. Mezi nejmladšími žákyněmi vynik-
la Vendula Rohlenová (5. A), která získala 
1. místo. V  mladších žákyních vybojovala 
krásné 1. místo Anna Čáslavková (6. C) a na 
2. místě byla Karolína Vacková (6. A). Další 
úspěch v podobě 3. místa zaznamenal Adam 
Bartošek (6. C). Poděkování patří všem běž-
cům, běžkyním a také pomocníkům z 9. roč-
níků. Sportu zdar a běhu zvláště. 

Michal Škoda

Soutěž Zlatý slavík
Ve středu 30. dubna se naše škola již po čtr-
nácté zúčastnila pěvecké soutěže Zlatý Sla-
vík v Kerharticích. Mezi silnou konkurencí 
nejlepších zpěváků ze čtyř základních škol 
se v kategorii 1. tříd umístila na 3. místě Ro-
zárka Nagyová z I. A a v kategorii 2.-3 . tříd 
obsadila 1. místo Kateřina Krajová ze III. A. 
V kategorii 4.- 5 . tříd v silné konkurenci zce-
la dominovali žáci naší školy a obsadili hned 
tři místa. Zlatého Slavíka si vyzpívala Klára 
Johanidesová, 2. místo získal Václav Sýkora 
a 4. místo vybojoval Jakub Ludvíček, všichni 
ze IV. A.  Martina Vinzensová

den dopravní výchovy
Dne 9. 5. se na 1. stupni uskutečnil Den do-
pravní výchovy, kterého se zúčastnili žáci 
1.- 5. ročníků. Ti nejmenší absolvovali jízdu 
na koloběžkách, učili se poznávat dopravní 
značky a  na vycházce městem si povídali 
o jejich každodenní cestě do školy. Starší žáci 
se pokoušeli úspěšně zdolat jízdu zručnosti, 
vyzkoušeli si, zda by uspěli v  testu znalostí 
a pomocí interaktivní tabule se zdokonalo-
vali v první pomoci. Akce se velmi vydařila. 

Michala Vinzensová

Matematická olympiáda
Stalo se již tradicí, že se žáci naší školy zapo-
jují každým rokem do matematických sou-
těží. Matematická olympiáda není výjimkou. 
Není vždy jednoduché vyřešit úspěšně všech 
šest zadaných příkladů, ale i  přesto máme 
své zástupce v okresním kole. 
V  letošním roce se do všech kategorií od 
5. do 9. ročníku zapojilo celkem 26 žáků. 
Úspěšnými řešiteli v  okresním kole se sta-
li Jan Kroutil z  5. B, Hana Jasanská ze 6. 
A a Leoš Veselý ze 7. B. Blahopřejeme! 

Ludmila Johnová

Umístění na prvních třech místech vypada-
lo následovně: 
1. místo: Lucka Hrnčířová 
a Natálka Vavroušková – tanec, 
2. místo: Anetka Voksová - bajka
3. místo: Martin Balous - žonglování s talíři
Odpoledne se neslo v  uvolněné atmosfé-
ře, děti s  napětím sledovaly výkony všech 
zúčastněných a  odměnily je zaslouženými 
ovacemi. Na vše dohlížela odborná porota. 

Paní vychovatelky neměly snadnou úlohu, 
ale svoji roli zvládly s nadhledem a vtipem. 
O  vítězi nakonec rozhodly samotné děti. 
Moderování se ujala dvojice Jakub Žďárský 
a  Martin Lamplot. Talent 2014 se vydařil 
a těšíme se na příští ročník.

Kolektiv zaměstnanců školní družiny 

Čtení pomáhá
Již třetím rokem se žáci naší školy účastní 

projektu „Čtení pomáhá“. Díky čtenářské 
aktivitě mohli letos přispět na dobročinné 
účely částkou 21.000,- Kč. Nejpilnější čte-
nářkou se stala Kateřina Reichlová, na dru-
hém místě se umístil Daniel Hanzl a  třetí 
příčku obsadil Vojtěch Vican. Všem zúčast-
něným patří velký dík za jejich snahu po-
moci druhým a věříme, že v dalším ročníku 
se řady čtenářů, kteří se do této akce zapojí, 
ještě rozrostou. Mgr. Jana Smolová
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ÚSPĚCHY SPORTOVNÍHO 
OddÍlU ÚSTÍ NAd ORlICÍ 
PŘI SPECIÁlNÍ ZÁKlAdNÍ 
ŠKOlE, MATEŘSKÉ ŠKOlE 

A PRAKTICKÉ ŠKOlE 
ÚSTÍ NAd ORlICÍ

Základnu Sportovního oddílu Ústí nad 
Orlicí (dále jen SO UNO) tvoří přes 100 
členů se zdravotním postižením, vesměs 
žáků školy včetně absolventů. Oddíl je 
součástí Českého svazu mentálně postiže-
ných sportovců (dále jen ČSMPS).
Každoročně se členové oddílu umisťují na 
předních místech v regionálních a republi-
kových soutěžích a turnajích.
Od loňského roku je oddíl podporován 
i  Městem, kterému touto cestou velmi 
děkujeme.

Úspěchy členů v roce 2013:
1. místa Lenky Urbanové a Terezy Vaňou-
sové na MČR ČSMPS v klasickém lyžování 
(Horní Malá Úpa).
2. místo Terezy Vaňousové na MČR 
ČSMPS v závodu horských kol (Sruby)
2. místo v  kvalifikačním turnaji (region) 
na MČR ve florbalu (H.K.) a  8.místo na 
MČR (Pha)
Vynikající výsledky v  regionálním kole 
v plavání chlapců i dívek (Chrudim)

Úspěchy v roce 2014:
1.místa Matouše Hájka, Kristýny Rybkové 
a  Moniky Petráňové v  regionálním kole 
v plavání (Chrudim)
2.místo v regionálním kole turnaje ve flor-
balu dívek (Skuteč)
Ocenění stolního tenisty Lukáše Schauera 
při vyhlašování nejlepších handicapova-
ných sportovců okresu.
Poděkování patří trenérům-speciálním 
pedagogům, kteří se členům oddílu celo-
ročně věnují.
SO UNO zorganizuje ještě letos dvouden-
ní soustředění v  Cakli a  tréninkový den 
pravděpodobně v  Univerzitním výcviko-
vém středisku UP Olomouc ve Studenecké 
zátoce na Pastvinách.

Mgr. Hana Kapounová

CESTA dO FINÁlE OTEVŘENA
9. dubna 2014 přesně v 10 hodin po celé České republice a na Slovensku započala krajská 
kola největší dějepisné soutěže. letošní ročník byl zaměřený na období od vzniku Česko-
slovenska do konce druhé republiky.
Po téměř čtyřech měsících učení a zpracovávání materiálu se náš tým tentokráte ve složení 
Kateřina Bubnová, Anna Marie Dombajová a Zuzana Hejlová pod nejlepším vedením paní 
profesorky Doležalové vydal vstříc nové překážce před samotným zápolením v Chebu. Za Par-
dubický kraj se nás sjelo jedenáct gymnázií a vědomí, že pouze čtyři postupují, vyvolávalo na-
pjatou atmosféru a nervózní pokukování po ostatních. Po přivítacích projevech a technických 
záležitostech jsme přesně v 10 hodin otočily zadání testu skládajícího se ze třech kol, mimo jiné 

i  z  portrétů osobností, spojování událostí  
a dat úmrtí.
Po skončení jsme netrpělivě čekaly na vý-
sledky, naděje nám trochu zkazily zjištěné 
špatné odpovědi. Kontrolování a  sčítání 
bodů se maličko zpozdilo a všechny pohle-
dy se nedočkavě otáčely ke dveřím. A na-
jednou to bylo tady. 4 místo … Hlinsko, 
nádech, 3. místo … Pardubice, Mozartova, 
výdech, 2. místo … Ústí nad Orlicí, takže 
jsme to zvládly, 1. místo … Pardubice, Da-
šická, ano byli nejlepší.
V  porovnání s  ostatními školami bychom 
se v konkurenci 208 gymnázií z České re-
publiky a  49 ze Slovenska s  krásnými 117 
body umístily na 12. místě, což je pro nás 
po obměně týmu výborný výsledek, ale 
nezapomínáme, že před námi leží ještě 
kus cesty do podzimního finále.  
 Kateřina Bubnová  
Gymnázium Ústí nad Orlicí

ZÁKlAdNÍ UMĚlECKÁ ŠKOlA JAR. KOCIANA

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Věry Němcové - klavír
pondělí 2. června v 17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Miluše Barvínkové -housle
úterý 3. června v 16:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Petry Kleislové - housle
čtvrtek 5. června v  16:30 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Hany Švendové - kytara
pátek 6. června v 16:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ

Setkání s absolventy slavnostní předání vy-
svědčení absolventům 
úterý 17. června v 18:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Slavnost mezi sloupy - závěrečný koncert 
ZUŠ
čtvrtek 19. června od 15:00 hod. - prostor 
před budovou školy
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Kamily Šejnohové - klavír
úterý 24. června v 17:30 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru
p. uč. Josefa Kučery – trubka
p. uč. lenky Barvínkové – pozoun

p. uč. Miroslava Něm-
ce - klavír
středa 25. června 
v 17:00 hod. – koncert-
ní sál ZUŠ
Třídní hudební besíd-
ka žáků hudebního 
oboru
p. uč. Evy Felgrové – klavír
p. uč. Miroslava Němce - klavír
čtvrtek 26. června v 16:00 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

ZÁPIS dĚTÍ dO ZUŠ JAR. KOCIANA
Základní umělecká škola Jaroslava Kociana v Ústí n.O., Smetanova 1500 

VYHlAŠUJE ZÁPIS dĚTÍ
HUdEBNÍ OBOR, SÓlOVý A SBOROVý ZPĚV

TANEČNÍ OBOR
VýTVARNý OBOR

Pro děti, které nastupují do 1. třídy ZŠ do přípravné hudební výchovy, a pro starší přímo 
do ročníku daného oboru

lITERÁRNĚ dRAMATICKý OBOR
Pro děti z 1. třídy ZŠ a starší a studenty středních škol

PŘIHLÁŠKY jsou k dispozici v kanceláři školy, u vyučujících v ZUŠ a na www.zusuo.cz. 
Vyplněné přihlášky odevzdejte do ZUŠ. 

Přijetí do ZUŠ bude zveřejněno 23. června 2014 vyhláškou školy.
Přehled o činnosti školy a více informací naleznete na našich webových stránkách 

www.zusuo.cz. 
Reagujeme i na pozdější přihlášky.
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TANEČNÍ OBOR ZUŠ MĚl V PRAZE VElKý ÚSPĚCH
Ve středu 16. dubna se v  Praze ve Vald-
štejnské jízdárně konala vernisáž výstavy 
grafika, básníka a  překladatele Bohuslava 
Reynka, jejíž první oficiální část proběhla 
v chrámu sv. Víta. Celou tuto velkolepě po-
jatou slavnost, při které promluvil pražský 
arcibiskup, kardinál Dominik Duka a verše 
z  Reynkovy tvorby přednesl Jan Kačer, za-
hájily žákyně tanečního oboru naší školy 
pod vedením Pavlíny Lipenské. Před zcela 
zaplněným chrámem předvedly choreogra-
fii motivovanou posledními slovy Krista na 
kříži „Eli, Eli“! za doprovodu chrámového 
pěveckého sboru. Vernisáž byla načasována 
na dobu těsně před Velikonocemi a byla do-
plněna pašijovou hrou. Po ukončení progra-
mu v katedrále se dlouhý průvod posouval 
přes prostranství Pražského hradu a po Sta-
rých zámeckých schodech sestoupil k  par-
ku v blízkosti Valdštejnské jízdárny, kde se 
ústecké tanečnice představily ještě jednou. 
Choreografií na hudbu Antonína Dvořáka 
„Fac me vere tecum flere“ z  kantáty Stabat 
Mater umocnily dívky dojem z  poslední 
scény pašijové hry (ukřižování a  následně 
sejmutí Kristova těla z kříže).
Taneční obor v naší škole je zaměřen na tzv. 
scénický tanec - choreografie jsou tedy tvo-
řeny tak, že vyjadřují určitý příběh a důraz 
kladou na vyjádření nálad a  dojmů. Tato 
linie vychází z  pojetí bývalé vyučující ta-
nečního oboru na naší škole Evy Veverko-
vé, jejíž matka Eva Štanclová-Kudrnáčová 
založila v roce 1951 na tehdy LŠU Jaroslava 
Kociana taneční obor. E. Veverková na této 
škole začala vyučovat v  r. 1967 a  dokázala 
scénický tanec posunout na velmi vysokou 
uměleckou úroveň. V  r. 1983 založila pro 
nejlepší žáky a absolventy tanečního oboru 
soubor, který je činný do dnešní doby pod 

názvem C-Dance Evy Veverkové a  v  sou-
časnosti má kolem 15 aktivních členů. Linie 
nastavená E. Veverkovou neustále sílí a roz-
růstá se působením jejích žáků, kterými jsou 
mimo jiné i současní vyučující tohoto oboru 
v naší škole. Není tedy divu, že organizátoři 
této velkolepě pojaté vernisáže oslovili právě 
ústecké tanečnice. 
Bohuslav Reynek (1892 - 1971) - grafik, 
básník a překladatel se narodil a většinu ži-
vota prožil na rodinném statku v  Petrkově 
u  Havlíčkova Brodu. Roku 1948 byl jejich 
statek zestátněn a  Reynek zde nadále pra-
coval jako zemědělský dělník. Z období let 
1948 - 1957 pochází většina jeho grafického 
díla (využíval převážně techniku suché jeh-
ly) a dozrál též jeho osobitý básnický projev. 
Postupující normalizace nebyla jeho tvorbě 
nakloněna, oficiálního uznání se tomuto ne-

všednímu umělci dostalo až po pádu komu-
nismu v  devadesátých letech. Tato výstava 
s  výstižným názvem „Reynek - Genius, na 
kterého jsme měli zapomenout“ je vůbec 
první soubornou výstavou výtvarného díla 
tohoto umělce a potrvá až do 14. září.
O  tuto výstavu byl v  Praze velký zájem, 
o čemž svědčí nebývalé množství návštěvní-
ků. Velká část veřejnosti se na vlastní verni-
sáž v prostorách Valdštejnské jízdárny nedo-
stala. Početný dav čekal trpělivě před dveřmi 
do výstavních prostor.
V  krátké době se vydají žáci naší školy do 
Prahy znovu. Tentokrát to budou někteří 
členové symfonického orchestru Decapoda, 
kteří se pilně připravují na společný koncert 
v rámci projektu spolupráce s Českou filhar-
monií, který se má uskutečnit v červnu to-
hoto roku na Hradčanském náměstí.  DaB

TANEČNICE ZUŠ VYSTOUPIlY NA CElOSTÁTNÍ PŘEHlÍdCE
Tanečnicemi z 5. ročníku TO ZUŠ J. Kociana jsme se „protančily“ na Celostátní přehlídku pohybového divadla a pantomimy „OTEVŘENO 
XIX“ v Kolíně ve dnech 25. – 27.4. s loňskou choreografií „Co se nám to polámalo?!“, která byla vybrána a zařazena i do programu sobotního 
Galavečera. Hezké fotografie jsou na stránkách www.kolinskydenik.cz (kultura-galerie-fotografie). Přehlídkový program byl velmi pestrý, 
inspirativní a obohacující a tanečnice si jej opravdu užily. P. Lipenská

žÁCI STŘEdNÍ ŠKOlY AUTOMOBIlNÍ V ÚSTÍ NAd ORlICÍ OPĚT SKVĚlE REPREZENTOVAlI
Na konci dubna proběhlo ve Škoda Trai-
ning Centru v  Mladé Boleslavi finále ce-
lostátní soutěže Autoopravář Junior 2014. 
Soutěž, které se celkem zúčastnilo přes 4000 
žáků z více než 120 škol, se skládá ze soutěží 
Automechanik junior (již dvacátý ročník), 
Karosář junior, Autotronik junior a  Auto-
lakýrník junior. Žáci učebních i  studijních 
oborů automobilního zaměření v  ní kaž-
dý rok prokazují své teoretické i  praktické 
znalosti a  dovednosti ve školních a  regio-
nálních kolech, která proběhla v  březnu, 
a  nejúspěšnější postupují do celostátního 
finále. Soutěžní úkoly pro finále připravují 
a vlastní průběh zajišťují zástupci hlavních 
partnerů soutěže Škoda Auto a.s. Mladá Bo-

leslav, Robert Bosch ČR – divize Automo-
bilová diagnostika, Würth, spol. s r.o Mladá 
Boleslav a Scania Czech Republic. 
V  silné konkurenci ostatních regionů vy-
bojoval výborným výkonem Petr Jirout 
z  učebního oboru Mechanik opravář mo-
torových vozidel druhé místo v  soutěži 
Automechanik junior, a  tím obhájil loňské 
umístění staršího spolužáka Michala Bez-
ruče . V  soutěži Karosář junior Sebastian 
Pecha dokonce vylepšil skvělým výkonem 
loňské šesté místo Jaroslava Vyčichla a tím 
atakoval stupně vítězů a obsadil třetí příčku. 
Oba soutěžící tak potvrdili vysokou úroveň 
přípravy v automobilních oborech na ústec-
ké automobilní škole a svým výkonem mo-

tivovali další ročníky k  intenzívní přípravě 
na povolání i reprezentaci školy. 
Pardubický kraj dále reprezentovali žáci ze 
Střední školy automobilní Holice 
(Automechanik junior – Maik Fiala- 11. 
místo, Autotronik junior –Martin Cemper 
- 7.místo) a Integrované střední školy tech-
nické z Vysokého Mýta (Autolakýrník juni-
or – Martin Budík- 11.místo).
Děkujeme reprezentantům i  pedagogům, 
kteří se svým přístupem zasloužili o výbor-
ný výsledek a reprezentaci škol i Pardubic-
kého kraje v nejvýznamnější celostátní sou-
těži s automobilní tématikou. 

