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MIMOŘÁDNÉ ZASTUPITELSTVO 
MĚSTA K REKONSTRUKCI ULICE TGM 

Vážení spoluobčané, začátkem února byl 
zastupitelstvem města schválen rozpo-
čet na rok 2015. Rozpočtové příjmy jsou 
v  letošním roce očekávány ve výši 227,2 
mil. Kč a výdaje plánovány ve výši 232,9 
mil. Kč. Schodek rozpočtu 5,7 mil. Kč je 
financován zejména přebytkem loňského 
roku, který je výsledkem zlepšeného hos-
podaření v roce 2014. Stejně jako v  loň-
ském roce, byl rozpočet připraven velice 
podrobně a detailně a každá položka byla 
řádně odůvodněna v textové části, kterou 
měli zastupitelé k  dispozici. S  předlože-
ným návrhem jste se měli možnost sezná-
mit nejen při veřejném projednávání, ale 
také na úřední desce a  webových strán-
kách města. Tato možnost Vám samozřej-
mě zůstává i nadále. 

Současně s  rozpočtem schválilo zastupi-
telstvo také plán investičních akcí města, 
které představují bez očekávaných dotací 
téměř 39 mil. Kč. Jistě nejvýznamnější 
a  nejvíce potřebnou stavbou je celková 
rekonstrukce ulice T. G. Masaryka. V le-
tošním rozpočtu je na akci alokovaná 
částka ve výši 14 mil. Kč.

A  právě rekonstrukce TGM se stala ješ-
tě před únorovým zastupitelstvem opět 
živě diskutovaným tématem. Na vedení 
města a některé další zastupitele se obrátil 
vlastník jedné z  nemovitostí s  požadav-
kem opětovného projednání zamýšle-
ných úprav, které mají zásadně změnit 
dosavadní ráz ulice. Jedná se především 
o změnu směru jednosměrného provozu 
a realizaci vyhrazeného pruhu pro cyklis-
ty v úseku od křižovatky U Bubeníka po 
prodejnu pekařství Sázava. Tyto úpravy 
vycházejí z  Dopravní studie města Ústí 
nad Orlicí, kterou zastupitelé v  červnu 
2013 doporučili jako závazný podklad 
pro nově pořizovaný územní plán. Navr-
hované řešení bylo na podzim roku 2013 
několikrát veřejně prezentováno a disku-
továno. Vlastníci nemovitostí a podnika-
telé provozující svoje aktivity právě v ulici 
TGM navrhované změny odmítali a kri-
tizovali. Díky tomu byl v  prosinci 2013 
předložen tehdejší radou města návrh 
na revokaci původního usnesení. Návrh 
byl podpořen pouze 12 zastupiteli a nebyl 
přijat. Díky námitkám, uplatněným proti 
vydanému stavebnímu povolení, nebyla 

stavba na konci loňského léta zahájena 
a realizace odložena až na rok letošní. 

Vážení spoluobčané, podrobně jsem Vás 
o  celé problematice informoval v Ústec-
kých listech 9/2014. Protože se i  nadále 
domnívám, že výsledná podoba rekon-
strukce ulice T. G. Masaryka je nejen 
z  pohledu vynaložené investice, ale také 
z  hlediska budoucího vnímání celého 
prostoru zásadní, rozhodl jsem se svo-
lat k  této problematice mimořádné za-
stupitelstvo města. Jednání se uskuteční 
v pondělí 2. března od 17 hodin v Malé 
scéně a budou zde opětovně představeny 
všechny doposud projednávané varianty 
navrhovaného řešení. Mimořádné jedná-
ní zastupitelstva města svolávám ve snaze 
umožnit otevřenou diskusi a  díky tomu 
zahájit nezbytnou rekonstrukci ulice v co 
možná nejkratším čase. Tímto Vás záro-
veň srdečně zvu a zároveň i k účasti vy-
zývám. 

Petr Hájek
starosta města

MIMOŘÁDNÉ ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Rekonstrukce ulice T. G. Masaryka

pondělí 2. března 2015 v 17:00 hodin, Malá scéna, Ústí nad Orlicí
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PORUCHY A ODSTÁVKY 
NA WEBU WWW.TEPVOS.CZ

Městská společnost TEPVOS na svém 
webu přidala další službu pro obyvate-
le Ústí nad Orlicí. Na hlavní stránce je 
umístěno čtvercové tlačítko s názvem PO-
RUCHY A  ODSTÁVKY. Po otevření zde 
najdete informace o  probíhajících poru-
chách na sítích spravovaných společností 
TEPVOS (veřejné osvětlení, vodovody, 
teplárenská soustava apod.), které mají 
z  technických důvodů delší dobu odstra-
nění nebo jsou odstraňovány ve spolupráci 
s jinými firmami. Také zde budou zařazeny 
informace o plánovaných odstávkách do-
dávek vody. Věříme, že tato služba pomůže 
k lepší informovanosti občanů.
Připomínáme také, že na stránkách TEP-
VOS i města Ústí nad Orlicí je jednoduchá 
možnost pro občany jak nahlásit poruchu 
veřejného osvětlení (tlačítko HLÁŠENÍ 
ZÁVAD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ)

Markéta Vojvodíková 
 - marketingové oddělení 

městské společnosti TEPVOS

NÁVRHY NA CENY MĚSTA 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2015

Jako každým rokem bude i letos naše město 
udílet ocenění Cena města Ústí nad Orlicí 
a  ocenění Počin roku 2014. Cena města je 
udělována za dlouhodobý přínos oceněné 
osobnosti pro město v oblasti kultury, vědy, 
techniky a  přírodních věd, architektury 
a  umění, sportu a  za vynikající studijní vý-
sledky apod. Počin roku potom za činnost 
nebo dílo, které významně obohatily někte-
rou oblast či více oblastí veřejného života 
a přispěly tak k posílení dobrého jména měs-
ta Ústí nad Orlicí v uplynulém roce.
Návrhy pro udělení některé z cen města Ústí 
nad Orlicí mohou předkládat občané, orga-
nizace, instituce, společnosti, spolky a sdru-
žení, školy a další subjekty. Ocenit lze jednot-
livce, dvojici nebo kolektiv. 
Písemný návrh lze podat do 15. března 
2015 na připraveném formuláři osobně na 
podatelně města Ústí nad Orlicí nebo na 
odboru školství, kultury, sportu, cestovní-
ho ruchu a propagace města Ústí nad Orl. 
Návrh lze rovněž zaslat poštou na adresu 
Městského úřadu Ústí nad Orl. nebo elek-
tronickou poštou na mikyska@muuo.cz 
nebo kroulikova@muuo.cz. 
Ocenění budou předána na slavnostním spo-
lečensko-kulturním večeru za přítomnosti 
veřejnosti v průběhu roku 2015.
Bližší informace, formulář pro podání návr-
hu a statut pro udělení cen města jsou k dis-
pozici v informačním centru města v prosto-
rách radnice a na www.ustinadorlici.cz.

INFORMACE O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva měs-
ta Ústí nad Orlicí byly v roce 2012 zahájeny 
práce na pořízení nového územního plánu 
Ústí nad Orlicí. Územní plán je pořizován 
pro celé území města, tedy pro katastrální 
území Ústí nad Orlicí, Hylváty, Oldřichovi-
ce u  Ústí nad Orlicí, Černovír u  Ústí nad 
Orlicí, Kerhartice nad Orlicí, Gerhartice, 
Knapovec, Dolní Houžovec, Horní Hou-
žovec.  Veškeré postupy při pořizování 
územního plánu probíhají podle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon). Zpracova-
telkou dokumentace byla vybrána paní Ing. 
arch. Vlasta Poláčková, která v prvním po-
loletí roku 2013 dokončila zpracování první 
etapy - průzkumů a rozborů. V návaznosti 
na dokončené průzkumy a  rozbory byla 
ve druhém pololetí roku 2013 zpracována 
druhá etapa – návrh zadání územního plá-

nu. Návrh zadání územního plánu byl dle 
stavebního zákona projednán a  schválen 
zastupitelstvem města dne 3.2.2014. 
Na základě schváleného zadání byla zpra-
cována třetí etapa - návrh územního plánu, 
který byl dokončen v  prosinci roku 2014. 
Zpracovaný návrh územního plánu je 
v souladu se stavebním zákonem zveřejněn 
k nahlédnutí na stavebním úřadu MěÚ Ústí 
nad Orlicí a  na internetových stránkách 
města (www.ustinadorlici.cz, v sekci Úřad – 
Strategické dokumenty – Nový územní plán). 
Oznámení o  zveřejnění návrhu územního 
plánu je prostřednictvím veřejné vyhlášky 
vyvěšeno na úřední desce od 3.3.2015 do 
24.4.2015. 
Do 24.4.2015 může každý uplatnit u sta-
vebního úřadu MěÚ Ústí nad Orlicí své 
písemné připomínky k návrhu územního 
plánu Ústí nad Orlicí.

NOVÉ ZÁKAZNICKÉ CENTRUM MĚSTSKÉ SPOLEčNOSTI 
TEPVOS PŘINESE ÚSPORY I POHODLÍ PRO OBčANY

Nové zákaznické centrum městské společnosti TEPVOS vzniká na ulici Královéhradecká, 
v těsném sousedství budovy Komunálních služeb.
Nevyužívaná bývalá provozní budova prochází v  současné době rekonstrukcí vnitřních 
prostor. V přízemí bude umístěno nové zákaznické centrum pro veřejnost, v prvním patře 
vzniknou nové kancelářské prostory společnosti TEPVOS. Toto zázemí budou využívat za-
městnanci, kteří nyní pracují v budovách na ulicích Třebovská a Heranova. V těsné blízkosti 
nové budovy bude rovněž zřízeno zákaznické parkoviště.
Občané města jako zákazníci společnosti TEPVOS tak budou moci na jednom místě poho-
dlně vyřídit veškeré záležitosti, které potřebují – přihlášky k odběru vody, platby vodného, 
záležitosti hrobových míst apod. Ve spolupráci s městským úřadem Ústí nad Orlicí zde bude 
možné uhradit i některé místní poplatky, například poplatek za svoz komunálního odpadu. 
Centralizace zaměstnanců správy společnosti do jednoho místa přinese navíc finanční úspo-
ry, protože současné budovy, které by vyžadovaly v blízké době větší opravy, budou odprodá-
ny. Dokončení a následné otevření pro veřejnost je plánováno v období podzimu.

Správa městské společnosti TEPVOS

BUBÍNKY A SLUNÍčKO 
NA VÝSLUNÍ

Poslední lednový pátek, pro školáky prázdni-
nový, byl pro děti v Mateřské škole Ústí nad 
Orlicí, Na Výsluní také mimořádný.
Navštívila nás p. Lenka Hradecká, zkušená 
muzikoterapeutka z  Brna. Dětem přivezla 
Africkou pohádku a s ní spoustu nových zá-
žitků. Bubínky, tibetské misky a jiné etnické 
hudební nástroje vycházející z  přírody nás 
k  přírodě opět přiblížily, děti si prožily slu-
nečný den i bouřku a déšť, naučily se afric-
kou písničku a zatancovaly si.
A něco navíc, krásné relaxační dopoledne, ač 
zimní a pochmurné, bylo v tento den i plné 
sluníčka.
Moc se těšíme na další návštěvu paní Hra-
decké a ochutnávku muzikoterapie.

Děti a učitelky MŠ

ŽIJEME SPORTEM
Prvních čtrnáct dní v  lednu se třídy 7. 
A a 7. B zúčastnily lyžařského kurzu v Říč-
kách v  Orlických horách. Po dobu obou 
kurzů nám přálo počasí a díky upraveným 
sjezdovkám jsme si užili krásné lyžování. 
Žáci si vyzkoušeli závod ve slalomu a veče-
ry trávili při společenských hrách.
V úterý 13.1.2015 se žáci 8. a 9. tříd (Lu-
káš Elčkner, Matěj Jeřábek, Matěj Jetmar, 
Martin Popel, Milan Pošepný, Matěj Ráb, 
Ondřej Švec a  Marek Wohner) vydali re-
prezentovat naši školu do Vysokého Mýta, 
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kde se konalo okresní kolo v halové kopa-
né. Už výsledky z okrsku naznačovaly dob-
ré šance, které kluci potvrdili, když se stali 
přeborníky okresu. Gratulujeme.
Celé první pololetí plnili žáci prvního 
i druhého stupně osm disciplín zařazených 
do celorepublikové soutěže „Olympijský 
víceboj“. Ti, kteří splnili všechny disciplí-
ny, získali za odměnu sportovní vysvědče-
ní. Děkuji všem učitelům TV, kteří se do 
projektu zapojili.