Ing.Karel Beran
zást.ředitele SŠ automobilní UO
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AUTOMOBIlNÍ ŠKOlA ZÍSKAlA NOVý VýUKOVý VůZ
Střední škola automobilní v Ústí nad Orlicí 
navázala v letošním školním roce spolupráci 
se vzdělávací organizací Junior Achievement 
na projektu Skills for the Future, jehož hlav-
ním partnerem je společnost Hyundai.

V  rámci projektu si skupina studentů vy-
zkoušela reálné podnikání a  zapojila se do 
mezinárodní hlasovací soutěže o automobil 
Hyundai i30. Luxusně vybavený hatchback 
byl slavnostně předán v  areálu dílen školy 
dne 16. dubna a stal se tak vítaným rozšíře-
ním velké skupiny výukových vozidel, která 
jsou na škole využívána při odborném vý-
cviku. Tato skupina výukových vozidel je od 
roku 1999 pravidelně doplňována a  obmě-
ňována a tvoří ji vozidla značky Škoda. Dal-
ším bodem spolupráce s firmou Hyundai je 
školení pedagogů a žáků. V únoru a březnu 
tohoto roku proběhlo seznamování s  vozy 
nově předávané značky. Za školu se škole-

ní zúčastnili učitelé odborných předmětů 
i praktického vyučování a také 20 vybraných 
studentů, kteří absolvovali osmihodinový 
blok školení včetně praktické ukázky vozidel 

a  jejich diagnostiky. Rozsáhlý vozový park 
tzv. „Učebních pomůcek“ určených k odbor-
nému výcviku, pomáhá vychovávat kvalitní 
a žádané automechaniky.

SENIOR KlUB PŘI CSP 
MĚSTA ÚSTÍ NAd ORlICÍ

Středa 11. června – PŘEdNÁŠKA 
V  KNIHOVNĚ. V  rámci cyklu Akademie 
volného času zveme naše členy do knihovny 
na přednášku Zdeňka Hübnera „Pokus Evro-
py o  kolektivní sebevraždu 1914“ – Muselo 
k  tomu dojít? Před 100 lety vypukla Velká 
válka. Začátek přednášky v 18:00 hod., vstup 
volný. Akcí provází paní Bílková
Pátek 13. června – VýlET lYSÁ 
N.lABEM. Návštěva prodejní výstavy s ná-
zvem „Růžová zahrada“. Výlet se pořádá ve 
spolupráci se SPCCH. Přihlášky se přijímají 
ve Sladkovně vždy v úterý od 10:00 – 12:00 
hod. (3.6.,10.6.). Člen SK hradí 280 Kč, ne-
člen 340 Kč (doprava a vstup). Platba zájezdu 
při přihlášení. Akci zajišťují pí Bílková a  pí 
Šamšulová.
ODJEZDY AUTOBUSU: Hylváty ČSAO 6:00 
hod., Dukla prodejna 6:05 hod., Babyka 6:10 
hod., autobusové nádraží 6:15 hod., Tvardko-
va 6:20 hod., Penzion 6:30 hod.
Čtvrtek 19. června – CElOdENNÍ VýlET 
žElEZNý BROd a POJIZEŘÍ. V 10:00 hod. 
exkurze do sklárny, oběd (každý hradí sám). 
Po obědě se účastníci rozdělí na dvě skupiny. 
První skupina zůstane s pí Bílkovou v Želez-
ném Brodě, kde si projde muzeum (vstupné 
si hradí každý sám) a  okruh památkovou 
zónou. Druhou skupinu autobus převeze 
do obce Spálov, odkud účastníci půjdou s pí 
Tomanovou krásnou romantickou stezkou 
podél Jizery do Semil, odkud bude společný 
odjezd domů. Délka trasy je cca 6 km, cesta 
je nenáročná (je třeba mít vhodnou obuv). 
Při přihlašování musí každý uvést, jakého 
programu se po obědě zúčastní. Přihlášky se 
přijímají ve Sladkovně vždy v úterý od 10:00 
– 12:00 hod. (3.6., 10.6.). Platba zájezdu při 
přihlášení. Člen Senior klubu hradí 200 Kč, 

nečlen 230 Kč, v ceně je doprava a exkurze 
do sklárny. Akci zajišťují pí Bílková a pí To-
manová.
ODJEZDY AUTOBUSU: Hylváty ČSAO 6:00 
hod., Dukla prodejna 6:10 hod., Babyka 6:15 
hod., autobusové nádraží 6:20 hod., Tvardko-
va 6:25 hod., Penzion 6:30 hod.
PŘIPRAVUJEME
17. – 21. září – Turistický zájezd do Vyso-
kých Tater. Autobusový turistický zájezd pro 
25 osob (každý účastník musí být schopen 
denně ujít v  horském terénu 10 – 15 km). 
První přihlášky se zálohou 1 500 Kč se přijí-
mají 3.6. a dále 10., 17. a 24.6. ve Sladkovně. 
Místo ubytování: Poprad-Spišská Sobota, 
ubytovna Klubu seniorů, vícelůžkové pokoje. 
Doprava autobusem, zajištěna je i  doprava 
v  místě zájezdu, možnost přípravy snídaně 
(kuchyňka v  ubytovně) z vlastních zdrojů, 
večeře v  místní restauraci (každý si hradí 
sám).
Důležité informace: Všechny trasy vedou 
náročným horským terénem po turistickém 
značení. Akce je určena pouze účastníkům, 
kteří jsou schopni ujít v  tomto terénu 10 – 
15 km. Zájezdu se každý účastní na vlastní 
odpovědnost!
Podmínkou účasti zájezdu je platný cestovní 
doklad a  cestovní pojištění, rozšířené o  do-
plňkové pojištění pro případný zásah Horské 
služby.
Podrobné informace obdrží účastníci zájez-
du na společné schůzce, která se uskuteční 2. 
září v 15:00 hodin ve Sladkovně.
Případné informace na tel.: 731  601  548 pí 
Tomanová nebo 734 188 853 p. Hošek
Relaxační pobyty se Senior klubem v Krko-
noších
Pec pod Sněžkou – penzion Jindřichův dům
Termín: 10. – 17.8. a  24. – 31.8. Ubytování 
a plná penze (jednotná strava) – cena 2 800 Kč.

Janské Lázně – Modrokamenná bouda
Termín: 23. – 30.8.Ubytování a  plná penze 
(jednotná strava) – cena 2 800 Kč
Přihlášky pouze v  kanceláři Senior klubu 
každé úterý od 10:00 – 12:00 hod. Při přihlá-
šení se bude platiti záloha 1 000 Kč. Akci za-
jišťuje a bližší informace podá pí Šamšulová, 
tel.: 722 475 129
21. srpna – Celodenní výlet do Orlických 
hor a podhůří
6. září – Oslava 20. výročí podpisu smlouvy 
o partnerství mezi městy Ústí n.O. a Bystřice 
Kladská
14. září – Zájezd do Polska a účast na umě-
leckých dílnách s názvem „Věčně mladí“
25. září – Mezinárodní oslava Dne seniorů se 
soutěží ve vaření guláše
KONTAKTY na SK: pí Šamšulová 
722 475 129, pí Bílková 722 475 132, pí To-
manová 731 601 548, p. Hošek 734 188 853, 
pí Dianová 722 475 131
Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor Senior klubu JUDr. Zdeněk Ešpandr

POZVÁNKA dO CENTRA 
SOCIÁlNÍ PÉČE 

MĚSTA ÚSTÍ N.O.
Centrum sociální péče města Ústí n.O., 
Chráněné bydlení Vás srdečně zve na 
VZPOMÍNKOVÉ ODPOLEDNE, které 
se uskuteční 6. června ve 12:30 hod. v  jí-
delně CSP města Ústí n.O., Na Pláni 1343. 
Přijďte si společně pohovořit, zavzpomínat 
a  užít si příjemné odpoledne. V  případě 
hezkého počasí bude posezení na terase. 
Přineste s sebou fotografie, vaše sbírky, vý-
robky, k nahlédnutí budou kroniky Chrá-
něného bydlení.
Těší se na Vás kolektiv pracovníků Chrá-
něného bydlení.

Jana Ešpandrová, ředitelka CSP
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„VElIKONOČNÍ TVOŘENÍ“
Ve čtvrtek dopoledne 17. 4. 2014 
proběhlo velikonoční setkání dětí 
ze sociálně slabých rodin převážně 
žijících ve vyloučených lokalitách 
města. Děti byly vybrány terénní-
mi pracovnicemi odboru sociálních 
služeb Městského úřadu a akce byla 
nazvána „Velikonoční tvoření. Za 
pomoci pracovnic si děti vyrobily dle 
svých nápadů a inspirací velikonoční 
dekorace a  došlo i  na tradiční bar-
vení vajíček, bylo pro ně připraveno 
i  malé občerstvení. Děti si odnesly 
nejen vlastní výrobky, drobnou slad-
kost, ale i zážitky z příjemně stráveného dopoledne. Odbor sociálních služeb

PEČOVATElSKÁ SlUžBA 
ROZŠÍŘIlA NABÍdKU 
POMOCI OBČANůM

Chcete i  nadále žít ve své domácnosti, 
potřebujete pomoc druhé osoby?
Obraťte se na pečovatelskou službu při 
CSP města Ústí nad Orlicí, která Vám 
může pomoci každý den (6:30 – 18:00 
hod.) včetně víkendů a  svátků (8:00 – 
13:00 hod.) i  několikrát za den s  těmito 
činnostmi:
Pomoc při zvládání osobní hygieny a při 
běžných úkonech péče o  Vás. Pomůže-
me Vám s  celkovou hygienou, hygienou 
na lůžku, koupelí, oblékáním, svlékáním. 
Usnadníme Vám přesun na lůžko, vozík. 
Můžet využít bezbariérovou koupelnu 
v  našem zařízení (je vybavena zvedacím 
zařízením).
Můžeme Vás doprovodit k lékaři, na úřa-
dy, na nákup, nebo kamkoliv jinam.
Pomůžeme Vám s  chodem Vaší domác-
nosti. Zajistíme Vám úklid domácnosti, 
praní, žehlení osobního i  ložního prádla, 
nákupy, různé pochůzky např. na poště, 
u lékaře, na úřadě...
Zajistíme Vám pomoc při zajištění stra-
vy. Můžeme Vám připravit snídani, svači-
nu, večeře a pomoci při podání jídla a pití, 
dovezeme Vám oběd a dle potřeby ho mů-
žeme nachystat přímo na talíř.
BlIžŠÍ INFORMACE:
Pečovatelská služba, Na Pláni 1433, Ústí 
n.O. Tel.: 465 524 054, 728 916 474, 
e-mail: PS.ustinadOrlici@seznam.cz,
www.csp-uo.cz

1. WORKSHOP MUlTIdISCIPlINÁRNÍ SPOlUPRÁCE
Dne 30. 4. 2014 proběhl v rámci projektu ESF OPLZZ „Standardizace OSPOD Ústí nad Orli-
cí“ 1. workshop multidisciplinární spolupráce na téma „součinnosti aktérů multidisciplinární 
spolupráce v diagnostice klientů OSPOD ohrožených ústavní výchovou“. Workshopu, jehož 
cílem bylo vyjasnění multidisciplinární spolupráce a její zefektivnění v kontextu standardiza-
ce kvality orgánu – sociálně právní ochrany dětí, se zúčastnilo celkem 7 organizací. Účastníci: 
OSPOD Ústí nad Orlicí, Dětský diagnostický ústav Hradec Králové, Středisko výchovné péče 
Mimoza - Ústí nad Orlicí, Fond ohrožených dětí – pobočka Pardubice, Oblastní charita Ústí 
nad Orlicí, Amalthea – Česká Třebová, Okresní soud Ústí nad Orlicí. Východiskem pro sdí-
lení daného tématu byla reálná kazuistika kurátora OSPOD Ústí nad Orlicí, která přinesla na 
základě řízení diskuse aktéru výstupy pro zefektivnění spolupráce v zájmu nezletilých klientů. 
Současně byla jednoznačně odsouhlasena vhodnost pravidelné spolupráce zúčastněných za 
účelem předávání zpětných vazeb o vývoji kazuistik s cílem pravidelného a průběžného zkva-
litňování spolupráce multidisciplinárního týmu. Odbor sociálních služeb

ČESKý ČERVENý KŘÍž
SENIOR dOPRAVA ČČK je určena senio-

rům, osobám zdravotně 
oslabeným a  rodičům 
s dětmi k návštěvě léka-
ře, úřadu, na nákup, ke 
kadeřnici.... Senior do-
pravu ČČK lze objed-
nat v pracovní den před 

plánovanou jízdou (v den jízdy bez záruky) 
na tel.: 774 412 117.
Senior doprava je provozována každý pra-
covní den od 7:00 do 15:30 hod. Permanent-
ky jsou k dostání na ČČK, Kopeckého 840, 
nebo v  Informačním centru v  budově rad-
nice. Senior doprava ČČK je provozována za 
podpory města Ústí nad Orlicí a Pardubic-
kého kraje.
CENTRUM PRO žIVOT je vzdělávací, re-
laxační a  volnočasové centrum nejen pro 
seniory. Akce jsou určeny široké veřejnosti 
a konají se v budově ČČK, Kopeckého 840

2. – 30. června – VýSTAVA KAMIN – vý-
stava fotografií z  akcí volnočasového klubu 
KAMIN
9. června – BAZAR – SECONd HANd – 
od 9:00 do 15:00 hod., bazar oblečení pro 
děti a dospělé

10. června - REGIONÁlNÍ KOlO SOU-
TĚžE MlAdýCH ZdRAVOTNÍKů pro 
Pardubický a  Královéhradecký kraj. Soutěž 
v  poskytování první pomoci pod záštitou 
hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina 
Netolického Ph.D. a starosty města Ústí n.O. 
pana Petra Hájka, od 10:00 do 14:00 hod. – 
veřejné prostranství Kociánka, ÚO
11. června – VýlET dO POlSKA – KU-
dOWA ZdROJ. Přihlásit se můžete na tel.: 
775 112 998, 724 985 511, nebo každý pátek 
od 8:00 do 17:00 hod. na ČČK, kde se pro-
vádí úhrada za výlety (prosíme o  úhradu 
výletu před odjezdem – děkujeme).Odjezd 
v  8:00 hod. z  autobusového nádraží, cena 
110 Kč/člen ČČK, 140 Kč/ostatní
13. června – PlETENÍ Z  PAPÍRU, šikov-
né ručičky, výtvarná dílna od 15:00 hod. ve 
Společenském centru ČČK, vstupné 30 Kč
17. června – ŠMOUlÍ dEN – zábavný den 
pro děti, soutěže, zábava pro děti, opékání, 
od 9:30 hod. na zahradě ČČK. V  případě 
nepříznivého počasí se akce uskuteční v bu-
dově OS ČČK.
19. června – dRÁTKOVÁNÍ, šikovné ru-
čičky, výtvarná dílna od 15:00 hod. ve Spole-
čenském centru ČČK, vstupné 30 Kč
20. června – Přednáška PRVNÍ POMOCI 
– jaké úrazy nás mohou překvapit v létě a je-
jich správné ošetření. Začátek v  16:00 hod. 

ve Společenském centru ČČK, vstupné dob-
rovolné
24. června – VýlET na SUCHý VRCH, 
přihlásit se můžete na tel.: 775 112 998, 724 
985 511, nebo každý pátek od 8:00 do 17:00 
hod. na ČČK, kde se provádí i  úhrada za 
výlety (prosíme o  úhradu výletu předem-
-děkujeme). Odjezd ve 14:00 hod. z autobu-
sového nádraží, cena 80 Kč/člen ČČK, 110 
Kč/ostatní
25. června – CYKlOVýlET PO OKOlÍ 
Ústí nad Orlicí, sraz účastníků ve 13:00 hod., 
cíl: Třebovské stěny, vedoucí výletu pan Ivo 
Preclík
26. června – OdPOlEdNÍ VYCHÁZKA 
po okolí Ústí n.O., délka vycházky cca 2 ho-
diny, sraz před budovou OS ČČK ve 14:00 
hod., vedoucí akce paní Zd. Urbanová
PRAVIdElNÉ AKCE Společenské centrum 
ČČK, Kopeckého 840
KAVÁRNIČKA – Centrum setkávání – kaž-
dý pátek od 8:00 do 15:30 hod.
MASÁŽE klasické, havajské, reflexní terapie 
a Shiatsu – bližší info a objednání na tel.: 775 
112 998
SNOEZELEN – relaxační, multismyslová 
místnost, bližší info a objednání na tel.: 775 
112 998, vstupné 30 Kč za 1 hod. /osoba
Bližší informace o  akcích Centra pro život 
na www.cckuo.cz. Centrum pro život je za-
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pojeno do programu Senzační senior – SEN-
SEN. Změna programu vyhrazena.
KAVÁRNIČKA V  DOMOVĚ DŮCHOD-
CŮ – otevřeno každý den kromě pondělí od 
13:00 do 16:00 hod.
NOVÉ SLUŽBY PRO VÁS
Úklidové služby, hodinový manžel – bližší 
info a objednání služby na tel.: 773 001 088
PŘIPRAVUJEME - letní tábory ČČK
10 dní – od 3. do 13.8.v obci Jívka
7 dní – od 3. do 10.8. v obci Jívka
Bližší informace a  přihlášení na Oblastním 
spolku ČČK ÚO, Kopeckého 840, 
tel.: 775 112 998 nebo 
ustinadorlici@cervenykriz.eu, www.cckuo.cz

AKCE o.s. PAS NA POdPORU lIdÍ S AUTISMEM
V dubnu pořádalo občanské sdružení Poru-
chy autistického spektra několik akcí. 
Desítka rodin s dětmi s postižením se vyda-
la na vlakový výlet do Prahy. Podpořila akci 
projektu Honzíkova cesta osvěta o  autismu 
v  rámci níž proběhla návštěva Království 
železnic. Děti dostaly modrá trička s nápisy 
o  autismu. Cílem bylo upozornit veřejnost 
na 2. duben mezinárodní den autismu. Také 
jsme se připojili ke kampani neziskových or-
ganizací Česko svítí modře. Děti s autismem 
tvořili do výtvarné a foto soutěže.
Podnikli jsme modrou zumbu v  Ústí n.O. 
na Dukle. Během dubna se k  nám na více 
jak 36místech v  ČR připojili další cvičenci 
a sportovci, kteří cvičili v modrém na pod-
poru dětí s autismem. Alpining fitness Kos-
telec n.O. a Rychnov n. Kn. nám věnoval také 
výtěžek na naše akce.
Oslavy jsme zakončili poslední víkend 
v  dubnu, kdy  sobotní odpoledne patřilo 
Modrému dětskému dni na děkanství v Ústí 
n. O., kde byly pro děti nejen s postižením 
připraveny hry a  soutěže o  ceny. Bylo také 
vyhlášení výtvarné a  foto soutěže. Součástí 
akce bylo hudební vystoupení hudebníka na 
klávesy Viléma Antonína Muyia, který hrál 
písničky na přání i pro radost.
V neděli dopoledne byl nejen pro děti s au-
tismem přichystán na Novém Hradci Králo-
vé Báječný Scheldonův modroběh. Akce se 

zúčastnilo asi 6O lidí. Děkuji za spolupořá-
dání sportem a báječné ženy v běhu. V cíli 
na účastníky čekala medaile, diplom, sladká 
odměna, magnetka a plyšáci. Všichni se těší-
me na druhý ročník této akce.
Autismus je nejspíš vrozené postižení moz-
ku. Projevuje se tím, že člověk vidí, slyší, 
prožívá jinak než ostatní. Děti s  autismem 
se často jeví jako nevychované, zanedbané, 
zlé, vzteklé, nepřizpůsobivé. Vhodným pří-
stupem a metodami práce se mohou projevy 
autismu zmírnit. Je to nevyléčitelné postižení.
Občanské sdružení Poruchy autistického 
spektra a  Zuzana Poláková byli také no-
minování na cenu APLAUS APLA Praha 
a zúčastnili se v AFI oslavy mezinárodního 
dne autismu a putování po proudu v Pardu-
bicích.
30.5. až 1.6. pojedou rodiny s dětmi s posti-
žením na Psychorelaxační pobyt do Sněžné-
ho v  Orlických horách a  v  srpnu chystáme 
tábory pro děti s těžším i lehčím postižením 
v Olešnici v Orlických horách.
Více info zuzka.zuzu@seznam.cz,777882337
Děkujeme za podporu našich aktivit měs-
tu Ústí nad Orlicí, městu Pardubice, kraji, 
Konzumu UO a našim dobrovolníkům, kteří 
nám pomáhají s přípravou akcí.

Zuzana Poláková, 
Občanské sdružení Poruchy autistického 

spektra

AKTIVNÍ KlUB 
důCHOdCů RIETER CZ

Do 27. roku své činnosti vstoupil v  letoš-
ním roce klub důchodců při Rieter CZ Ústí 
nad Orlicí. Pravidelné setkání jeho členů 
s  vedení společnosti se uskutečnilo v  po-
lovině dubna v  orlickoústeckém hotelu 
Uno. Klub důchodců je mimořádně aktiv-
ní, v loňském roce uspořádal pro své členy 
devět poznávacích a  turistických zájezdů 
(například Olomouc, Boskovice, Rožnov 
pod Radhoštěm, Toulovcovy Maštale, Je-
seníky, Hedeč, Červená Voda, Krkonoše, 
Pálava), kterých se zúčastnilo celkem 419 
osob. Devět akcí je zařazeno i do plánu le-
tošního roku.
Setkání se zúčastnil generální ředitel spo-
lečnosti ing. Jan Lustyk, který přítomné 
seznámil s ekonomickými výsledky firmy. 
„Od roku 2010 se nám daří, takže můžeme 
mít dobrý pocit. Pokud jde o rok 2013, ob-
rat společnosti byl přes dvě miliardy korun, 
provozní zisk se pohyboval okolo 130 mi-
lionů korun. V  letošním roce bychom měli 
tyto ukazatele ještě vylepšit. Důležité je, že 
je před námi řada projektů, které upevní 
naše postavení v rámci koncernu a které by 
měly přinést vznik zhruba 130 nových pra-
covních míst.“
Společnost Rieter CZ si letos připomí-
ná významné jubileum, před 20 lety byla 
dokončena úspěšná privatizace a firma se 
stala součástí švýcarského koncernu Rie-
ter. „Chtěl bych v této souvislosti poděkovat 
všem bývalým zaměstnancům. I oni se svojí 
prací podíleli na rozvoji naší společnosti, 
která je ekonomicky zdravá a  prosperuje. 
Vážíme si aktivní činnosti klubu důchodců 
a nadále jej budeme podporovat,“ slíbil ing. 
Jan Lustyk. (van) 

SVAZ POSTIžENýCH 
CIVIlIZAČNÍMI CHOROBAMI, 

ZO ÚSTÍ N.O.
Pozvánka na společný zájezd se Senior klu-
bem: Výstaviště lysá nad labem - „Růžová 
zahrada“ (výstava růží, letních květin, za-
hradnické trhy a doprovodný program „Se-
nior – handicap?“), centrum města a zámec-
ký park. Cena 300 Kč člen, 340 Kč nečlen. 
Kdy: pátek 13. června 2014
Odjezd: Hylváty ČSAO v  6:00 hod., Duk-
la v  6:05 hod., Babyka v  6:10 hod., nádraží 
ČSAD v  6:15 hod.,Tvardkova v  6:20 hod. 
a  Penzion v  6:30 hod. Cena 300 Kč člen 
SPCCH, 340 Kč nečlen.
Přihlášky v úterý 27. 5. a 3. 6. ve „Sladkovně“ 
nebo telefonicky na 737 378 815.

Pozvánka  na divadelní představení 
„Koule„ v  podání Klicperova divadla 
Hradec Králové v pondělí
16. června v 19.30 hod. v Roškotově diva-
dle v Ústí nad Orlicí. V hlavní roli Pavla 
Tomicová. Cena 300 Kč.
Svoz účastníků tam i zpět je zajištěn: Hyl-
váty ČSAO – vrátnice v 18:45 hod., Dukla 
v  18:50 hod., Družba 18:55 hod., Tvard-
kova v  19:00 hod. a  Penzion v  19.05 hod. 
Přihlášky vždy v úterý od 11 do 12 hod. ve 
Sladkovně
nebo telefonicky: 737 378 815 

Na Vaši účast se těší 
členové výboru ZO SPCCH

STOMATOlOGICKÁ POHOTOVOST
31.5. – 1.6. – MUDr. Jiří Holubář, 
železniční poliklinika ČT, tel.: 465 568 440
7. – 8.6. – MUDr. Hana Horáková, F.V.Krejčího 
405, ČT, tel.: 465 531 554
14. – 15.6. – MUDr. Vlastimil Janků, 
Havlíčkova 377, ÚO, tel.: 465 526 261
21. – 22.6. – MUDr. Milena Kalousková, 
Pickova 1483, ÚO, tel.: 465 543 302
28. – 29.6. – MUDr. Pavla Kopecká, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 531 554 

CENTRUM PRO ZdRAVOTNĚ POSTIžENÉ 
A SENIORY PARdUBICKÉHO KRAJE, O.P.S.,

detašované pracoviště Ústí nad Orlicí

NABÍZÍ TYTO SlUžBY:
SOCIÁlNÍ REHABIlITACE je zajišťována těmito způsoby:
Internetovou učebnou, kde zdravotně postižené osoby a seniory bezplatně naučí-
me základní obsluhu na osobním počítači a vyhledávat si potřebné informace na 
internetu. Služba je poskytována každý všední den od 8:00 do 16:00 osobám se zdra-
votním postižením od 19let do 64 let a seniorům. Služba je poskytována bezplatně.
Kurz Základy znakového jazyka – zdravotně postižené osoby a  senioři zde mají 
možnost naučit se základy znakového jazyka. Kurz probíhá každé pondělí od 15:00 
do 16:00 v internetové učebně. Kurz je zdarma!!
doprovody – v případě potřeby nás kontaktujte a my Vás doprovodíme k lékaři, na 
úřady. Služba je určena pro zdravotně postižené osoby a seniory. Služba je bezplatná.
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OCHUTNÁVKA ČAJů V NEMOCNIČNÍ lÉKÁRNĚ
Srdečně Vás zveme na ochutnávku čajů Megafyt a akci 2+1 zdarma, která se uskuteční 16.6. 
od 10:00 do 16:00 hod. v nemocniční lékárně Orlickoústecké nemocnice, a.s. Ochutnat budete 
moci ze široké nabídky čajů ovocných i studených, které si v rámci této akce můžete zakoupit. 
Tel. kontakt: 465 521 007, e-mail:lekarna@uo.hospital.cz
Otevírací doba: Pondělí – Pátek 7:00 – 17:00 hodin, neděle a svátky 8:00 – 12:00 hodin (léká-
renská pohotovostní služba)

OSOBNÍ ASISTENCE je určena osobám 
se zdravotním postižením a  seniorům, 
které potřebují pomoc při zvládání kaž-
dodenních situací. Služba je poskytována 
osobám od 1 roku věku včetně starších se-
niorů nad 80 let se sníženou soběstačností 
z  důvodů zdravotního postižení, nemoci 
nebo věku.

OdBORNÉ SOCIÁlNÍ PORAdEN-
STVÍ uživatelé se na nás mohou obrátit 
s  nejrůznějšími dotazy a  problémy, které 
vznikly v  důsledku jejich nepříznivé so-
ciální nebo zdravotní situace. Mohou se na 
nás obrátit osobně, telefonicky, e-mailem 
nebo poštou. Také nabízíme prodej baterií 
do sluchadel za výhodnou cenu.

PůJČOVNA KOMPENZAČNÍCH PO-
MůCEK PRO dĚTI SE ZdRAVOTNÍM 
POSTIžENÍM k dispozici máme mecha-
nický vozík, chodítka, dětské berle, speci-
álně upravené kolo a pojízdnou polstrova-
nou sedačku.

Kde nás najdete: Čs. armády 1181 (vysoká 
budova Rieter – 3. podlaží), ÚO, 
tel: 465 525 324, web: www.czp-pk.cz

Kontakty: Eva Jiřincová – vedoucí, 
tel.: 775 693 985, 
e-mail: eva.jirincova@czp-pk.cz
Barbara Mejdrová, DiS. – sociální pracov-
ník, tel.: 775 693 983, 
e-mail: barbara.mejdrova@czp-pk.cz

NOVý PRIMÁŘ ORl ORlICKOÚSTECKÉ NEMOCNICE
Poté co naše řady náhle opustil primář MUdr. Radomír lána, proběhlo výběrové řízení, 
při kterém byl jako nejlepší z uchazečů vybrán MUdr. Josef Hájek, který byl 1.5. jmeno-
ván primářem otorinolaryngologického oddělení MUdr. Josef Hájek.
V roce 1993 složil státní závěrečnou zkoušku na Fakultě všeobecného lékařství UK v H. Králové 
a ve stejném roce nastoupil do Orlickoústecké nemocnice a.s. jako lékař na odd. ORL. V r. 2000 
složil atestaci 2. stupně v oboru ORL a byl jmenován zástupcem primáře tohoto odd. V naší 
nemocnici pracuje MUDr. Hájek již 21 let a za tu dobu se vypracoval ve zkušeného operatéra 
a uznávaného odborníka. Po absolvování řady odborných školení vykonává od března 2011 zá-
roveň funkci náměstka léčebné péče v Orlickoústecké nemocnici, a.s.
Přejeme MUDr. Hájkovi i  nadále mnoho profesionálních úspěchů a  spokojených pacientů.
 MUDr. Jiří Řezníček, ředitel Orlickoústecké nemocnice, a.s.

12. května se konal další ročník soutěže 
v  plavání pod názvem Plaveme pro dobrou 
věc. Tato akce se konala ve spolupráci s Tep-
vosem, spol. s r.o. a Plaveckou školou. Akce 
se nám vydařila, závodníci, kterých bylo 46 
ze sedmi pozvaných zařízení, si akci moc 
pochvalovali. Nejrychlejším plavcem se stal 
Tomáš Putnar z našeho Stacionáře.
Také jsme se zúčastnili dalšího ročníku akce 
„Člověk – člověku“, který se konal v Zábře-
hu na Moravě a  v  letošním roce měl název 
„Šmoulové“.
Naši uživatelé přijali pozvání, letos to bylo již 
po páté, od pana starosty Letohradu na čtvr-
teční dopolední pouťování.
Sportovci našeho zařízení se připravují na 
Regionální hry, které se budou konat posled-
ní týden v květnu v Třemošnici a také se bu-
deme prezentovat svým vystoupením na akci 
Město v pohybu.
6. června se bude konat vernisáž naší vý-
tvarné výstavy na téma dOPRAVA. Začá-
tek ve 13:00 hodin v prostorách Malé scény. 
Srdečně zveme naše příznivce. 

H. Zastoupilová, ved. přímé péče

MATEŘSKÉ CENTRUM 
MEdVÍdEK 

!!! POZOR!!! Odpoled-
ní středy v červnu jsou 
věnovány výletům do 
okolí. Ty se uskuteční 
POUZE za příznivého 
počasí!

CVIČENÍ PRO ROdIČE S  dĚTMI od 4 
měsíců do cca 2 let pro předem přihlášené: 
pondělí 3., 10., 17. a 24. června. Časy cvičení: 
4-5 měs. 8:15 hod., 5-8 měs. nelezoucí 8:45 
hod., 8-12 měs. lezoucí 9:00 hod., 13-18 měs. 
chodící 9:45 hod. Přijďte si s dětmi zacvičit 
pod vedením fyzioterapeutky V. Hofmano-
vé, tel.: 602 673 382
ROZPAdl SE MI VZTAH. CO dÁl?: stře-
da 4. června od 17:00 – 19:00 hod. Přednáška 
MUDr. E. Noskové-Zárubové, lékařky a psy-
choterapeutky. Přijďte si pro praktické rady, 
jak se s nastalou situací poprat, cena 50 Kč.
NÁVŠTĚVA U  HASIČů: středa 11. června 
v  15:30 hod. Sraz u  budovy hasičského zá-
chranného sboru u  hlavní silnice směr Č. 
Třebová. Vezměte své děti na exkurzi k pro-
fesionálním hasičům. Pokud situace dovolí, 
navštívíme i sanitky ZZS.