Jan Jetmar

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS 
DO PRVNÍCH TŘÍD

Tak jako každý rok i letos se konal na Zá-
kladní škole Bratří Čapků Den otevřených 
dveří. Ve středu 21.1.2015 od 14:00 h. při-
cházeli návštěvníci, jimiž byli bývalí žáci, 
kteří se chodí pravidelně dívat, jak škola 
roste do krásy, rodiče, příbuzní a kamará-
di našich současných žáků. V  neposlední 
řadě se objevili i rodiče budoucích prvňáč-
ků. Ti se potom na místě rozhodovali, do 
které školy svou ratolest zapíší.
K  vidění toho bylo opravdu hodně. Celý 
druhý stupeň předvedl nadprůměrnou 
technickou vybavenost školy prostřednic-
tvím aktivit v  jednotlivých učebnách. Po-
zadu nezůstal ani první stupeň školy. Té-
měř ve všech třídách bylo něco zajímavého 
k  vidění – např. hrátky s  interaktivními 
tabulemi, možnost zamuzicírovat si s hu-
debními nástroji, nechat si nakreslit vlastní 
portrét nebo si nechat věštit osud. V jedné 
z  tříd veřejnost psala zajímavé zážitky ze 
své školní docházky. Nakonec jste mohli 
potkat některé paní učitelky včetně pana 
ředitele v  zajímavých převlecích. O  tom, 
že to byla akce nanejvýš zajímavá, svědčí 
letošní rekordní počet návštěvníků.
Na Den otevřených dveří navázal zápis do 
prvních tříd. Rodiče, kteří se osobně pře-
svědčili o kvalitách naší školy, přivedli své 
dítě k zápisu k nám. Všechny paní učitel-
ky se staraly o to, aby se budoucí prvňáčci 
v naší škole cítili co nejlépe. Proto také le-
tošní zápis do prvních tříd dopadl ke spo-
kojenosti všech. Jana Urbanová

PROBĚHL ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Poslední lednový týden se na naší škole ko-
nal zápis dětí do 1. třídy. Letošním téma-
tem, které spojovalo jednotlivé úkoly, byly 
Šmoulové. Děti poznávaly barvy, čísla, tvary, 
pohádky, zkoušely zavázat mašli, vybarvo-
valy, lepily, prolézaly tunelem a na závěr se 
podepsaly do památeční knížky. Po zápisu si 
mohly vyrobit např. papírovou pastelku ve 
výtvarné dílničce. Na budoucí prvňáčky se 
v září budeme těšit. kolektiv 1. stupně

PŘÍRODOVĚDNÁ PŘEDNÁŠKA
Dne 5. února se konala přírodovědná před-
náška žáků 5. ročníků o pavoucích, stonož-
kách, štírech a škorpionech. Neměl ji nikdo 
jiný, než žák 8. B třídy Přemek Fabiánek, 
který se o  tyto živočichy zajímá a  věnuje 
jim veškerý volný čas. Děti se tak od svého 
spolužáka dozvěděly spoustu nových a zají-
mavých informací. Součástí přednášky byla 
výstavka zajímavých exponátů, jako např. 
největší pavouk na světě a  nejbarevnější 
z nich.
Poděkování za všechny žáky patří Přemkovi, 
pěkným vypravováním dětem přiblížil svět 
těchto živočichů a děti ho odměnily velkým 
potleskem. PaedDr.Yveta Bendová

EXKURZE DEVÁTÝCH ROčNÍKŮ 
DO PRAHY

Vždy na přelomu zimy a  jara jezdí deváté 
ročníky na exkurzi do Prahy.
Tradičně navštěvují galerii minerálů a  zka-
menělin Geosvět. Exponáty jsou rozděleny 
například podle nalezišť, několik vitrín je 
věnováno typicky českým polodrahoka-
mům. Návštěvníci se také mohou seznámit 
s araukarity (zkamenělými dřevy), luminis-
cencí minerálů (při nasvícení různými dru-
hy záření kameny mění své barvy), drahými 
broušenými kameny nebo nepřeberným 
množstvím skvěle zachovaných zkamenělin 
ze všech geologických období. 
Tento rok bude exkurze zaměřena nejen na 
neživou přírodu, ale nově také chemicky. 
V druhé části dne navštívíme Národní tech-
nické muzeum, kde bude probíhat work-

shop, zaměřený na reálné chemické pokusy. 
Žáci si vyzkouší měření pH, seznámí se s vý-
robou umělých krystalů a chemickými reak-
cemi. Pokusí se porozumět a využít v praxi 
chemické piktogramy a  aktivně pracovat 
s periodickou soustavou prvků.
Během nabitého dne plánujeme i zřejmě nej-
oblíbenější odpočinkovou část a  tou je roz-
chod na Václavském náměstí. 

Mgr.Lucie Vavřínová

POSTCROSSING
Chtěli byste dostávat pohledy z různých zemí 
celého světa? Máte zálibu v psaní pohlednic 
lidem z Evropy i  jiných kontinentů? Sbíráte 
poštovní známky? Žáci 8. B ano! Od začátku 
školního roku jsou zapojeni v postcrossingu.
Celá aktivita funguje přes internet, kde mají 
založený vlastní účet. Nejprve si on-line vy-
losují několik adres z  celého světa, pohled 
napíšou v  univerzálním anglickém jazyce 
(ale už několikrát využili i další cizí jazyky, 
které se učí), koupí správnou známku a po-
šlou. Pak následuje několik dní či týdnů 
čekání, než bude jejich pohled zaregistro-
ván adresátem. To hlavní mají ale ještě před 
sebou - za nějaký čas jim přijde pohlednice 
z cizí země od účastníka, který si vylosoval je.
My jsme takto už získali pohledy např. z Ni-
zozemí, Ruska, USA, Francie, Ukrajiny, Ně-
mecka, ale i exotičtějších zemí jako je třeba 
Čína, Nový Zéland a Malajsie.
Zároveň jsme už psali lidem do Hong Kon-
gu, USA, Finska, Číny, Velké Británie, Fran-
cie, Taiwanu; celkem jsme prozatím odeslali 
22 pohlednic. Snažíme se přiblížit Ústí, naše 
tradice, koníčky nebo jen česky pozdravit. 
Zajímaví jsou i  samotní adresáti. Měli jsme 
možnost popřát k narozeninám malé holčič-
ce a ke svatbě jednomu páru, pomáhali jsme 
pohledem plnit domácí úkol ze zeměpisu, 
nebo jsme popsali staršímu pánovi - cestova-
teli naše město. Setkáváme se tak s rodinami, 
dětmi, studenty, ale i seniory.
Žáci se touto aktivitou nejen naučí psát 
správně a čitelně pohledy, ale mnohdy i  tr-
pělivě čekat na další hezký a originální obrá-
zek. Ve třídě mají zaplněny už dvě nástěnky 
a rozhodně se nechystají končit.
K  aktivitě se může přihlásit kdokoli na  
www.postcrossing.cz (česky pouze infor-
mační stránky) nebo www.postcrossing.com 
(oficiální stránky).  Mgr. Lucie Vavřínová