Nabídka kurzu pro děti: 
METOdA INTUITIVNÍHO VIdĚNÍ
Přednáška pro veřejnost: úterý 17. června od 
17:30 hod., vstupné 50,- Kč
Kurz pro děti: středa 18.6. až neděle 22.6. po 
15. hodině, čas bude upřesněn podle zájmu. 
Kurz je 5 denní a děti od 5 do 12 let 
se učí 2 hodiny denně, probíhá proces akti-
vace centra vnímání, cvičení rozvíjí sebejis-
totu, harmonizuje se práce obou mozkových 
hemisfér, děti se celkově zklidňují, děti pa-
sivní se rozvíjí v aktivitě, navyšuje se IQ.
Metoda může pomoci i  dětem nevidomým 

a  slabozrakým k  orientaci v  prostoru a  ke 
snadnějšímu absolvování školního 
programu. 
12letá zkušenost Marka Komissarova, spolu-
práce s vědeckými ústavy. 
Veškeré informace podá Lenka Franzová, 
FranzovaLenka@seznam.cz, tel.: 604 650 708
VýlET dO CHOCNĚ: středa 19. června. 
Pojeďte s  námi vlakem do Chocně. Navští-
víme park s  prolézačkami. Sraz je v  15:15 
na zastávce UO město, odjezd v 15:33 hod. 
Odjezd z Chocně v 18:20 hod. Výlet se koná 
pouze za pěkného počasí.
HURÁ NA PRÁZdNINY s  nafukovacím 
hradem Generali a  pohádkou: středa 25. 
června od 15:00 hod. Přijďte se bavit, hrát 
si a sportovat na poslední akci tohoto škol-
ního roku. Těšit se můžete na pohádku i na 
nafukovací hrad, který poskytla společnost 
Generali. Vstupné dobrovolné, na každého 
malého návštěvníka čeká dáreček.

PROVOZNÍ dOBA:
PO od 8:00 – 12:00 hod. – Cvičení s Veroni-
kou pro předem přihlášené
ÚT od 9:00 – 12:00 hod. – Nemluvňátka – 
volná herna bez programu
ST od 9:00 – 12:00 hod. – Předškolkáček – 
přednášky + zpívánky + herna
ST odpoledne – výlety do okolí, herna za-
vřená
ČT od 9:00 – 12:00 hod. – Předškolkáček – 
malovánky + herna

KONTAKT: K. Fišarová, tel.: 605 965 463, 
M. Crhonková, tel.: 605 774 569, medvi-
dekuo@seznam.cz, www.medvidekuo.cz, FB 
– Mateřské centrum Medvídek

Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje, Konzumu, Jsme tu doma, 
Iveco-Irisbus
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Tělocvična ZŠ Libchavy
13.30 Florbal pro ZŠ 6. – 7. tř.

Tělocvična ZŠ Třebovská
13.30 Florbal pro ZŠ 8. – 9. tř.

Sportcentrum RADAVA
14.00 Bowling SŠ

Tábořiště Cakle
15.00 Dětský den outdoorových aktivit

Okolí města Ústí nad Orlicí
16.00  Orientační běh pro veřejnost

Tenisové kurty Tenisového klubu
17.00  Tenisový turnaj pro dospělé

ČTVRTEK 5. ČERVNA 2014 
Mírové náměstí

14.00  ZŠ Třebovská 
14.45  DDM Duha
15.30  Libchaváček ZŠ Libchavy
16.15  Strings ZUŠ
17.00  Večerníčkovy hádanky ZUŠ
17.45  Makadam
19.00  Felix SLOVÁČEK & Big band Letohrad
20.30  PIRAT SWING Band

Atletický stadion TJ Jiskra
9.30 Běžecké štafety ZŠ

Mírové náměstí
10.00 „UMPRUMKA NA NÁMĚSTÍ“
Malířský a kreslířský plenér, ukázky umělecko- řemeslných technik, 
fotografický ateliér, ukázka tvorby oboru design oděvů 

                                                                                               www.ssup.cz
Sportcentrum RADAVA 

12.30  Bowling pro ZŠ 8. – 9. tř.
Krytý plavecký bazén

15.00 Plavecké štafety pro školy a veřejnost
Herna TTC na Žižkově

17.00  Turnaj ve stolním tenise pro školy a veřejnost
Zimní stadion

18.00  In-line hokej pro veřejnost

PÁTEK 6. ČERVNA 2014
Mírové náměstí

14.45  DRAGON, rock
15.45  NATŘIJE, pop/rock
16.45  BRATRSTVO KOČIČÍ PRACKY, rock/alternative
17.45  SEKWENZA, rock
18.45  POSLEDNÍ DECH …?, rock
20.00  PROGRESSAID – Bystřice Kladská (Polsko)
22.00  STO ZVÍŘAT

Tělocvična SŠUP
9.00 Soutěž ve šplhu 

Fotbalové hřiště TJ Sokol (umělý povrch)
14.00 Fit rodina – veselé soutěžení pro rodiče s dětmi 
 a dvojice kamarádů z Ústí nad Orlicí

Volejbalové kurty TJ  Sokol, Hylváty
15.00 Beach volejbal

SOBOTA 7. ČERVNA 2014
Mírové náměstí

KVELB theatre v průběhu dne vystoupí profesionální nezávislé di-
vadlo. Epizody: Uličnickej Blázinec, Kára Komediantů, Černá Ro-
dinka a Vzplanutí …

PONDĚLÍ 2. ČERVNA 2014
Mírové náměstí

15.15  Písnička a Zlatý klíček ZŠ Komenského
16.00  Street dance
16.45  Sweet wood ZUŠ
17.30  Acri Tibia
18.15  Black band ZUŠ
19.15  Těžká doba
21.00  ČECHOMOR

Hřiště SŠUP
13.00  Streetbal ZŠ, SŠ

Hřiště ZŠ Bratří Čapků
13.00  Vybíjená pro ZŠ 4. – 5. tř.

Sportcentrum RADAVA
14.00 Bowling pro ZŠ 6. – 7. tř.

Tenisové kurty Tenisového klubu
15.30  Tenisový turnaj pro děti a mládež

ÚTERÝ 3. ČERVNA 2014
Mírové náměstí

MOMO při hledání ztraceného času 
v průběhu dne vystoupí divadlo z Bystřice Kladské (Polsko)
14.00  ZŠ Bratří Čapků
14.45  Taneční obor ZUŠ
15.30  Čtyřlístek ZUŠ
16.15  ZUMBA
17.15  Alou Vivat
18.00  Ponny Expres
19.15  Jazzování s Františkem UHLÍŘEM 
 Lee Andrew Davison - zpěv
 Adam Tvrdý - kytara, Jaromír Helešic – bicí 
21.00  Petra JANŮ & GOLEM

Volejbalové kurty TJ Sokol
9.00  Vybíjená pro žáky 6. tř.

Mírové náměstí
9.00 DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 - ukázky sokolnictví (dravci)

Tělocvična SŠA Dukla
13.00 Florbal pro SŠ

Kociánka
13.30 Hledá se vítěz 
2. ročník cyklistického závodu pro žáky ZŠ s autogramiádou olympij-
ského vítěze J. Kulhavého a vloženým závodem cross country „ÚS-
TECKÉ SCHODY“ s aktivní účastí Jaroslava Kulhavého a dalších špič-
kových cyklistů  www.hledasevitez.cz

STŘEDA 4. ČERVNA 2014
Mírové náměstí

14.00  Speciální ZŠ + stacionář
14.30 Stacionář tančí
14.45 MŠ Na Výsluní + Větrníček
15.30  ZŠ Kerhartice
16.15  Kocianek ZUŠ
17.00  Co-Bo-Drums ZUŠ
17.45  PPS 
19.00  VLTAVA
21.00  Marta TÖPFEROVÁ & TROVA

Atletický stadion TJ Jiskra
9.00 Sportovní hry MŠ 

Fotbalové hřiště TJ Sokol
9.00  Fotbalový turnaj ústeckých nadějí 

Tělocvična ZŠ Bratří Čapků
12.00  Přehazovaná pro ZŠ

DOPROVODNÉ AKCE:
2. 6. 21.00 Ukázka sokolnictví (dravci) - Mírové náměstí
3. 6. 15.00-18.00 Den otevřených dveří 
    - chrám Nanebevzetí Panny Marie
3. – 5. 6.   Kaktusy - prodejní výstava - ul. T.G.M.
4. 6. 15.15 Kašpárkova cesta kolem světa - Malá scéna
    - kavárna
    pět pohádek z pěti světadílů v podání
    studentů 1. ročníku SZŠ
5. 6 15.00-16.30 Sochařská dílna - Městské muzeum
7. 6.   9.00-16.00 Den otevřených dveří v knihovně 
    - Městská knihovna Ústí nad Orlicí
7. 6. 7.00  Orlickým podhůřím, 38. ročník pochodu a cyklojízdy
8. 6. 14.00 Zahradní slavnost DDM Duha - Kociánka
   - přehled zájmové činnosti za celý školní rok
10. 6. 15.00 NA KOLE DĚTEM - 5. ročník veřejné cyklotour na pod-

poru onkologicky nemocných dětí - Mírové náměstí

PREZENTAČNÍ AKCE Na Mírovém náměstí:
6. 6.  14.00  Den Českého rozhlasu Pardubice

VÝSTAVY:
Městské muzeum „Technické hračky“
   „Zdeněk Brožek“
   „Mládí Quida K.“
   „Ateliér Quida K.“

5. 6. 17.00 „UPRUMKA vystavuje“ - Galerie pod radnicí
   vernisáž výstavy prací žáků SŠUP Ústí nad Orlicí 
   (do 27. 6. 2014)

6. 6. 13.00 „Dopravní prostředky“ - Malá scéna
   vernisáž výstavy, 10. ročník spolupráce 
   Stacionáře a SŠUP Ústí nad Orlicí   (do 30.6.2014)

11. 6. 17.00 „Tančící Eva“ - Hernychova vila
   vernisáž u  příležitosti odhalení plastiky a  udělení 

čestného občanství města Evě Veverkové

Bohaté občerstvení na Mírovém náměstí
Hasičská hospoda – u Hasičárny

Skauti – opékání buřtů na Mírovém náměstí
Informace k programu:

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, tel.: 465 521 047, 465 525 245
Informační centrum města, tel.: 465 514 271 (111)

Ozvučení:
SOUND LA Jindřich Helekal Lanškroun

Moderátoři: 

Změna programu vyhrazena!

SPONZOŘI AKCE
KABELOVÁ TELEVIZE s.r.o., TEPVOS s.r.o., Pavel HAUPT, A.B.V. spol. s r.o., UO, SMP CZ, a.s. , VCES, a.s. , HOCHTIEF CZ a.s., , EVROVIA CZ, a.s. , AVENA s.r.o., HOLCIM Česko a.s., MEIXNER & HANUŠ a.s., EKOLA České Libchavy s.r.o., EATON Elektrotechnika s.r.o., 
 VERA, spol. s r.o., CONEL s.r.o., ELEKTRO SYCHRA, spol. s r.o., PIRELL s.r.o., STAPO, spol. s r.o., MOLDEX METRIC v.o.s., Jindřich Schlesinger - GASTRO komplet, Pavel PIRKL, obchodní a úklidová firma, AGILE spol. s r.o., DÉMOS, spol. s r.o., ACE Trade, spol. s r.o.,  
STAVONA s.r.o., UOTEX s.r.o., HELP silnice - železnice s.r.o., MASOEKO s.r.o., KAMODY s.r.o., OHGS s r.o., FORENTA s.r.o., ZÁŘECKÝ BUS DOPRAVA s.r.o., Mgr. Jiří HOLUBÁŘ, VELEBNÝ & FAM s.r.o., PROPLAST, spol. s r.o., AGROSTAV a.s., Petr ŠŤASTNÝ, GEODÉZIE ÚnO s.r.o., 
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Všeobecná zdravotní pojišťovna, RESAL spol. s r.o., BKN, spol. s r.o.,

OIK TV Česká Třebová
Český rozhlas Pardubice
Regionální deník
KAM po Česku

10.00 Koncert kapely THE TAP TAP je doprovázen výstavou 
drsných vtipů na téma hendikepovaní. Hlavním účelem výstavy 
je upozornit na význam černého humoru jako důležité schop-
nosti komunikovat o vážných věcech s nadhledem. Výstava 
podporuje sbírku na dostavbu pražského Jedličkova ústavu.
10.00  Dechový orchestr města Ústí nad Orlicí 
11.15  Šedous Band 
13.00  Vyhlášení soutěže Fit rodiny a vítězů sportovních soutěží 
14.00  Dechový orchestr Smetanova domu Litomyšl 
15.00  SPEAK NO EVIL, moderní jazz - Neukölln (Německo)
16.00  ORdrums Petra Oravce
17.00  Swing Barrel Band
18.00  POULIČNÍCI
19.30 THE TAP TAP 
21.30  Ondřej HAVELKA & MELODY MAKERS
23.15 OHŇOSTROJ

14www.ustinadorlici.cz
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Čechomor
Čechomor je svitavsko-pražská hudební skupina 
hrající české, moravské, slezské a slovenské lidové 
písně převedené do stadionové moderní world 
music, spojené s  jasně rozpoznatelnými hlasy 
hlavních protagonistů.
Za dobu svého působení procestovali celou Ev-
ropu, Severní Ameriku a  Rusko, spolupracovali 
s divadlem Na Palmovce, bratry Formany, diva-
dlem Continuo a  dalšími významnými umělci. 
V roce 2001 získali tři ceny Anděl.
Současnou sestavu tvoří zpívající kytarista Fran-
tišek Černý, houslista a  zpěvák Karel Holas 
(předvedl se i na kytaru), multi-instrumentalista 
Michal Pavlík (violoncello, dudy, klávesy), akor-
deonista - jinak uznávaný trumpetista Radek Po-
bořil, kontrabasista Taras Voloshchuk, bubeník 
a perkusista Patrik Sas, Michael Vašíček – dopro-
vodná kyara a mandolína. 

Jazzování s Františkem Uhlířem
František UHLÍŘ – basa
Lee Andrew DAVISON – zpěv
Adam TVRDÝ – kytara
Jaromír HELEŠIC – bicí nástroje 

Petra Janů & Golem
Populární zpěvačka a  Zlaté slavice s  doprovod-
nou kapelou Golem pod vedením Jana Václavíka. 
Dáma s  rockovou minulostí a  muzikálovou no-
blesou, která za svou profesní kariéru vydala přes 
dvacet alb, ztvárnila množství úspěšných muziká-
lových rolí a vlastní tři Zlatá slavice (1987 - 1989).

Vltava
Vltava je hudební skupina, která existovala v le-
tech 1986–2003 a  znovuobnovila svou činnost 
v  roce 2010. Je považována za jednu z  nejorigi-
nálnějších českých skupin, typické jsou její sur-
realistické texty. Zakládající člen a autor většiny 
písní je Robert Nebřenský.
Vtipné mnohoznačné texty a charakteristický, vy-
soký hlas Nebřenského dokresloval jemnou, roc-
kovou až jazzovou muziku mísící se s trampskou 
písničkou, swingem, blues, reggae, cirkusovými 
rytmy a dechovkou.
V sestavě nové Vltavy jsou původní Robert Ne-
břenský (kytara, zpěv), Martin Vajgl (bicí) a Fran-
tišek Svačina (klávesové nástroje). Novými členy 
pak jsou Tomáš Uhlík (basa) a Peter Binder (ky-
tara). 

Marta Töpferová & Trova
Marta Töpferová je jednou z  nejzajímavějších 
zpěvaček a písničkářek své generace a je meziná-
rodně uznávaná jako jedna z čelních představite-
lek tzv. worldmusic. Po emigraci do USA v roce 
1987 se naučila plynně španělsky a  prosadila se 
jako osobitá umělkyně a  skladatelka latinsko-
americké hudby. Martin hluboký hlas, lyrické 
písně a  unikátní doprovod na čtyřstrunné cua-
tro a  kytaru zaujaly posluchače po celém světě, 
procestovala Evropu, USA, Kanadu, Argentinu 
a  Thajsko a  objevuje se na významných pódi-
ích jako např. Queen Elizabeth Hall v Londýně, 
Blue Note v New Yorku nebo World Music Fes-
tival v Chicagu. Dodnes Marta Töpferová vydala 
sedm alb, čtyři ve španělštině, dvě v češtině a jed-
no v  angličtině, obsahující převážně její vlastní 
tvorbu.  V  hudbě Martina latinskoamerického 
souboru Trova se zrcadlí její dlouholetá vášeň 
pro kulturu tohoto bohatého kontinentu. Členy 
jejího kvarteta jsou dva přední hudebníci z Chile 
žijící v Německu: Alejandro Soto Lacoste (kyta-

ra, klavír, akordreon) a Cristian Carvacho (cha-
rango a perkuse) a český kontrabasista a skladatel 
Tomáš Liška.