SPECIÁLNÍ 
PEDAGOG NA NAŠÍ 

ŠKOLE
Od ledna tohoto roku 
mohou dospělí i  děti 
využívat služeb školní 
speciální pedagožky, 
která působí na naší 

škole vždy ve středu. Nabízí žákům, třídním 
kolektivům, rodičům, zákonným zástupcům 
i  pedagogům možnost konzultovat, řešit 
a  zvládat problémy související se vzdělává-
ním. Hlavním cílem její práce je snižovat ri-
zika vzniku výchovných, výukových problé-
mů a  negativních jevů ve vývoji žáka, tedy 
řešit tyto problémy včas. 
Rodiče žáků se mohou obracet na tuto pra-

covnici, pokud se budou chtít poradit o tom, 
jak se lépe podílet na vzdělávání svých dětí, 
jak se s  nimi připravovat na výuku, jaké 
učební materiály využívat. Speciální peda-
gožka poskytne také praktické informace, 
které jsou důležité pro úspěšné zvládání 
školních povinností dítěte, zejména když se 
učení stále nedaří. 

Mgr. Miroslava Kroulíková

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 7. TŘÍDY
V  pondělí 19. ledna se podstatná, spor-
tuchtivá část žáků 7. třídy přesunula do Ja-

noušova, kam naše škola každoročně jezdí 
na lyžařské kurzy. Díky technickému sněhu 
jsme mohli úspěšně absolvovat celý týdenní 
výcvik. Všichni začátečníci se naučili sjíždět 
sjezdovku obloučky, pokročilí zdokonalova-
li svoji techniku. Na snowboardy vzhledem 
ke sněhovým podmínkám letos, bohužel, 
nedošlo – tak snad příští rok. Výcvik jsme 
zakončili závodem ve slalomu. V sobotu nás 
na svahu za naši celotýdenní snahu ještě od-
měnilo svojí přítomností sluníčko.

Mgr. Miroslav Kalvach

pokračování na str. 4
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RELAX KOUTEK 
Protože sezení na schodech či chodbě studí, 
a protože ani WC není ideálním místem pro 
rozhovor, vznikl v  bývalém kabinetu spo-
lečenský klidový prostor, kde mohou děti 
z druhého stupně trávit přestávky. Mají zde 
k  dispozici gauč, sedací vaky a  „nezbytné“ 
wifi připojení. Do budoucna zde ještě při-
bude tabule na kreslení a zrcadlo. Prostor se 
ihned stal velmi populárním. Zdá se, že jedi-
ný problém tohoto příjemného místa je to, že 
jsme se zatím neshodli, jak mu říkat.

Mgr. Radek Jindra

SBĚR VÍčEK PRO MATYÁŠKA 
A ADÉLKU

Je tomu rok, co jsme začali sbírat víčka pro 
Matyáška a Adélku Markovi. Musíme velmi 
poděkovat všem dětem, které se zapojily. 
Sesbírali jsme úctyhodných 150 kg!!! Další 
člověk, kterému musíme velmi poděkovat, je 
majitel autodopravy EnKa Jaroslav Nováček. 
Pan Nováček nám zadarmo dovezl celý ná-
klad do Hradce Králové. Velký dík všem! 

Mgr. Karolína Kapounová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAR. KOCIANA
VEŘEJNÁ GENERÁLNÍ ZKOUŠKA 
SYMFONICKÉHO ORCHESTRU DE-
CAPODA
středa 4. března v  16:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
KONCERT SYMFONICKÉHO OR-
CHESTRU DECAPODA A SMYčCOVÉ-
HO ORCHESTRU OCHERIE GRANDE 
– Rychnov nad Kněžnou
pátek 6. března v 18:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
HUDEBNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ HUDEBNÍ-
HO OBORU
pondělí 9. března v 17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
ABSOLVENTSKÝ RECITÁL MARTINY 
JANÁKOVÉ – HOUSLE
pátek 13. března v 18:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
JARNÍ KONCERT SOUBORŮ ZUŠ
pondělí 16. března v 18:00 hod. – Roškoto-
vo divadlo
ABSOLVENTSKÝ KONCERT  
Barbora Olivová – housle, Dorothea Kel-
lerová - viola
pátek 20. března v 18:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
VELIKONOčNÍ HNĚTENÍ - MODELO-
VÁNÍ  Keramická dílna pro rodiče a děti 

sobota 21. března – učebna výtvarného 
oboru
HUDEBNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ HUDEBNÍ-
HO OBORU
pondělí 23. března v 17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
PŘEDSTAVENÍ LDO – PREMIÉRA
pondělí 23. března v  18:30 hod. – učebna 
LDO
KONCERT ŽÁKŮ SMYčCOVÉHO OD-
DĚLENÍ
úterý 24. března v 17:00 hod – koncertní sál 
ZUŠ
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Kateřina Martincová – housle, Iva Špinle-
rová - housle
čtvrtek 26. března v 18:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
VELIKONOčNÍ HNĚTENÍ - GLAZO-
VÁNÍ
keramická dílna pro rodiče a děti 
sobota 28. března – učebna výtvarného 
oboru

Základní umělecká škola Jar. Kociana, 
Smetanova 1500, Ústí nad Orlicí, 

tel.: 465 569 551, e-mail: info@zusuo.cz
www.ZUSUO.cz

NA SVATEBNÍM VELETRHU 
BYLA VIDĚT I ÚSTECKÁ SŠUP

Žákyně a  pedagožky oboru Design oděvů 
orlickoústecké Střední školy umělecko-
průmyslové v  Ústí nad Orlicí nezahálejí. 
Druhou účast na královéhradeckém Sva-
tebním veletrhu ozdobily premiérovou 
módní přehlídkou. Dějištěm tradiční akce 
byl 23. a 24. ledna znovu hotel Nové Adal-
bertinum.