Pirate swing band
Vlastní kapela Jiřího Ševčíka, zahrnující 17  re-
spektovaných sólistů mnoha žánrů (od rockerů 
po filharmoniky). Repertoár PIRATE SWING 
bandu tvoří nejen klasický swing, ale především 
vlastní původní, svěží a  vtipné swingové verze 
hitů jiných hudebních žánrů (Jackson, Madonna, 
Police, Queen, Bon Jovi, Oasis, atd.), což těleso 
činí výjimečným, nikdo jiný se  této „disciplíně“ 
u  nás  ani v  Evropě totiž nevěnuje. Velmi důle-
žitou složkou každého koncertu či vystoupení 
je humor. PIRATE SWING band na sebe poprvé 
strhl pozornost veřejnosti a  médií „pirátským“ 
koncertem na  střeše, jež se  objevil na  titulních 
stranách novin, a  TV Nova o  něm informovala 
dokonce v  hlavních zprávách. V  roce 2010  byla 
kapela (z  desítek ansámblů celého světa) vybrá-
na k účinkování na speciální party k příležitosti 
narozenin Freddieho Mercuryho a oslavy 40  let 
existence Queen ve švýcarském Montreux v září 
2011.  PIRATE SWING band se  tam tisícov-
ce hostů z  celého světa představil se  speciálně 
pro tuto příležitost nacvičeným programem, slo-
ženým výhradně z  vlastních původních swing-
-jazz aranží na skladby skupiny Queen. Upravená 
Bohemian Rhapsody zaznamená na  speciálním 
koncertě PIRATE SWING bandu velký úspěch 
a bývalý osobní tajemník Freddieho Mercuryho 
kapelu ihned na místě oficiálně zve k účinkování 
do  Montreux. V  lednu 2012  pirátští chlapci vy-
prodávají pražský Semafor a sklízí pochvalu od Ji-
řího Suchého, který si jako host na koncertě s ka-
pelou i  zazpívá a  současně přichází nabídka od 
managementu Karla Gotta účinkovat s Mistrem 
v televizi. Ten je kapelou nadšen a neskrývá to.

Sto zvířat
Sto zvířat je česká klubová kapela hrající hudbu 
obvykle žánrově zařazovanou jako „ska“. Byla za-
ložena roku 1990 v Praze na základech rock‘n‘ro-
llového bandu Matěj Čech a od té doby pravidel-
ně koncertuje a vydává desky.
Arnošt Hanf - klávesy, zpěv 
Jana Jelínková - zpěv 
Tomáš Belko - tenorsaxofon, zpěv 
Petr Pivoňka - kytara 
Josef Doubrava - baskytara, zpěv 
Jan Kalina - bicí, zpěv 

Pouličníci
Táborští POULIČNÍCI - Alena Němcová, Karel 
Daňhel, Marcel Kříž - hrají, zpívají i  tančí od 
roku 1992. Jejich repertoár se opírá o jarmareč-
ní, pouťové, kramářské, staropražské, vojenské 
a hospodské písničky. Hudebně akustický projev 
je vizuálně zpestřen radostným a vitálním pohy-
bem. Písničkami připomínají POULIČNÍCI po-
lozapomenutý žánr - městský folklór - a své po-
sluchače tak zbavují smutku, potěší i rozezpívají. 
K viděni a slyšení jsou na ulicích i náměstích, na 
tržištích, jarmarcích a  poutích, na výstavištích 
i veletrzích při propagačních a reklamních akcích. 

The Tap Tap alternative-experimental Praha
The Tap Tap je jedním z  největších seskupení 
handicapovaných hudebníků na světě. Jádro ka-
pely tvoří téměř dvě desítky stálých členů – těles-
ně postižených studentů i absolventů škol Jedlič-
kova ústavu v Praze. Kapelu v  roce 1998 založil 
a  dodnes vede Šimon Ornest. The Tap Tap má 

na svém kontě stovky vystoupení na hudebních 
festivalech, společenských a charitativních akcích 
v ČR ale i v zahraničí, včetně vyprodaných kon-
certů v pražském Rudolfinu a Státní opeře Praha.
V současné době The Tap Tap chystá turné spo-
jené s  výstavou černého humoru na téma han-
dicapovaní a další zahraniční cestu, tentokrát do 
Izraele. Koncert kapely THE TAP TAP v Ústí nad 
Orlicí je doprovázen výstavou drsných vtipů na 
téma hendikepovaní. Hlavním účelem výstavy 
je upozornit na význam černého humoru jako 
důležité schopnosti komunikovat o  vážných vě-
cech s nadhledem. Výstava podporuje sbírku na 
dostavbu pražského Jedličkova ústavu

Ondřej Havelka & Melody Makers
Zpěvákem, hercem, moderátorem, tanečníkem, 
režisérem – tím vším je Ondřej Havelka. Však 
má také na co navazovat: na skladatelské jméno 
svého otce Svatopluka Havelky a hereckou pověst 
matky, Libuše Havelkové. Hlavním povoláním 
Ondřeje Havelky je dnes zkrátka swing. Propra-
coval se k němu absolutoriem herectví na pražské 
DAMU, režie na brněnské JAMU, rolemi v Diva-
delním studiu Ypsilon, sólovým zpěvem v  Ori-
ginálním pražském synkopickém orchestru, ale 
kupodivu i mladistvou zálibou v bigbítu. Dokon-
ce spolupracoval s horňáckou muzikou Ležhory. 
Nejvíce si však Havelky užijí posluchači jeho or-
chestru Melody Makers. Založil ho v  roce 1994 
a orientoval na raný swing třicátých a čtyřicátých 
let. Společně vydali řadu alb. 

KVELB theatre
Divadlo Kvelb je profesionální nezávislé divadlo 
– skupina kumštýřů, umělců, slučující prvky di-
vadelních, výtvarných a jiných forem. Je to lout-
kové, alternativní a pouliční divadlo, teátr kočují-
cích šašků, činohra, pohybové i výtvarné divadlo, 
rej maškar. Prosyceno humorem, nadhledem 
a osobitým výtvarným projevem nabízí originál-
ní neopakovatelné ztvárnění lidských vizí, které 
překračují rámec běžného a  všedního vnímání 
umělecké práce a života jedince vůbec. 
Divadlo Kvelb vzniklo v roce 1997 a od roku 2000 
sídlí v  Českých Budějovicích. Rokem 2000 se 
také datuje vznik současné podoby tváře divadla 
Kvelb, jeho vstup do profesionální umělecké čin-
nosti a spolupráce hlavních protagonistů divadla. 
Hraje po celé Evropě, způsob i  výsledky práce 
jsou neverbální, srozumitelné jedinci kteréhokoli 
koutu planety - dětem i dospělým. Návrhy a reali-
zace scén, loutek a ostatní tvůrčí a umělecké práce 
si dělají sami, pracují se všemi prvky divadelního 
jazyka a snaží se objevit nové. 

ORdrums Petra Oravce
ORdrums („ORavcovy bubny“) - je rytmická 
skupina žáků/žákyň a studentů/studentek bicích 
nástrojů, kteří navštěvují stejnojmennou soukro-
mou hudební školu v  Letohradě. Tuto bubenic-
kou skupinu založil Petr Oravec na konci roku 
2006 a  od té doby vystupuje na mnoha akcích. 
Jeden z  velkých úspěchů je každoroční koncert 
se známými osobnostmi české hudby na týdnu 
sportu v  České Třebové (Katapult, Střihavka, 
Mandrage, Lunetic atd.), pak dosažení 3. kola 
v soutěži Česko-Slovensko má talent v roce 2012 
s  hvězdnou porotou Lucií Bílou, Martinem De-
jdarem a Jaro Slávikem. Dále vystoupení v pořa-
du VIP Prostřeno se Zbigniewem Czendlikem, 
Halinou Pawlovskou, Hankou Křížkovou a Vla-
dimírem Kratinou.
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KAlENdÁŘ AKCÍ A UdÁlOSTÍ – ČERVEN 2014
Více informací na: www.ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271

Neděle 1. června
13:30 hodin TJ Jiskra ÚO U15 – FK Přelouč U15/fotbal/ doma
14:00 hodin Dětský den se Sokolem sokolovna gymnázia ÚO
15:15 hodin TJ Jiskra ÚO U13 – FK Přelouč U13/fotbal/doma
17:00 hodin TJ Jiskra ÚO B – Sokol Libchavy/fotbal/doma
Pondělí 2. června

Výstava KAMIN/fotografie/do 30.6. ČČK ÚO tel.: 464 649 590
10:00 hodin Smaltování I./dílna RC Srdíčko tel.: 604 313 249
17:00 hodin Třídní hudební besídka ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
Úterý 3. června
16:00 hodin Třídní hudební besídka ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
Středa 4. června
15:15 hodin Kašpárkova cesta kolem světa/pohádka Malá scéna tel.: 608 180 002
17:00 - 19:00 hodin Rozpadl se mi vztah/přednáška MC Medvídek tel.: 605 965 463
18:00 hodin Fotografie a nová média/výstava/vernisáž Malá scéna tel.: 608 180 002
Čtvrtek 5. června
16:00 hodin Den D/přednáška Městská knihovna tel.: 737 205 226
16:30 hodin Třídní hudební besídka ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551

Umprumka vystavuje /do 27.6. Galerie pod radnicí
Pátek 6. června
13:00 hodin Dopravní prostředky/ výstava/vernisáž Malá scéna tel.: 608 180 002
16:00 hodin Třídní hudební besídka ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
18:00 hodin TJ Jiskra ÚO C – FK Kerhartice/ fotbal/doma
Sobota 7. června
7:00-10:00 hodin 38. ročník Orlickým podhůřím/pěšky/na kole start/restaurace U Malinů ÚO
9:00 hodin Volejbalový turnaj neregistr..družstev multif.hřiště Kerhartice tel.: 607 633 511
9:30 hodin FK Agria Choceň U15 – TJ Jiskra ÚO U15/fotbal/venku
9:00-16:00 hodin Den otevřených dveří v knihovně Městská knihovna tel.: 737 205 226
11:15 hodin FK Agria Choceň U13 – TJ Jiskra ÚO U13/fotbal/venku
14:00 hodin Dětský den s Indiány na Kolibě o.s. Havlíček tel.: 736 414 564
14:45 hodin FK Agria Choceň U19 – TJ Jiskra ÚO U19/fotbal/venku
Neděle 8. června
11:00 - 18:00 hodin Farní den Děkanství Ústí n.O.
17:00 hodin FK Nová Paka – TJ Jiskra ÚO A/fotbal/venku
17:00 hodin Sokol Řetová – TJ Jiskra ÚO C/fotbal/venku
Pondělí 9. června
9:00-15:00 hodin Second hand/bazar oblečení ČČK ÚO tel.: 464 649 590
10:00 hodin Smaltování II./dílna RC Srdíčko tel.: 604 313 249
12:30 hodin Vzpomínkové odpoledne jídelna CSP Na Pláni
19:30 hodin Bony a klid 2/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Úterý 10. června
10:00-14:00 hodin Soutěž ml. zdravotníků/region. Kolo prostranství Kociánka tel.: 464 649 590
15:00-15:30 hodin Na kole dětem/sport.projekt Mírové náměstí
16:00 hodin Závěrečné vystoupení Tancovánek pro nejmenší Relax Caféé tel.: 777 850 131
18:00 hodin Architektura reálného socialismu/přednáška Malá scéna tel.: 608 180 002
Středa 11. června
8:00 hodin Výlet do Polska ČČK ÚO tel.: 464 649 590
15:00 hodin Konec čaroděje Cvaklmana/pro děti Městská knihovna tel.: 737 205 226
15:00 hodin II. kolo kr.přeboru v atletice ml. žactva atletický stadion ÚO
17:00 hodin Umístění plastiky „Tančící Eva“ Městské muzeum
18:00 hodin Memoriál J. Kováče na 800 m atletický stadion ÚO
18:00 hodin Memoriál Václava Čevony na 3 km atletický stadion ÚO
18:00 hodin 100 let od vypuknutí 1.sv.války/přednáška Městská knihovna tel.: 737 205 226
Čtvrtek 12. června

Český videosalon 2014/do 14.6. Kulturní dům ÚO tel.: 465 521 047
 Zlaté slunce 2014/do 14.6. Kulturní dům ÚO tel.: 465 521 047
19:00 hodin Olga/film ČR Malá scéna tel.: 608 180 002
19:30 hodin Ranhojič/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Pátek 13. června
6:00 hodin Růžová zahrada/výstavaLysá n.L. SPCCH ÚO/Senior klub tel.: 737 378 815
15:00 hodin Pletení z papíru/dílna ČČK ÚO tel.: 646 649 590
17:00 hodin Flow with the  music/tancování Relax Caféé
19:30 hodin X-Men: Budoucí minulost/film 3D Kino Máj tel.: 465 521 047
21:00 hodin Flow with the  music/tancování Relax Caféé
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Pokud pořádáte kulturní, sportovní či jinou společenskou akcí v Ústí nad Orlicí a blízkém okolí (např. Kerhartice, Hylváty, Černovír, Knapovec, D. a H. Houžo-
vec) můžete využít bezplatného uvedení této akce v Ústeckých listech a na webových stránkách města.

Sobota 14. června
9:00 hodin Čištění Tiché Orlice začátek v Cakli
14:00 hodin TJ Jiskra ÚO U19 – FC Junior Skuteč U19/fotbal/doma
17:00 hodin TJ Jiskra ÚO A – TJ Dvůr Králové/fotbal/doma
17:00 hodin TJ Jiskra ÚO C – volný los/fotbal/venku
17:00 hodin FK Kerhartice – Mistrovice/ okr. III. tř. ve fotbale
Neděle 15. června
9:00-12:00 hodin 9. Studánkový výstup na Andrlův chlum/start/ Lázeňská ul.
13:30 hodin TJ Jiskra ÚO U15 – SK V. Mýto U15/fotbal/doma
15:00 hodin Khumba/film 3D Kino Máj tel.: 465 521 047
15:15 hodin TJ Jiskra ÚO U13 – SK V. Mýto U13/fotbal/doma
17:00 hodin TJ Jiskra ÚO B – Slavoj Cerekvice/fotbal/doma
16:00 hodin Táta Fest RC Srdíčko tel.: 604 313 249
Pondělí 16. června
10:00 hodin Smaltování III./dílna RC Srdíčko tel.: 604 313 249
19:30 hodin Koule/ divadlo Roškotovo divadlo tel.: 465 521 047
Úterý 17. června
9:30 hodin Šmoulí den/pro děti zahrada ČČK ÚO tel.: 464 649 590
15:00-17:00 hodin Den otevřených dveří klubu KAMIN u ZŠ Třebovská
17:30 hodin Metoda intuitivního vidění/přednáška MC Medvídek tel.: 604 650 708
18:00 hodin Setkání s absolventy ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
19:30 hodin Divergence/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Středa 18. června
10:00 hodin První pomoc/přednáška RC Srdíčko tel.: 604 313 249
19:00 hodin Pocta látkám z Perly/módní přehlídka Malá scéna tel.: 608 180 002
19:30 hodin Hvězdy nám nepřály/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Čtvrtek 19. června
6:00 hodin Železný Brod a Pojizeří/celodenní výlet Senior klub ÚO tel.: 731 601 548
15:00 hodin Drátkování/dílna ČČK ÚO tel.: 464 649 590
15:00 hodin Slavnost mezi sloupy ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
15:15 hodin Výlet do Chocně MC Medvídek tel.: 605 965 463
Pátek 20. června
16:00 hodin Přednáška první pomoci ČČK ÚO tel.: 464 649 590
Sobota 21. června
8:00 hodin Lanšperským panstvím/cyklo-orientační soutěž start/ tábořiště Cakle
9:30 hodin SK Holice U15 – TJ Jiskra ÚO U15/fotbal/venku
11:00 hodin III.kolo II. atletické ligy mužů a žen stletický stadion ÚO
11:15 hodin SK Holice U13 – TJ Jiskra ÚO U13/fotbal/venku
14:00 hodin SKP M. Třebová U19 – TJ Jiskra ÚO U19/fotbal/venku
17:00 hodin TJ Sebranice – TJ Jiskra ÚO B/fotbal/venku
Neděle 22. června
15:00 hodin Hurá do pravěku/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Pondělí 23. června
10:00 hodin Očkování/přednáška RC Srdíčko tel.: 604 313 249
Úterý 24. června
14:00 hodin Výlet na Suchý vrch ČČK ÚO tel.: 464 649 590
17:30 hodin Třídní hudební besídka ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
Středa 25. června

Mladá scéna 2014/do 29.6. Malá scéna tel.: 608 180 002
13:00 hodin Cyklovýlet po okolí ÚO ČČK ÚO tel.: 464 649 590
14:00 hodin Otevření turistického poznávacího okruhu Hernychova vila
15:00 hodin Hurá na prázdniny MC Medvídek tel.: 605 965 463
17:00 hodin Třídní hudební besídka ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
Čtvrtek 26. června
14:00 hodin Odpolední vycházka ČČK ÚO tel.: 464 649 590
16:00 hodin Třídní hudební besídka ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 551
Pátek 27. června
10:00 hodin Závěrečná párty RC Srdíčko tel.: 604 313 249
14:00 hodin Taneční odpoledne na Kociánce Relax Caféé
Sobota 28. června

8:00 hodin Novohradská 70/cyklovýlet TJ Sokol Kerhartice
www.novohradska70.kerhartice.com

9:00-19:00 hodin Oslavy 100 let fotbalu v ÚO stadion TJ Jiskra

14:00 hodin O černého výra/ hasičská soutěž hřiště Pod lesem Černovír/SDH 
Černovír

19:30 hodin Hudba německého romantismu kostel Nanebevzatí P. Marie
Neděle 29. června
13:00 hodin Knapovecká pouť/sraz u kostela v ÚO
15:00 hodin Knapovecká pouť/bohoslužba v kostele v Knapovci
Pondělí 30. června

Rieter Cup/ do 4.7. tenisové kurty TK ÚO
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dĚTSKý KlUB FIAlKA

Dětský klub Fialka poskytuje krátkodo-
bé, dlouhodobé, pravidelné i  nepravidel-
né hlídání dětí. Nástup možný kdykoli 
během roku po předchozí telefonické či 
osobní domluvě (den předem). Nabízíme 
také hlídání dětí o  prázdninách v  době 
uzavření MŠ. Kapacita omezená, hlaste 
se, prosím, co nejdříve. Od 1. června nás 
najdete v MC Medvídek, Heranova 1348, 
ÚO. Od září budeme zpět v  nových pro-
storách Nové Louže.
Náš klub férově podporuje Konzum. Další 
info najdete na webových stránkách: 
www.fialka-uo.cz

KONTAKT: M. Crhonková, 
tel.: 732 681 858, 605 774 569, 
e-mail:fialkauo@seznam.cz

ROdINNÉ CENTRUM SRdÍČKO 
PROVOZNÍ dOBA: během 
této doby začátky programů 
cca 9:30 – 10:00 hod., pobytné 
30 Kč/1 dítě, 40 Kč/více dětí
PO: 8:30 – 12:00 hod. – HER-
NA, VÝTVARNÁ DÍLNA pro 
dospělé
ST: 8:30 – 12:00 hodin – HERNA, PROGRÁ-
MEK PRO DĚTI – zpívání, vyrábění, pohyb...
PÁ: 8:30 – 12:00 hodin – HERNA, ANGLIČ-
TINA pro děti, kontakt: Mgr. J. Marková, tel.: 
777 656 047

PONdĚlNÍ VýTVARNÉ dÍlNY (cena dle 
spotřeby materiálu):
PO 2.6. od 10:00 hod. – SMALTOVÁNÍ I. 
(originální náušnice nebo přívěsky..)
PO 9.6. od 10:00 hod. – SMALTOVÁNÍ II.
PO16.6. od 10:00 hod. – SMALTOVÁNÍ III.