Kreativita a perfektní vypracování
Vyučující Jana Salabová, vedoucí umělec-
kého oboru, si účinkování Ústeckých ve 
východočeské metropoli pochvalovala, 
stejně tak diváckou kulisu celého podni-
ku. „Počet návštěvníků byl po oba dva dny 
veliký. Naše modely vždy ukončovaly pře-
hlídky svatebních salonů a byly pro diváky 
velkým zpestřením. Nabídli jsme také pro-
jekci osmačtyřiceti vybraných fotografií 
našich kolekcí a v době přestávky i video 
z naší loňské výstavy v Hernychově vile,“ 
uvedla krátce po skončení veletrhu. 
Uměleckoprůmyslovou školu v  Ústí, jejíž 
tradice v  oděvním designu je neobyčejně 
bohatá, mohou těšit pozitivní ohlasy pří-
chozích. „Byly opravdu velmi pozitivní, 
dokonce se mě několik lidí ptalo, kde a jak 
by se daly konkrétní modely koupit. Oce-
ňovali nejen kreativitu, ale i perfektní stři-
hové vypracování, což nás pochopitelně 
těší,“ zmínila Jana Salabová. Dodala ještě, 
že během módní přehlídky představila ús-
tecká „umprumka“ přes dvacet modelů.
V dohledné době by měly být snímky z le-
tošního ročníku k dispozici na interneto-
vých stránkách www.svatebniveletrh.com.

Mgr. J. Pokorný

Sportovci našeho zařízení prožili krásný, sportovní týden na Vysočině ve Studnici u Nového 
Města na Moravě.
Využili jsme nabídky od Domova pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko Brno si zaly-
žovat a změřit si své síly v klasickém lyžování se sportovci z dalších sportovních klubů. Sněhu 
a sluníčka jsme měli dost, a také jsme si přivezli medaile z běhu na 100, 500 m a 1 km. Povedla 
se nám i smíšená štafeta.
Trpělivě jsme nacvičovali předtančení na Valentýnský ples do Svitav. Tato předtančení se na-
šim tanečníkům moc povedla a ples se vydařil.

Hana Zastoupilová, ved. přímé péče

SENIOR KLUB

Pátek 6. a 20. břez-
na - PLAVÁNÍ 

Od 14:00 hodin 
do 15:30 hodin se 

v  krytém plaveckém bazénu koná plavání 
pro členy Senior klubu, spojené se cvičením 
ve vodě. Vstup je možný pouze na průkazku 
SK a při zaplaceném příspěvku na rok 2015. 
Cena vstupného je 50,- Kč. Akci zajišťuje 
p. Šlegrová

Středa 11. března - PŘEDNÁŠKA 
V KNIHOVNĚ Od 18:00 hodin. Pavel Mer-
telík - PÍSEMNÉ POSELSTVÍ čS. LEGIO-
NÁŘŮ, KTERÉ BYLO UMLčENO - zro-
zení, sláva a  úpadek legionářské literatury. 
Vstup volný. Zajišťuje p. Bílková.

čtvrtek 12. března - přednáška – ORLIC-
KOÚSTECKÁ NEMOCNICE V  ROCE 
2015 
Od 14:30 hodin v jídelně CSP, Na Pláni 1343 
- bývalý Penzion - přednáška ředitele Orlic-
koústecké nemocnice na téma Orlickoús-
tecká nemocnice v  roce 2015. Po přestávce 
Tromboembolická nemoc a  její prevence. 
Přednáška s  besedou je určena všem oby-
vatelům města, vstup volný. Akci uvádí p. 
Šlegrová.

čtvrtek 26. března - JARNÍ VYCHÁZKA 
DO čERNOVÍRU s posezením v restauraci 
u  Bobše. Sraz ve 13:00 hodin na parkovišti 
u Lidlu. Peníze a náladu s sebou. Zajišťuje p. 
Hošek.

Upozorňujeme členy na ukončení place-
ní udržovacího příspěvku na rok 2015. 
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Poslední možnost platby je v úterý dne 3. 
a 10. 3. 2015. 

PŘIPRAVUJEME:
Relaxační pobyty se „Senior klubem“ v Kr-
konoších - Pec pod Sněžkou – penzion Jin-
dřichův dům
Termín: 9.8. 2015 - 16. 8. 2015 a 23. 8. 2015 
- 30.8. 2015. Ubytování a  plná penze cena 
2 800,- Kč 

Jánské Lázně – Modrokamenná bouda
Termín: 23. 8. 2015 - 30.8. 2015. Ubytování 
a plná penze cena 2 800,- Kč 

Přihlášky v kanceláři „Senior klubu“ kaž-
dé úterý od 10:00 hodin do 12:00 hodin. 
Při přihlášení se bude platit záloha 1 000,- 
Kč. Akci zajišťuje a bližší informace podá 
p. Šamšulová, tel. 722475129

KONTAKTY NA SK: 
JUDr. Ešpandr 734398390, p. Šamšulová 
722475129, p. Bílková 722475132, p. Šlegro-
vá 722475131, p. Tomanová 731601548, 
p. Hošek 605355863 

Těšíme se na Vaši účast! 
Za výbor „Senior klubu“ 

JUDr. Zdeněk Ešpandr

čESKÝ čERVENÝ KŘÍŽ
SENIOR DOPRAVA 
ččK: je určena senio-
rům, osobám zdravotně 
oslabeným a  rodičům 
s dětmi k návštěvě lékaře, 
úřadu, na nákup, kadeř-

nici,… Senior dopravu ČČK lze objednat 
v  pracovní den před plánovanou jízdou 
(v den jízdy bez záruky) na tel. 774 412 117. 
Senior doprava ČČK je provozována každý 
pracovní den od 7:00 do 15:30 hodin. Per-
manentky jsou k dostání na ČČK, Kopecké-
ho 840 nebo na Informačním centru města.
Senior doprava ČČK je provozována za 
podpory Města Ústí nad Orlicí a Pardubic-
kého kraje.

CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, re-
laxační a volnočasové centrum pro seniory 
a nejen pro ně, akce jsou určeny široké ve-
řejnosti
 
1.-31. března 2015 
VÝSTAVA RYBÁŘSKÝ RÁJ, rybářská vý-
stava z činnosti místní organizace, od 8:00 
do 15:30 hodin, (v  době přítomnosti za-
městnanců OS ČČK), budova OS ČČK ÚO, 
Kopeckého 840, vstup zdarma
7. března - SPOLEčENSKÝ VEčER ččK, 
Kulturní dům v Ústí nad Orlicí, od 20:00 - 
02:00 hodin, hudba BETL BAND Vysoké 
Mýto, bohatá tombola, předtančení, občer-
stvení, vstupné: 100,- za osobu
Vstupenky v prodeji na OS ČČK ÚO (Ko-
peckého 840), na Informačním centrum 
města Ústí n.O. nebo přes www.cckuo.cz
10. března - ŠIKOVNÉ RUčIčKY – EN-
KAUSTIKA, vosková metoda malování, od 
14:00 hodin, budova OS ČČK ÚO, Kopec-
kého 840, spolupořadatel akce: Speciální 
základní škola Ústí n.O., vstupné: úhrada 
spotřebovaného materiálu
13. března - KŘAPÁčOVÉ HODY, křa-
páčky na různé způsoby, příjemná zábava, 
od 13:00 hodin, budova OS ČČK ÚO, Ko-
peckého 840

17. března - VÝLET POLSKO - KUDOWA 
ZDROJ, přihlásit se můžete na tel. 724 985 
511 nebo každý pátek od 8:00 do 15:30 ho-
din na ČČK, kde se provádí úhrada za výlet, 
čas odjezdu: 8:00 hodin z autobusového ná-
draží ÚO, cena: 110,- Kč člen ČK, 140,- Kč 
ostatní
20. března - ŠIKOVNÉ RUčIčKY - MA-
LOVÁNÍ KRASLIC, ukázky malování 
kraslic pod vedením paní Sršňové, od 13:00 
hodin, budova OS ČČK ÚO, Kopeckého 
840, spolupořadatel akce: Speciální základ-
ní škola Ústí n.O., vstupné: zdarma
26. března - ŠIKOVNÉ RUčIčKY – drát-
kování, výroba výrobků drátkováním, od 
15:00 hodin, budova OS ČČK ÚO, Kopec-
kého 840, vstupné: 30,- Kč
 

PRAVIDELNÉ AKCE:
KAVÁRNIčKA - CENTRUM SETKÁVÁ-
NÍ: každý pátek od 8:00 do 15:30 hodin - 
přijďte si popovídat se svými přáteli do Spo-
lečenského centra ČČK (společenské hry, 
výtvarné činnosti). Každý pátek od 9:00 do 
13:00 společné čtení z  časopisů ZDRAVÍ 
A PANÍ DOMU

SNOEZELEN - relaxační, multismyslová 
místnost: Bližší informace a  objednání na 
tel. 607 131  592, vstupné 30,- Kč za 1 ho-
dinu/osoba
MASÁŽE KLASICKÉ, HAVAJSKÉ 
A LYMFATICKÉ: Bližší informace a objed-
nání na tel. 464 649 590, 607 131 592
Bližší informace o akcích Centra pro život 
na www.cckuo.cz

Změna programu Centra pro život vyhra-
zena

KAVÁRNIčKA V DOMOVĚ DŮCHOD-
CŮ: otevřeno každý den kromě pondělí od 
13:00 do 16:00 hodin
VELIKONOčNÍ VÝSTAVA - velikonoční 
výrobky dětí ze školských zařízení v  Ústí 
n.O., MC Medvídek, Péče o  duševní zdra-
ví a  dalších organizací, velikonoční ukáz-
ky malování kraslic, obháčkování vajíček,  

od 24. do 27. 3. 2015
zasedací místnost Městského zastupitel-
stva - budova radnice (Galerie), otevřeno 
od 9:00 do 17:00 hodin. Akce se koná za 
podpory města Ústí nad Orlicí

 ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
Pravidelné i  jednorázové úklidy domác-
ností: vysávání, mytí podlahových krytin, 
utírání prachu, mytí oken, úklid sociálních 
zařízení, mytí kuchyňských linek (sporáků, 
lednic), žehlení prádla, běžný úklid /péče 
o hrob a další
Bližší informace a objednání úklidové služ-
by na tel.: 773 001 088

PODĚKOVÁNÍ
Těmito pár větami bychom chtěly poděko-
vat posádce ústecké záchranné služby vede-
né MUDr. Hrabovským.
Tento tým zasahoval profesionálně 
28.1.2015 při záchraně života našeho tatín-
ka Otty Slezáka.
I  když se nepodařilo zachránit život, moc 
děkujeme za přístup a snahu.

Dcery Dana Procházková 
a Ivana Pecháčková 

VÝZDOBA PROSTOR DOMOVA 
DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Pro zdomácnění atmosféry našeho Domova 
poptáváme oblečení, drobný nábytek, věci 
denní potřeby z dob mládí našich obyvatel 
(např. klobouky, kabelky, korále, křesílka, 
zrcadla, nádobí, mlýnek na kávu, vyšívané 
deky, ubrusy, obrazy, staré fotky, pohledni-
ce, starý gramofon i desky…).
Naším cílem je zdomácnění Domova dů-
chodců Ústí nad Orlicí dobovou výzdobou 
z mládí současné generace obyvatel. Pokud 
máte možnosti našemu Domovu cokoli da-
rovat z těchto tradičních věcí, prosím, kon-
taktujte sociální pracovníky. Děkujeme.
Bc. Marek Mana, DiS. 
– manaddu@gmail.com, tel.: 739 391 652
Bc. Ivana Tesařová 
– tesarova@dduo.cz, tel.: 731 432 021

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAčNÍMI CHOROBAMI, ZO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
POZVÁNKA NA MUZIKÁL „ZPÍVÁNÍ V DEŠTI“. Kam: Východočeské divadlo Pardubice. Kdy: pátek 20. 3. 2015. Cena: 300 Kč. 
Odjezd: Tvardkova v 16 hod. (Hylváty v 15.45, Dukla v 15.50, Družba 15.55, Tvardkova v 16.00, nádraží ČSAD v 16.05 hod.)
POZVÁNKA NA ZÁJEZD DO POLSKA – KUDOWA ZDROJ. Kdy: čtvrtek 26. 3. 2015. Odjezd: Tvardkova v 7 hod.
(Hylváty v 6.45 hod., Dukla v 6.50 hod., Družba 6.55 hod., Tvardkova v 7.00, nádraží ČSAD v 7.05). Cena: 130 Kč.
Přihlášky a platba vždy v úterý od 11 hod. v Klubu důchodců – Sladkovně nebo telefonicky na č. 737 378 815.

Na Vaši účast se těší členové výboru ZO SPCCH
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NEZÁVISLÝ KLUB REKREAčNÍCH 
TURISTŮ „STAR KLUB“

V únoru vyšel v Ústeckých listech příspěvek 
o  turistických výletech, pořádaných v  roce 
2014 v rámci projektu „Turistikou k aktivní-
mu stáří“. Jeho dlouhodobým cílem je pro-
střednictvím zainteresovaných členů KČT 
podporovat zájem neregistrovaných seniorů 
o  rekreační turistiku. Akce v  loňském roce 
ukázaly, že v našem městě je v důchodovém 
věku dost zdatných lidí, kteří rádi absolvují 
výlet nebo vycházku, přiměřenou jejich fy-
zickým možnostem. 
Na podzim 2014 se sešla parta účastníků ně-
kterých loňských zájezdů pořádaných Senior 
klubem a vznikla myšlenka na založení nezá-
vislé turistické skupiny, která by připravova-
la svůj vlastní program. Z něj by měl každý 
možnost vybrat si výlet podle svého zájmu, 
pozvat na něj své přátele, kteří mohou, ale 
ještě nemusí být v  seniorském věku, na ně-
které akce třeba vzít svá vnoučata. Jim by po-
hyb prospěl a pro starší generaci by děti byly 
dobrou motivací. Na pravidelných setkáních 
by se pak společně připravovaly další akce.
Turistická činnost seniorů podle projektu 
„Turistikou k  aktivnímu stáří“ začala v  Ústí 
nad Orlicí v červenci 2014 a byla orientovaná 
pouze na členy Senior klubu. Její zhodnoce-
ní před koncem roku přineslo zkušenost, že 
program je třeba sestavit jako nezávislý, pří-
stupný všem, kteří mají zájem o  přiměřeně 
aktivní formu prožívání volného času. Ně-
které akce je možné vybrat z kalendáře Klu-
bu českých turistů, další výlety pak průběž-
ně připravovat. Aktivita je nazvaná „STAR 
Klub“ a znamená STop ARtróze. Je to pouze 
symbolický název skupiny stejně založených 
lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví 
a rádi tráví čas v přírodě. Účast na akcích je 
zcela volná, podle chuti a času každého. Jed-
nání o dalším trvání a financování projektu 
proběhnou v  květnu letošního roku. Pokud 
ho MPSV podpoří, výlety se uskuteční podle 
daných pravidel. Akce ale na pokračování 
projektu nejsou vázané.
První společný výlet se uskuteční dne 7. 3. 
2015. Je to turistická akce z kalendáře KčT 
s  názvem „Hledání Stromoucha“. Délka 
trasy je 15 km, sraz účastníků je v  9.00 h 
před pivnicí „U Skoby“. 
Přehled připravovaného programu bude vy-
cházet v Ústeckých listech, informace budou 
ve skříňce Klubu českých turistů (pod jídel-
nou Perly), na telefonním čísle 731601548 
nebo prostřednictvím mailové adresy: 
starklub@post.cz.  Manželé Tomanovi

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2015
Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo se podíleli na le-
tošní Tříkrálové sbírce. 
Děkujeme panu Lipenskému, paní Moudrové a  všem ostatním, kteří spolu 
s farností a za pomoci Městského úřadu sbírku organizují v místě svého byd-
liště. 
Děkujeme za vaše příspěvky do kasiček - pro Charitu má tato sbírka velký 
význam, protože díky ní se nám daří podporovat některé služby, a pomáhat tak potřebným. 
Děkujeme ale i za to, co se nedá změřit nebo spočítat – za radost, kterou koledníci rozdají 
svým přáním štěstí, zdraví a pokoje. Řada občanů bere toto přání velmi vážně, už dopředu 
koledníky očekává a těší se na ně. Tříkrálová sbírka se tak za 15 let své existence stala nedíl-
nou součástí společenského života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích. 
Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity na zajištění služeb a projektů Oblastní 
charity Ústí n.O., např. na činnost domácí hospicové péče nebo občanského poradenství.
Výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace najdete na www.uo.charita.cz 
Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce 2015.

Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí Iva Marková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Ve farním obvodu Ústí nad Orlicí se koledovalo po dobu jednoho týdne, tedy ve dnech 3. – 11. 
ledna 2015, přičemž vzniklo celkem 49 skupinek a koledování se zúčastnilo více než 100 dětí 
a 34 vedoucích skupinek. Celkový výtěžek sbírky tak činil 275 967,- Kč. Sbírka byla ukončena 
Tříkrálovým koncertem.
Pro zdárný průběh sbírky je nutná podpora mnoha dobrých lidí a je potěšující, že dobrovol-
níků každým rokem přibývá a ti se rádi zapojí do příprav sbírky. Při samotném sčítání sbírky 
významně pomohly pracovnice městského úřadu, kterým také děkujeme za ochotu a čas.
Tříkrálová sbírka by se v takovém rozsahu neuskutečnila bez podpory dětí, vedoucích skupi-
nek, kterým náleží vyjádřit obdiv za nasazení, poděkování a především velký dík náleží všem, 
kteří přispěli finančním darem do pokladniček.