OdPOlEdNÍ PROGRAMY (multifunkční 
sál, 1. patro):
PÁ: 16:00 – 18:00 hod. – KLUB EXIT pro 
mládež, kontakt: J. Procházka, tel.: 601 592 935
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – KLUB DESKO-
VÝCH HER s kavárnou, kontakt: Bc. D. Do-
strašil, tel.: 603 913 885

JEdNORÁZOVÉ AKCE
NE 15.6. od 16:00 hod. – TÁTA FEST, za-
hrada RC. U příležitosti svátku otců zveme 
všechny táty, jejich ratolesti i  ostatní členy 
rodiny ke společné oslavě. Čeká nás jako už 
tradičně nejen spousta disciplín chlapského 
rázu (boxovací pytel, lukostřelba, střelba ze 
vzduchovky apod.), ale i  pečená vepřová 
kýta a jiné dobroty. Účast zdarma.
ST 18.6. od 10:00 hod. – PRVNÍ POMOC, 
sál RC – interaktivní přednáška lektora ČČK 
Martina Kaláška, která nás vyzbrojí dalšími 
nezbytnými znalostmi a dovednostmi a zod-
poví řadu případných otázek
PO 23.6. od 10:00 hod. – OČKOVÁNÍ – 
beseda se zdravotníkem, herna RC. Co nám 
k tomuto kontroverznímu tématu poví zdra-
votník, lektor Martin Kalášek?
PÁ 27.6. od 10:00 hod. – ZÁVĚREČNÁ 
PÁRTY, zahrada RC. A  než se rozjedeme 
na prázdniny užijme si společně speciální 
pohodový čas na naší krásné zahradě, občer-
stvení zajištěno.

KONTAKT: Mgr. Marcela Dostrašilová, 
tel.: 604 313 249, 603 976 036, 

e-mail:rcsrdicko@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz
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dĚTSKý dEN SE SOKOlEM
Sokol Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve na 
DĚTSKÝ DEN, který se uskuteční 1. června 
od 14:00 hodin v sokolovně ústeckého gym-
názia. Za nepříznivého počasí se akce bude 
konat v tělocvičně.

dEN 
OTEVŘENýCH dVEŘÍ 

V KlUBU KAMIN 
V HYlVÁTECH

Děti a vedoucí z volnočasového klubu vás 
zvou v úterý 17. června od 15:00 do 17:00 
hodin na a prohlídku klubovny a vyzkou-
šení aktivit, kterými vás provedou samy 
děti. Vyzkoušejte si taneční podložky, 
zahrajte si stolní fotbálek s našimi dětmi, 
naučíte se moderní karetní a deskové hry, 
zazpíváte si karaoke a poslechnete si naše 
malé hudebníky.
Klub KAMIN je vedle ZŠ Třebovská 
v Hylvátech, ve žlutém domě přezdívaném 
Kampelička.

Kontakt: http://klub-kamin.webnode.cz

POZVÁNKA NA NETRAdIČNÍ 
dĚTSKý dEN

Srdečně zveme všechny děti na netradiční 
dětský den, který se uskuteční 7. června 
od 14:00 hodin na Kolibě. Čekají na Vás 
Indiánské úkoly, ukázky lasování, koně, 
opékání vuřtů a  především lesní bojová 
hra stopovaná. Autobus pro Oušťáky bude 
opět zajištěn. Těšíme se na Vás. Info na tel.: 
736 414 564

Za o.s. Havlíček v Kerharticích 
Ondřej Kolář

ZPRÁVY Z HAVlÍČKA  
- II. ROČNÍK PEXESIÁdY 

Dne 12.4.2014 pořádal o.s. Havlíček v  Ker-
harticích II. ročník pexesiády. Zúčastnilo se 
32 soutěžících, kteří byli rozděleni do třech 
kategorií (0 - 7 let, 8 - 15 let a starší). V první 
kategorii obhájila loňské vítězství Verča Ko-
lářová, následována Nikolkou Hyhlíkovou 
a Adamem Stránským. V druhé kategorii se 
na prvním místě umístila Lucka Drexlerová, 
na druhém místě Dominik Třešňák a na tře-
tím místě Verča Jentschke. V nejstarší kate-
gorii zvítězil Pavlík Krása, v  těsném závěsu 
následován Filipem Kuklou a  Ondrou Páv-
kem. Do příštího roku připravíme více kate-
gorií pro rychlejší průběh a budeme se těšit 
na šikovné účastníky. Zejména nás potěší 
hraví dospělí. Děkujeme všem za povedenou 
akci a těšíme se na III. ročníku. 

Mgr. et Mgr. Hana Hanusová

KlUBCENTRUM Ústí nad Orlicí 

3d dIGITÁlNÍ KINO 
MÁJ – ČERVEN 2014

Neděle 1. 6. – neděle 8. 6.
KINO NEHRAJE

Pondělí 9. 6. v 19:30 hodin
BONY A KlId 2
Volné pokračování kultovní „vekslácké bala-
dy“ z roku 1987. Co dnes po 25 letech dělá 
partička někdejších veksláků? Jsou venku 
z  vězení a  přizpůsobili se: vekslák-pěšák 
a  šprýmař Bíny, šéf gangu Richard, Martin 
i Evička Tričko. Zase jsou všude tam, kde se 
dají vydělat „rychlý prachy“: podfuky, úplat-
ky, tunelování, krádeže. Vstupné: 110,-Kč

Čtvrtek 12. 6. v 19:30 hodin
RANHOJIČ
Historický film podle populárního románu 
Noaha Gordona z  období 11. století. Ben 
Kingsley hraje slavného učence Avicenu, 
k němuž do Persie přijíždí mladík Rob Cole 
z  Evropy, aby se z  potulného ranhojiče stal 
skutečným léčitelem. Titulky. Vstupné: 100,-

Pátek 13. 6. v 19:30 hodin
X-MEN: BUdOUCÍ MINUlOST 3d
Kompletní sestava X-Men bojuje ve válce 
o  přežití svého druhu. Zmutovaným hrdi-
nům hrozí definitivní zánik, jejich rasa je 
na pokraji vyhynutí. Jediná cesta ke spasení 
vede přes minulost, na samý začátek řetězce 
událostí, které stávající nebezpečí vyvolaly. 
Česká verze. Vstupné:140,-Kč

Neděle 15. 6. v 15:00 hodin
KHUMBA 3d
Zebra Khumba byl už od narození terčem 

posměchů svého stáda, protože se narodil 
napůl pruhovaný a  napůl bílý. Navíc když 
začalo období sucha, příbuzní Khumbu ob-
vinili, že je prokletý a že je příčinou všech ne-
příjemností.. Odvážná, polopruhovaná zebra 
se vydává do nebezpečného ale zároveň zá-
bavného dobrodružství, aby našla chybějící 
proužky. Česká verze. Vstupné: 120,-Kč

Úterý 17. 6. v 19:30 hodin
dIVERGENCE
Dobrodružná akční fantasy byla natočena 
podle úspěšného románu Veroniky Rothové. 
Ve světě budoucnosti jsou lidé rozděleni na 
pět frakcí podle svých dobrých vlastností. 
Každá vyznává jiné hodnoty, společně ale 
vytvářejí harmonický celek. Jenže hlavní hr-
dinka Tris do žádné škatulky nezapadá….. 
V hlavní roli Kate Winslet. Titulky. Vstupné: 
100,-Kč

Středa 18. 6. v 19:30 hodin
HVĚZdY NÁM NEPŘÁlY
Nejvtipnější smutná love story je adaptací 
světového bestselleru Johna Greena z  roku 
2012, který vypráví o tom, jak zábavné, vzru-
šující a tragické je žít a být a zamilovaný. Ti-
tulky. Vstupné: 120,-Kč

Neděle 22. 6. v 15:00 hodin
HURÁ dO PRAVĚKU!
Tihle tři umí natropit nejednu neplechu a ani 
dnes nezůstanou pozadu. Společně s  nimi 
zažijeme dobrodružství staré 65 milionů let. 
Ernie, Max a  Julia se ocitají v  hnízdě toho 
nejhoršího z nejhorších. T-rexe! K jejich pře-
kvapení se nestanou potravou, ale jsou bráni 
jako mláďata, a tak začíná jejich dobrodruž-
ství! Česká verze. Vstupné: 90,-Kč

Pondělí 23. 6. – pondělí 30. 6.
KINO NEHRAJE

Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnuje 
cenu brýlí (dospělí 29,-Kč, děti 25,-Kč, ke 

koupi v pokladně kina). 3D brýle lze použí-
vat opakovaně.
Rezervace a  prodej vstupenek on-line na 
www.klubcentrum.cz 
Předprodej: Informační centrum MěÚ, 
tel.: 465 514 271
Pokladna kina otevřena půl hodiny před za-
čátkem představení – tel. 736 503 566
Informace: Klubcentrum v  Ústí nad Or-
licí, Lochmanova 1400, tel.: 465  521  047, 
465 525 245, info@klubcentrum.cz 

KlUBCENTRUM ÚSTÍ 
NAd ORlICÍ

NABÍdKA POŘAdů 
– ČERVEN 2014

Město Ústí nad Orlicí si Vás dovoluje srdečně 
pozvat na městskou slavnost
2. – 7. června - Mírové náměstí 
ÚSTÍ NAd ORlICÍ – Město v pohybu – Tý-
den dobré pohody
Čechomor, Jazzování s Františkem Uhlířem, 
Petra Janů & Golem, Vltava, Marta Töpfero-
vá & Trova, Felix Slováček, Pirat Swing Band, 
Sto zvířat. Divadlo Kvelb Theatre, Pouličníci, 
The Tap Tap, Ondřej Havelka & Melody Ma-
kers, ohňostroj
Dále se představí soubory a  kroužky ústec-
kých škol a  partnerských měst, amatérské 
kapely různých žánrů. Pestrá je i nabídka do-
provodných programů a výstav. 

Úterý 10. června
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
KEŇA. 
Lenka Kohlová, studentka Regionální geo-
grafie UP v Olomouci a členka týmu dobro-
volníků působících v Keni v rámci projektu 
EUROSHA, strávila v Keni půl roku. Podělí 
se s námi o zážitky a poznatky z  této země. 
Cestopisná přednáška, vstupné 65 Kč
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12. – 14. června – Kulturní dům
Celostátní soutěž neprofesionální filmové 

tvorby 61. ročník
ČESKý VIdEOSAlON 2014

ZlATÉ SlUNCE 2014
Pondělí 16. června 

19:30 hodin – Roškotovo divadlo
d. drábek: KOUlE, Klicperovo divadlo 
Hradec Králové
Hra s  podtitulem „Příběh vrhačky“ je tra-
gikomickým fiktivním portrétem zestárlé 
československé těžké atletky Mileny, která 
lásce ke sportu obětovala všechno, i  když ji 
stát s totalitním režimem nutil užívat doping. 
Hrají: P. Tomicová, K. Sedlárová, J. Zapletal, 
T. Lněnička, divadelní předplatné, vstupné 330 Kč
Možnost rezervace vstupenek on-line na 
www.klubcentrum.cz.
PŘEDPRODEJE VSTUPENEK: Informační 
centrum v budově radnice, tel.: 465 514 271, 
Klubcentrum v Ústí n.O., Lochmanova 1400, 
tel.: 465 521 047
INFORMACE: Klubcentrum v Ústí n.O., 
tel.: 465 521 047, 465 525 245 i fax, 
www.klubcentrum.cz, info@klubcentrum.cz

PROGRAM MAlÉ SCÉNY 
– ČERVEN 2014

dOPRAVNÍ PROSTŘEdKY – 10. jubilejní 
ročník výtvarné výstavy Stacionáře a  SŠUP 
Ústí nad Orlicí. Vernisáž 6.6. ve 13:00 hodin.
4.6. – KAŠPÁRKOVA CESTA KOlEM 
SVĚTA – pět velmi krátkých pohádek z pěti 
světadílů pro malé diváky a  jejich rodiče. 
Hrají studenti 1. ročníku Střední zdravot-
nické školy Ústí nad Orlicí. V 15:15 hodin, 
kavárna Malé scény
4.6. – FOTOGRAFIE A  NOVÁ MÉdIA – 
výstava studentů 3. ročníku SŠUP Ústí nad 
Orlicí. Studenti představí výběr ze souborů 
klauzurních prací a  fotografických cvičení 
realizovaných v letošním školním roce. Sou-
částí akce bude také projekce vlastních krát-

kých filmů realizovaných v  předmětu Mul-
timediální tvorba. Vernisáž výstavy v  18:00 
hodin.
10.6. – SKRYTÉ KVAlITY ARCHITEK-
TURY REÁlNÉHO SOCIAlISMU – v této 
přenášce se dozvíte, že i  tolik opovrhovaná 
a  nesvobodná doba jako byla totalita, měla 
své kvality. Konkrétně u nás bylo vystavěno 
několik staveb, které by rozhodně neměly být 
zapomenuty. Přednášející: Marie Nováková. 
V 18:00 hodin, vstupné 50 Kč, studenti 30 Kč
12.6. – OlGA, Česko, 2014 – nový celove-
černí dokumentární film režiséra Miroslava 
Janka je osobním portrétem výjimečné osob-
nosti – první dámy Olgy Havlové.V  19:00 
hodin, vstupné 80 Kč, pro členy FK 60 Kč
18.6. – POCTA lÁTKÁM Z PERlY aneb, 
CO VŠECHNO MOHlO BýT – módní 
přehlídka Ateliéru Dana Kozáková-Jansová. 
Součástí bohatého programu je ochutnávka 
pravých belgických pralinek, kozích a  ov-
čích sýrů, taneční vystoupení, výstavy atd. 
V 19:00 hodin, vstupné 120 Kč
25. – 29.6. – MlAdÁ SCÉNA 2014 – celo-
státní přehlídka studentského divadla

Z MĚSTSKÉHO MUZEA 
Městské muze-
um v  Ústí nad Orl. 
Vás v  červnu zve 
nejen na probíhají-
cí nové výstavy, ale 

aktuálně  i  na  sochařské dílny,  kde si  bu-
dete  moci  sami vyzkoušet různé techni-
ky zpracovávání  kamene aj. materiálu. 
Projekt  doplňuje interaktivní formou  vý-
stavy  věnované  Quidu Kocianovi, jehož 
140.  výročí  narození letos připomínáme. 
Dotací ho podpořilo Město Ústí nad Orlicí. 
Sochařské dílny budou prvně demonstračně 
veřejnosti otevřeny v zahradním altánu Her-
nychovy vily v rámci akce Ústí v pohybu, a to 
ve čtvrtek 5.6.2014 od 15:00 do 18:00 hod. 
Zájemcům  z  řad veřejnosti, kteří  si  bu-
dou  chtít  vyzkoušet  jednotlivé  techni-
ky s  lektorem detailněji, budou určeny dal-
ší červnové čtvrtky, tj. 12.6. , 19.6. a 26.6. 
vždy od 15 do 16:30 hod. Školám zabloku-
je  produkční muzea termíny odlišné, a  to 
vždy na základě dohody. Projekt bude pro-
bíhat  také  od druhé poloviny července do 
konce srpna.  O  prázdninách  bude možné 

přihlásit děti  i  do takto zaměřeného  srp-
nového  příměstského tábora.  O  těchto  ter-
mínech Vás budeme  informovat obvyklou 
formou. 
Nářadí i  materiál limitují  počet zájemců, 
proto se  raději vždy na uváděné  termíny 
hlaste u  produkční muzea na mailu zeidle-
rova@muzeum-uo.cz nebo na č. tel. 464 
649 555. Za červnové sochařské dílny bude 
vybírán poplatek 45,- Kč. 
V  interiéru budovy jsou nadále přístup-
né výstavy Mládí Quida K., Ateliér Quida 
K. a Ústí na pohlednicích a nově také Tech-
nické hračky, výstava s  funkčním želez-
ničním modelem  obohacená  demonstrací 
některých hraček a interaktivní dílnou, kte-
rá všude sklidila u návštěvníků velký úspěch, 
a to vždy v obměněné náplni. Při prohlídce 
výstav můžete i  Vy vzdát hold ústeckému 
výtvarníkovi Zdeňku Brožkovi, jehož le-
tošní nedožité 95. narozeniny připomínáme 
alespoň částí jeho bohaté tvorby. Věříme, že 
i  Vy využijete bohatou nabídku muzejních 
akcí a  v  Hernychově  vile  strávíte příjemně 
prožitý čas.  

Srdečně zve Jarmila Süsserová, 
ředitelka muzea 

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
5. června od 16:00 
hodin – den d – před-
náška k  70. výročí vy-
lodění spojenců v Nor-
mandii – Jan Šípek
7. června od 9:00 do 
16:00 hodin – dEN 
OTEVŘENýCH dVEŘÍ v  knihovně – 
možnost navštívit věž s expozicí o F. Eger-
lem a zahradní altán s výstavou Zapome-
nuté Oustí, na požádání přístupné i během 
června
11. června od 15:00 hodin – KONEC ČA-
ROdĚJE CVAKlMANA – čtení a výtvar-
né hraní pro děti
11. června od 18:00 hodin – POKUS EV-
ROPY O KOlEKTIVNÍ SEBEVRAždU 
1914 – Muselo k  tomu dojít? Před 100 
lety vypukla Velká válka – přednáška 
Mgr. Zdeňka Hübnera z cyklu Akademie 
volného času

Během června je v knihovně přístupná vý-
stava výtvarné soutěže komiksů na téma 
Na půdě jsem objevil/-a starý kufr... 
Otevřeno během provozní doby knihovny: 
PO – PÁ 9 – 18 hod., SO 9 – 11 hod.

Během lETNÍCH PRÁZdNIN bude 
PROVOZNÍ dOBA knihovny upravena 
takto:
Oddělení pro dospělé
Pondělí  9:00 – 14:00 hodin
Úterý       9:00 – 18:00 hodin
Středa      9:00 – 14:00 hodin
Čtvrtek    9:00 – 14:00 hodin
Pátek        9:00 – 18:00 hodin

Oddělení pro děti
Úterý – pátek 9:00 – 14:00 hodin

KONCERT PĚVECKÉHO SBORU Z BERlÍNA-NEUKÖllNU
Srdečně Vás zveme v sobotu 28. června do děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie, 
kde od 19:30 hodin vystoupí pěvecký sbor WARTEBERGER MUSIKFREUNdE (Přátelé 
hudby z Wartenbergu Berlin, založený r. 2011) z partnerského města Berlín-Neukölln.
Na programu bude HUdBA NĚMECKÉHO ROMANTISMU – vokální a instrumentální 
díla R. Schumanna, F. Mendelssohna-Bartoldyho, H. von Herzogenberga, J.G. von Rhein-
sbergera. Sólisté: N. Miller (varhany, E-piano), M. Gerke (baryton), D. Levine (violoncello).

ZE SOUBORU C-dANCE 
Ve středu 11. června se uskuteční umístění plastiky „Tančící Eva“ v  Městském muzeu 
v Hernychově vile, začátek vernisáže v 17:00 hod. Na plastiku je možné přispět finančním 
darem na místě, nebo na účet 8420060217 / 0100. do zprávy pro příjemce je možné napsat 
heslo „EVA“, případně zmínit jméno dárce.  Radka Vašková
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POZVÁNKA NA FARNÍ dEN
Římskokatolická farnost- děkanství Ústí nad Orlicí vás zve na Farní den v neděli 
8. června 2014. Přidejte se k tradičnímu setkání farníků!
Program:
11:00 hod. - Slavnostní mše svatá – Svatodušní svátky (kostel Nanebevzetí Panny 
Marie). Po mši svaté oběd pod širým nebem - grilování, saláty, občerstvení (farní 
dvůr)
15:00 hod. - Black Band Základní umělecké školy Jaroslava Kociana Ústí nad Or-
licí (farní dvůr)
18:00 hod. - Večerní pobožnost (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
Koncert se uskuteční za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí. Akce se koná za 
každého počasí.

KlUB PŘÁTEl UMĚNÍ ÚSTÍ NAd ORlICÍ
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve do 

Galerie pod radnicí, kde bude 5. června otevřena nová 
výstava s názvem

UMPRUMKA VYSTAVUJE
Studenti a pedagogové Střední školy uměleckoprů-

myslové Ústí nad Orlicí
Výstava bude v Galerii pod radnicí 

otevřena do 27. června.
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý až pátek 10 – 12, 

14 – 17 hodin, 
sobota a neděle 14 – 17 hodin

KNAPOVECKÁ POUŤ SV. PETRA A PAVlA
Poslední červnovou neděli 29. 6. 2014 zveme na Knapoveckou pouť. 
Sraz poutníků je ve 13 hod. u kostela v Ústí nad Orlicí a pro děti odtud startuje 
stopovací hra s ukončením na dětském hřišti v Knapovci. 
Bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla začne v 15 hodin a doprovodí ji rytmická 
kapela mládeže z Ústí nad Orlicí.
Po 16. hodině budou hrát country Šedous band. Pro děti je připravena pohád-
ka, kterou zahrají děti z  literárně-dramatického oboru ZUŠ Ústí nad Orlicí, 
houpačky a  pro všechny pouťové koláče. Občerstvení a  točené pivo zajišťují 
Krčmářovi z knapovecké krčmy. Program Knapovecké pouti se koná pod širým 
nebem na louce pod kostelem, v případě nepříznivého počasí je změna vyhra-
zena. Přijďte se potěšit a posedět. Akce je podporována Městem Ústí nad Orlicí.

Jana Staňková, Knapovec 122 a P.Vladislav Brokeš

POZVÁNKA RElAX CAFÉÉ
Taneční skupina FLOW Vás zve v  pátek 13.6. na 
„FLOW with the music“ v 17:00 hodin do Relax Caféé, 
kde vystoupí všechny složky TS FLOW, BATTLY děti 
vs. děti, junioři vs. junioři, společný JAM. v 21:00 ho-
din AFTERPARTY pro širokou veřejnost.Vstupné 40 
Kč (v ceně i afterparty), pouze afterparty 50 Kč.
V  pátek 27.6. zveme na „TANEČNÍ ODPOLEDNE 
S  VYSVĚDČENÍM I  BEZ…“, které se koná od 14:00 
hod. na Kociánce. Můžete si zatančit street dance s TS 
FLOW, naučit se street dance i  další tance s  lektory. 
Akci pořádá „Taneční centrum J. Bílka“, 
více na www.tanecnibilek.cz, vstupné není.

NOVOHRAdSKÁ 70, MEMORIÁl 
ING. FRANTIŠKA MEJdRA

Srdečně zveme všechny příznivce cyklo 
a nově také pěší turistiky na již sedmý roč-
ník tradiční akce s názvem Novohradská 70, 
Memoriál Ing. Františka Mejdra. A  protože 
bývá sedmička označována jako šťastné číslo, 
připravili jsme letos několik novinek. Spojili 
jsme síly s Východočeskou župou Pippicho-
vou a hejtmanem Pardubického kraje Marti-
nem Netolickým, který nad naší akcí převzal 
záštitu. Dále jsme nachystali trasu o  délce 
100 km pro náruživější cyklisty a  zároveň 
připravili dva okruhy pro ty, co rádi do pří-
rody spíše po vlastních. A všichni dohroma-
dy si pak mohou užít doprovodné aktivity na 
hřišti Sokola Kerhartice, kde nebude chybět 
ani oblíbené posezení u ohně s hudební for-
mací Nahonem, opečenými buřty a točeným 
pivem. Těšíme se tedy na Vás dne 28.6.2014 
v Kerharticích nebo na dalších čtyřech star-
tovacích místech. Více informací na 
www.novohradska70.kerhartice.com
T.J. Sokol Kerhartice

POHYBOVÁ ŠKOlIČKA 
V ÚSTÍ NAd ORlICÍ

Od září 2014 pokračujeme se sportovními 
kurzy pro nejmenší děti. V rámci pohybové 
školičky si můžete vybrat ze tří kurzů.
Cvičení dětí a rodičů (1,5 – 3 roky)
Sportovní přípravka (3 – 6 let) se zaměře-
ním na všestranný pohybový rozvoj
V Tanečním centru Relax Cafee budou pro-
bíhat Tancovánky pro nejmenší (4 – 6 let)
Veškeré informace o  nabízených kurzech 
a  o  přihláškách naleznete na webových 
stránkách www.pohybovaskolicka.cz

Olga Čopianová, tel.: 777 850 131

5. ROČNÍK VEŘEJNÉ CYKlOTOUR
Ve dnech 4. – 14. června se uskuteční 5. 
ročník veřejné cyklotour – Na kole dětem. 
Jedná se o  jedinečnou akci, která se svým 
charakterem a sportovním rozsahem zařadi-
la mezi významné projekty na podporu on-
kologicky nemocných dětí. Peloton cyklistů 
v čele s Josefem Zimovčákem vyrazí na cyk-
lojízdu napříč ČR a přidat se může každý na 
kousek, jednu etapu, nebo celou trasu. 
Ústí nad Orlicí přivítá účastníky veřejné 
cyklotour Na kole dětem v úterý 10. červ-
na. V době od 15:00 do 15:30 hod. se pelo-
ton cyklistů zastaví na ústeckém Mírovém 
náměstí. Návštěvníci si zde budou moci 
zakoupit propagační předměty s logem akce 
Na kole dětem (trička, kraťasy, čepice, bun-
dy, pláštěnky, rukavice, dresy) a tím podpořit 
tento sportovní projekt na podporu onko-
logicky nemocných dětí. Více informací na 
www.nakoledetem.cz

MIŘEJOVSKý OPĚT 
PŘEBORNÍKEM ČOS

Již podruhé se naše jednota zúčastnila Ja-
roměřského krosu. Závodilo se v  neděli 13. 
dubna 2014, do několika kategorií vystar-
tovalo 330 závodníků. Tentokrát byla kon-
kurence daleko vyšší než předchozí ročník. 
Trať náročnější, zpestřená kromě obvyk-
lých přírodních nerovností i  o  přeskoky 
klád v  každém kole před náběhem do dal-
šího z  celkově čtyř okruhů. Udávaná trať 
8 km je ve skutečnosti dlouhá 9600 metrů. 
Celkově skončil J. Miřejovský na třetím místě 
za juniorským reprezentantem Dominikem 
Sádlem z SK Nové Město na Moravě (2. mís-
to v juniorské kategorii na MČR v krosu) a za 
v současnosti jedním z nejlepších závodníků 
Pardubického kraje v kategorii mužů Radkem 
Hüblem z TJ Jiskra Ústí n. Orl. S výsledkem 
závodu byl spokojen už proto, že se předchá-
zející víkend léčil z  krátké jarní virózy. Náš 
druhý reprezentant Michal Roháček obsadil 
ve své kategorii Muži C krásné čtvrté místo.  
V  přeboru ČOS se Jiřímu Miřejovskému 
podařilo obhájit 1. místo před Petrem Skři-
vánkem z T. J. Sokol Opava a před Jiřím Wal-
lenfelsem z T. J. Sokol Královské Vinohrady 
Praha. Před druhým závodníkem z ČOS měl 
náskok téměř 30 vteřin. Závod si zkompliko-
val přibližně o  10 vteřin špatným náběhem 
do třetího kola, kdy se musel o  cca 60 me-
trů vracet zpět a přitom se ocitl asi dvakrát 
na zemi ve snaze vrátit se co nejrychleji na 
správný úsek trati. Michal Roháček ve své 
kategorii v rámci přeboru ČOS získal druhé 
místo za prvním T. Kalousem ze Žamberka.

POWERJÓGA PRO 
ZAČÁTEČNÍKY I POKROČIlÉ 

Přijďte si protáhnout a  posílit celé tělo. 
Gymnázium UO (boční vchod), každý 
čtvrtek 18:30 - 19:30 hod. DDM - kaž-
dé pondělí 18:00-19:00. Cena 50 Kč. Ví-
kendové akce pro začátečníky, pokročilé, 
kombinace s  pilates či bosu. Bližší info 
o termínech hodin a kurzů: 

Markéta Skalická, tel.: 602 245 393
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JUBIlEJNÍ TENISOVý RIETER CUP
První prázdninový týden bude v  Ústí nad 
Orlicí znovu patřit tenisu. Od pondělí 30. 
června do pátku 4. července se na místních 
antukových kurtech bude hrát jubilejní 20. 
ročník Rieter Cupu. Letošní turnaj bude již 
po osmnácté v řadě mistrovstvím České re-
publiky v kategorii mužů a žen. 
„Je to ojedinělá bilance. Pořádat dvacet let 
tenisový turnaj, na kterém se přitom 18 let 
hraje o domácí mistrovské tituly, to je důvod 
k  oslavě. V  letošním roce slaví i  naše spo-
lečnost, která právě před dvaceti lety prošla 
úspěšnou privatizací,“ připomíná generální 
ředitel společnosti Rieter CZ Ústí nad Orlicí 
ing. Jan Lustyk. 
Firma, která se zaměřuje na vývoj a výrobu 
bezvřetenových dopřádacích strojů a která je 
dvě desetiletí součástí švýcarského koncernu 
Rieter, patří k  největším průmyslovým za-
městnavatelům v Pardubickém kraji. 
„Záštitu nad turnajem převzal hejtman Par-
dubického kraje JUDr. Martin Netolický, 
Ph.D., mezi nejvýznamnější partnery patří 
město Ústí nad Orlicí a  společnost Hokami. 

Věřím, že ve spolupráci s ústeckým tenisovým 
klubem připravíme všem hráčkám a hráčům 
pohodový turnaj. Největším přáním je samo-
zřejmě příznivé počasí,“ říká pořadatel a ředi-
tel Rieter Cupu Mgr. Vladimír Vaněk.
Obhájci mistrovských titulů jsou z loňského 
roku Jan Mertl (I. ČLTK Praha) a  Zuzana 
Skočdopolová (LTC Pardubice).

Časový pořad Rieter Cup 2014
Pondělí 30.6.: 1.kolo dvouhry mužů a  žen 
(32 zápasů), 1.kolo čtyřhry mužů a žen (16 
zápasů)
Úterý 1.7.: 2.kolo dvouhry mužů a žen (16 
zápasů), 2. kolo čtyřhry mužů a  žen (8 zá-
pasů)
Středa 2.7.: čtvrtfinále dvouhry mužů a žen 
(8 zápasů), semifinále čtyřhry mužů a žen (4 
zápasy)
Čtvrtek 3.7.: semifinále dvouhry mužů a žen 
(4 zápasy, finále čtyřhry mužů a  žen (2 zá-
pasy)
Pátek 4.7.: finále dvouhry mužů a žen (2 zá-
pasy)

100 lET FOTBAlU 
V ÚSTÍ NAd ORlICÍ

V letošním roce oslaví fotbalový oddíl TJ 
Jiskra Ústí nad Orlicí významné výročí 
svého vzniku. Dne 16.3. 1914 byl v býva-
lém hotelu Friml založen sportovní klub 
Ústí n.O., k jehož tradicím se s úctou hlá-
síme. K  stoletému výročí organizované-
ho fotbalu v našem městě připravujeme 
celodenní sportovně společenskou akci, 
která se uskuteční v  sobotu 28. 6. 2014 
na stadionu TJ Jiskra. Organizační štáb 
připravuje program, v němž se budou pre-
zentovat současní ústečtí fotbalisté všech 
věkových kategorií, v průběhu dne budou 
oceněni významní členové oddílu a před-
stavíme též publikaci ústeckého sportov-
ního nestora p. Hetfleiše k stoleté historii 
sportu v  našem městě. Nejatraktivnější 
zápasy budou odpoledne, nejprve se před-
staví hráči staré gardy v utkání proti býva-
lým hráčům TJ Jiskra, kteří se zasloužili 
o postup do divize v roce 2002. Tento tým 
sestavuje a  povede tehdejší kouč Luboš 
Svoboda. Sportovní část celodenního pro-
gramu uzavře zápas „A“ týmu Ústí n.O., 
proti známým hráčům současnosti, kteří 
prošli naším oddílem a působí nebo půso-
bili ve vyšších soutěžích. Tento výběr se-
stavuje a povede ústecký odchovanec, dnes 
renomovaný trenér Jiří Saňák. Představit 
by se zde měli např. brankář Jiří Bertelman 
i  hráči Jan Javůrek, Šimon Falta, Jaroslav 
Dittrich, Jiří Časko a další. Slavnostní den 
vyvrcholí společenskou zábavou.
Organizační štáb oslav vyzývá touto cestou 
všechny bývalé hráče, funkcionáře i  pří-
znivce aby si přišli zavzpomínat, setkat se 
s přáteli a prožít pěknou letní sobotu s ús-
teckým fotbalem. Po celý den bude v pro-
storách areálu TJ Jiskra připraveno bohaté 
občerstvení.
Časový program:
9:00 hodin – Zápas mladší přípravky (2 x 
15 min.)
9:45 hodin – Zápas starší přípravky (2 x 15 
min.)
10:45 hodin – Zápas mladší žáci (2 x 25 
min.)
11:30 hodin – Seskok parašutistů
11:45 hodin – Zápas starší žáci (2 x 30 
min.)
12:45 hodin – Zápas dorostu (2 x 35 min.)
14:15 hodin – Slavnostní zahájení, projev 
předsedy oddílu, pozdravy hostů, předání 
ocenění
15:30 hodin – Zápas stará garda proti vý-
běru legend p. Svobody (2 x 30 min.)
17:00 hodin – Hlavní zápas Ústí „A“ proti 
výběru hvězd J. Saňáka
19:00 hodin – Zahájení společenského ve-
čera
Součástí celého dne bude výstavka nejza-
jímavějších trofejí fotbalového oddílu TJ 
Jiskra Ústí nad Orlicí.
Určitě si najděte čas a přijďte s námi ku-
laté výročí oslavit.

Jan Skácel, sekretář oddílu
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CVIČENÍ PIlATES
Posilovací cvičení s účinky na tvarování postavy, vyrov-
nání svalových disbalancí, prevenci a nápravu bolesti zad. 
Cvičíme na Gymnáziu UO (boční vchod tělocvičny), 
každé pondělí 18:30 – 19:30 hod., vstup 40 Kč. Bližší info 
Jana Šparlinková, tel.: 777 087 220

IN-lINE ŠKOlIČKA O lETNÍCH 
PRÁZdNINÁCH JIž PO SEdMÉ….

Pro malé bruslaře pořádáme IN-lINOVOU ŠKOlIČ-
KU plnou her, smíchu a zábavy. Pro velký zájem pořádá-
me taktéž BIKOVOU ŠKOlIČKU, AdRENAlINOVOU, 
FREESTYlOVOU ŠKOlIČKU, PŘÍMĚSTSKý ZÁ-
žITKOVý TÁBOR a letošní novinku příměstský tábor 
FREESTYlE KOlOBĚžKY:
•Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let
•V červenci a srpnu vždy PO – PÁ od 8:00 do 16:00 hod.
•V ceně svačinky, obědy, pitný režim, pojištění, návštěva 
aquaparku a závěrečné překvapení
•Možnost zapůjčení bruslí i chráničů
Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabízíme soukromé 
lekce in-line bruslení. Přihlášky a další info na www.inli-
neusti.cz, nebo na tel.: 602 245 393 – Markéta Strnadová-
-Skalická. Těšíme se na Vás!!

MINIGOlF 
Vchod: od „pilinovky“ (u regule) nebo z „Aquaparku“ 
Provozní doba: pátek - neděle od 14:00 do 18:00 hod. 
(poslední vstup v 17:00 hod). 
 
18 minigolfových drah v příjemném parkovém prostře-
dí. Jednoduchá hra - relaxace vhodná pro každého bez 
ohledu na věk či kondici, celou rodinu i seniory! 
Instruktáž hry a  seznámení s  pravidly zajistí vyškolený 
personál. Možnost skupinových rezervací (školní, fi-
remní, pracovní nebo sportovní kolektivy) nad 20 osob 
v jakýkoliv pracovní den. 
Vstupné nezměněno. Zvýhodněné rodinné vstupenky 
a permanentky opět v nabídce! 
Uživatelé sluchadel po předchozí registraci na webových 
stránkách mají 1x týdně vstup zdarma. 
V  případě nepříznivého počasí (déšť) je sportoviště za-
vřeno. Tel.: 739 359 189. 
Svou návštěvou přispějete na cha-
ritativní projekt podpory nedoslý-
chavých dětí. 
Na viděnou na minigolfu. 
www.minigolf-uo.estranky.cz 
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• Veterinární ordinace MVDr. Pirkl. Stříhání, koupání a trimování psů. Stříhání, koupání, rozčesávání koček. Adresa: Ježkova 1073, Ústí nad 
Orlicí (pod divadlem). Tel.: 602 431 141, 728 014 076.

• SALON TYRKYS – MANIKÚRA a  PEDIKÚRA. Romana Šimková proti Roškotovu divadlu. Nabízím VYBĚLENÍ NEHTŮ na rukou. 
TREND LÉTA barevné puntíky. Upravené a nalakované nohy na dovolené prozradí váš vkus. Tel.: 732 819 977.

• Vyučená kuchařka koupí starší RD – využití restaurace a bydlení. Tel.: 734 313 232

• Levná hudba na svatbu, oslavu, večírek, ples nebo taneční zábavu. Tel.: 603 863 521

• Prodám byt 1 + 1, 2. podlaží s výtahem v Ústí n.O. – Hylváty. (Před domem autobusová zastávka, v dosahu obchody, pošta, jídelna a dal-
ší potřebné zázemí). Kuchyň cca 9m2, pokoj cca 16.2, předsíň, WC, koupelna + sklep. Volný, udržovaný a zachovalý. Informace na tel.: 
603 835 339

• Pomůžeme vám získat prostředky na koupi bytu, rodinného domku, rekreačního objektu, rekonstrukci bytu nebo rodinného domu. Pora-
díme. Volejte obchodního zástupce Hypoteční banky: 774 001 734

• Letní prázdniny s angličtinou, sportem a zábavou nabízí jazyková škola Holmes English, Ústí nad Orlicí
1. Letní tábor „Four seasons“ Pastviny – 29.6. – 9.7. 2014
2. Příměstský tábor:  1. termín – 21. – 25.7. 2014
      2. termín – 25. – 29.8. 2014
Více informací na www.holmes-english.cz nebo na tel.: 737 744 975. Těší se na vás tým Holmes English

Taneční kurzy připravované „RElAX dANCE SERVISEM“ Jana Bílka v Ústí nad Orlicí – POdZIM 2014
Základní kurz pro MlÁdEž zahajujeme v neděli 7. září 2014 od 16:00 hod. – 18:30 hod. v „TANEČNÍM CENTRU“ (bývalá restaurace 
„Družba“) v Ústí n.O. Průběh tanečních lekcí bude probíhat kombinovaně v prostorách „TANEČNÍHO CENTRA“ a KD v Ústí n.O.
Prodej legitimací bude tradičně probíhat nejpozději do 1. září 2014.
Místo prodeje: prodejna „FOTO IRENA“ u autobusového nádraží v Ústí n.O., kontakt: Jan Bílek, tel.: 733 706 123
Základní kurz pro dOSPĚlÉ, tj. páry starší 18 let, zahajujeme v neděli 5. října 2014 od 19:30 do 22:00 hod. v „Tanečním centru“ (bývalá 
restaurace „Družba“) v Ústí n.O., po ukončení tanečního kurzu pro mládež. Prodej legitimací STÁlE probíhá nejpozději do 26.9. 2014 
ve FOTO IRENA.
NEVÁHEJTE, kapacita kurzů je omezena a BýVÁ BRZY NAPlNĚNA! Kurzy budou zahájeny v jakémkoli počtu tanečních párů, OSLOV-
TE SVÉ ZNÁMÉ a PŘIJĎTE SE POBAVIT!

V „TANEČNÍM CENTRU JANA BÍlKA“ dále od září 2014 pořádáme POd JEdNOU STŘECHOU
TANEČNÍ A RElAXAČNÍ KURZY nejen PRO „OUŠŤÁKY“ KAždÉHO VĚKU:
- STREET DANCE pro děti již od 4 let, mládež i dospělé
- TANEČNÍ KURZY – KLUBY SPOLEČENSKÉHO TANCE pro děti od 5 let, mládež i seniory
- Dětské pohybové a taneční kurzy – „TANCOVÁNKY PRO NEJMENŠÍ“ – 3 – 6 LET
- Dětské pohybové a taneční kurzy pro děti s maminkami na mateřské dovolené. Vše pod vedením zkušených lektorů!
Netančící a necvičící doprovod účastníků kurzů i ostatní hosty rádi obsloužíme v příjemné kavárně „RELAX CAFÉÉ“ s NEJVĚTŠÍM DĚT-
SKÝM KOUTKEM v Ústí n.O. Těšíme se na vás, sledujte naše stránky, dozvíte se více na: www.tanecnibilek.cz

• PRODEJ DRUŽSTEVNÍHO BYTU 1+1
 Ústeckoorlické bytové družstvo, Chodská čp. 1115, 562 06 Ústí nad Orlicí, prodá družstevní byt (převod členských práv a povinností vzta-

hujících se k družstevnímu bytu)  č. 17 o velikosti 1+1 v ulici Příčná čp. 1330, o výměře 37,10 m2,  který se nachází v 5. podlaží. Bytový 
dům je po celkové rekonstrukci, (zateplení, nová plastová okna), byt má balkon, sklepní kóji, komoru a pěkný výhled na Město Ústí nad 
Orlicí. Byt bude prodán obálkovou metodou zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. Nejnižší nabídková cena se stanovuje na  395.000 Kč.

 Podrobné informace Vám podá správce Ústeckoorlického  bytového družstva firma DÉMOS, spol. s r.o., Chodská čp. 1115, 562 06 Ústí nad 
Orlicí  v kanceláři družstva, nebo na tel. 465524255
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POSTUP PRACÍ NA PRůJEZdU žElEZNIČNÍM UZlEM ÚSTÍ NAd ORlICÍ

Podle plánu pokračují práce na stavbě Průjezdu železničním uzlem Ústí nad Orlicí. Do konce května by měly být položeny všechny části kon-
strukce nové železniční estakády, která povede kolem Mendriku a narovná tak současnou trať. Následně budou probíhat betonářské práce. 
Pokračuje také stavba silničního přivaděče s napojením na komunikaci do Kerhartic.
 
V železniční stanici pak vzniká podchod spojující budoucí výpravní budovu s jednotlivými nástupišti. Hrany nástupišť jsou již usazeny a bu-
dují se železniční svršky pro jednotlivé koleje. Podle předchozích informací mají být veškeré stavební práce hotovy do konce tohoto roku.

Text a foto L. Prokeš



Žáci šestých až osmých ročníků byli rozděle-
ni do jednotlivých dílen vedených pedagogy. 
Pro příklad jedna skupinka byla ve vlastní 
kmenové třídě, další renovovala a znova na-
tírala nábytek z chodeb i  staré židličky, jiná 
parta tvořila počítačové návrhy na loga uče-
ben odborných předmětů. Jeden workshop 
tvořili i „graffiťáci“, kteří pomalovali zdi ko-
lem pingpongových stolů.

ZNÁME lAUREÁTKU 
56. KOCIANOVY 

HOUSlOVÉ SOUTĚžE
V uplynulých dnech žilo naše město IX. roč-
níkem hudebního festivalu Kocianovo Ústí 
a 56. ročníkem Kocianovy houslové soutěže 
pro mládež do 16 let. Sobota 10. května byla 
posledním dnem letošního ročníku. 
Po přijetí na radnici následovalo vyvrcholení 
celé soutěže a festivalu. Totiž vyhlášení vítě-
zů a absolutního vítěze - laureáta 56. ročníku 
KHS. Vyhlašovány byly všechny čtyři katego-
rie a na vítěze čekaly hodnotné ceny. Domácí 
Hana Jasanská se nakonec umístila na pěk-
ném třetím místě v druhé kategorii.
Absolutní vítězkou - laureátkou KHS se sta-
la kanadská houslistka Meng Jia Lin, která se 
podobné soutěže účastnila vůbec poprvé.

Text a foto L. Prokeš
Více na www.ustinadorlici.cz

JEdNOTA BRATRSKÁ OTEVŘElA 
KOMUNITNÍ KNIHOVNU

Po vzoru projektů Free Library nebo Ďaku-
jem sused ze Slovenska, otevřelo Rodinné 
centrum Srdíčko při Jednotě bratrské v Ústí 
nad Orlicí první 24 hodinovou komunitní 
knihovnu v ČR s názvem Sousedská knihov-
na. Slavnostní otevření proběhlo ve středu 
30. dubna.
Komunitní knihovna je vlastně budka/skříň-
ka s  knihami, na veřejném místě, kde platí 
jen jednoduché pravidlo: Půjč a  vrať, nebo 
vyměň za jinou.
Do knihovny věnovaly knížky rodiče a dob-
rovolníci z  Rodinného centra. A  samotnou 
knihovnu vyrobil člověk, který v  Jednotě 
bratrské vykonává alternativní trest obecně 
prospěšných prací, díky spolupráci s  Pro-
bační a mediační službou v České republice. 
Knihovna je přístupná 24 hodin denně z au-
tobusového nádraží. 

BRONTOSAUŘÍ ŠlÁPOTY SE 
ŠlY PO dEVĚTAdVACÁTÉ

29. ročník pochodu „Brontosauří šlápoty“ 
se šel v  sobotu 1. května. Start i  cíl pocho-
du byl u kuželny v Hylvátech a trasa vedla po 
vrstevnicích Andrlova chlumu. Pochodu se 
letos zúčastnilo 520 pochodníků z toho nej-
mladšímu bylo pouhých 6 týdnů a nejstarší 
účastnici 80 let. Jako každý rok se po trase 
pochodu hledala písmenka pro doplnění ta-
jenky a byla také připravena stanoviště s růz-
nými úkoly. V  cíli dostali všichni účastníci 
diplom a sladkou medaili.

PROJEKTOVý dEN NA 
ZŠ KOMENSKÉHO

V pátek 9. května proběhl na druhém stup-
ni ZŠ Komenského projektový den zaměře-
ný na výzdobu interiérů školy. Cílem bylo 
nejen přizpůsobit chodby a třídy dnešní ge-
neraci žáků, ale i posílit jejich vztah ke škole, 
možnost kreativní seberealizace a zpracování 
vlastních návrhů. 
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AlOU VIVAT S HOSTY NA 
JARNÍM KONCERTĚ

Ve čtvrtek 24. dubna se uskutečnil Jarní kon-
cert smíšeného pěveckého sboru ALOU VI-
VAT a jeho hostů. Vystoupení, které se kona-
lo v  sále Základní umělecké školy Jaroslava 
Kociana, bylo složeno ze tří částí. V  první, 
úvodní části, čekalo na posluchače celkem 9 
písniček v podání domácího souboru ALOU 
VIVAT pod vedením Josefa Novotného 
a Kamily Pavlíkové s klavírním doprovodem 
Zdeňky Hájkové.
Následovalo vystoupení trumpetisty Petra 
Kubového, studenta Hudební fakulty JAMU 
Brno a klavíristky Petry Pršalové, která stu-
duje na Konzervatoři Pardubice. Poslední 
částí programu pak byla věnovaná souboru 
Červánek ze Svitav.

„NA dROZdOVSKOU PIlU“ 
VYJElO 662 CYKlISTů

Již 26. ročník tradičního cykloturistického 
výletu „Na Drozdovskou pilu“ se konal v so-
botu 26. dubna. Prezentace a průběžný start 
byl na Mírovém náměstí v  Ústí nad Orlicí, 
odkud se účastníci vydávali na trasy dlouhé 
70 nebo 100 km. Letošní ročník dosáhl účasti 
662 cyklistů.

ÚSPĚŠNý MEZINÁROdNÍ 
dEN TANCE PO ČTVRTÉ 

V ÚSTÍ NAd ORlICÍ
V úterý 29. dubna se po celém světě slaví jako 
Mezinárodní den tance. V  letošním roce se 
podařilo již po páté v ČR a po čtvrté v Ústí 
nad Orlicí spojit taneční síly a uspořádat vel-
kou taneční oslavu. Poselstvím je spojit do-
hromady všechny druhy tance, jeho různé 
podoby a projevy.
Den tance oslavili také tanečníci z Ústí nad 
Orlicí. Oslavy se konaly před Základní umě-
leckou školou Jaroslava Kociana a druhá část 
proběhla v tanečním sále ZUŠ. 

OHlÉdNUTÍ ZA UdÁlOSTMI 
15. dUBNA – 15. KVĚTNA 2014