Tříkrálová sbírka 2015
Ústí nad Orlicí:  206 967,- Kč 
(z toho Tříkrálový koncert   16 415,- Kč) 
Libchavy:  25 700,- Kč
České Libchavy: 15 655,- Kč
Hejnice:  7 382,- Kč
Sopotnice:  19 944,- Kč 
CELKEM:  275 670,- Kč

Záměry použití Tříkrálové sbírky 2015: Občanská poradna – zajištění služby, Domácí hospi-
cová péče – zajištění služby, pořízení speciálních zdravotních pomůcek, Šance pro rodinu – zajiš-
tění služby, Sociální rehabilitace Lanškroun – zajištění služby, Centrum pod střechou Letohrad 
– zajištění služby, vybavení, Sociální sprcha v Ústí n.O., Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez 
domova v Lanškrouně, Charitní pečovatelská služba – zajištění služby, Fond na rozvoj stávají-
cích projektů, Přímá pomoc, Pomoc do Indie
Vše dobré v novém roce a děkujeme. Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí Petr Lipenský

si Vás dne 19.3.2015 od 9:00 -16:00 dovoluje pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Chcete-li více dozvědět jak se pracuje s pachateli trestných činů, s lidmi, kteří se vracejí 

z vězení nebo co je dobré, aby oběť věděla či jak dochází ke zprostředkování mediace mezi 
obětí a pachatelem, jste srdečně zváni do našich prostor 

(Smetanova 43, Ústí n. Orlicí, budova OSSZ, 4.patro)
Mgr. Robert Oláh - 731 692 757

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY PARDUBICKÉHO 
KRAJE, O. P. S., DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ N.O.

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
SOCIÁLNÍ REHABILITACE je zajišťová-
na těmito způsoby:
Výchovné, vzdělávací a  aktivizační čin-
nosti
Internetová učebna pro osoby se zdra-
votním postižením a  seniory: bezplatně 

naučíme základní obsluhu osobního po-
čítače a  vyhledávat si potřebné informace 
prostřednictvím internetu. Služba je posky-
tována každý všední den od 8:00 do 16:00 
osobám se zdravotním postižením od 19let 
a seniorům. Služba je poskytována bezplat-
ně.

Nácvik dovedností pro zvládání péče 
o  vlastní osobu, soběstačnosti a  dalších 
činností, vedoucích k  sociálnímu začle-
ňování: nácvik obsluhy běžných zařízení 
a  spotřebičů, nácvik péče o  domácnost, 
nácvik péče o děti nebo další členy, domác-
nosti, nácvik samostatného pohybu, nácvik 
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dovedností potřebných k úředním úkonům
Zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím: doprovody osob se zdra-
votním postižením a seniorů, nácvik schop-
nosti využívat dopravní prostředky, nácvik 
efektivního hledání pracovního místa a vy-
stupování při pracovním pohovoru, nácvik 
komunikačních dovedností a práce s infor-
macemi, nácvik základů znakového jazyka
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a  při obstarávání osobních záleži-
tostí: podávání informací o  možnostech 
získávání rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek, Informační servis

OSOBNÍ ASISTENCE je určena osobám 
se zdravotním postižením a seniorům, kte-

ré potřebují pomoc při zvládání každoden-
ních situací. Služba je poskytována osobám 
od 1 roku věku včetně starších seniorů nad 
80 let se sníženou soběstačností z  důvodů 
zdravotního postižení, nemoci nebo věku. 
Cena za hodinu do 18. let činí 60 Kč, nad 
18. let 70 Kč.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
uživatelé se na nás mohou obrátit s nejrůz-
nějšími dotazy a  problémy, které vznikly 
v  důsledku jejich nepříznivé sociální nebo 
zdravotní situace. Mohou se na nás obrátit 
osobně, telefonicky, e-mailem nebo poštou. 
Také nabízíme prodej baterií do sluchadel 
za výhodnou cenu 100 Kč za 6 ks baterií.

PŮJčOVNA KOMPENZAčNÍCH PO-
MŮCEK PRO DĚTI SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM k  dispozici máme autose-
dačku, mechanický dětský vozík, dětské 
berle, polstrované chodítko,chodítko s pod-
půrnou hrazdou, dětské kolo, mobilní se-
dačku, pojízdnou 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

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
28.2. – 1.3. – MUDr. Pavel Lohrer, Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 585
     7. – 8.3. – MUDr. Dana Polzerová, Třebovská 140, ÚO, tel.: 465 524 087
 14. – 15.3. – MUDr. Blanka Martinková, Pernerova 1573, Choceň, tel.: 465 471 692
 21. – 22.3. – MDDr. Milan Melcher, Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 324
 28. – 29.3. – MUDr. Sylva Moučková, Dolní 443, Choceň, tel.: 606 565 823

AMALTHEA NABÍZÍ BEZPLATNOU PODPORU 
PŘI ŘEŠENÍ RODINNÝCH NESHOD

Konflikty jsou součástí našeho každodenního života. Mnohé z nich dokážeme zvládnout 
sami, některé se nám však nedaří dlouhodobě vyřešit a přinášejí nám trápení, napětí a oba-
vy z budoucnosti. Nejvíce se nás konflikty dotýkají, pokud je zažíváme s nejbližšími lidmi. 
V případech sporů mezi rodiči trpí nejvíce děti. 
Velice účinným nástrojem při překonávání rodinných konfliktů, které mohou svou závaž-
ností ohrožovat zdravý vývoj dítěte, je mediace. 
Je to kultivovaný, úspěšný a rychlý způsob řešení sporu, který za pomoci třetí strany – me-
diátora, vede ke smírnému řešení. Cílem mediace je dohoda, která je přijatelná pro obě 
strany konfliktu. 
Pokud jste z Pardubického kraje a řešíte rodinný konflikt, můžete být zapojeni do bezplatné 
služby, kterou v Chrudimi a České Třebové poskytuje Amalthea. Jak? Neváhejte a obraťte se 
na Gabrielu Pavlíkovou: 774 452 077, gabina@amalthea.cz. 
Služba je určená pro rodiny s nízkými příjmy a je plně hrazená z projektu Děti doma – s ro-
diči nebo pěstouny, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci 
EHP fondů. Mgr. Gabriela Pavlíková, Amalthea

SPORTOVNÍ A DOBROčINNÝ 
CVIčEBNÍ MARATON

Na tradiční cvičební maraton s  roztrouše-
nou sklerózou zve již počtvrté Nadační fond 
IMPULS. Sportovně-dobročinná akce pro-
běhne od pátku 6. do soboty 7. března 2015 
v 10 městech po celé republice. 
Maraton odstartuje v pátek v 17 hodin v So-
kolovně v Průhonicích u Prahy. K maraton-
cům v Průhonicích se postupně přidají i další 
města v Česku a letos nově i ze zahraničí. 
Organizace Roska Ústí nad Orlicí se připo-
jí v  sobotu 7. března 2015 ve 13,00 hodin 
v tělocvičně GOLEM GROUP v Letohradě. 
Zapojit do maratonu se může v podstatě kaž-
dý. Po společném úvodním cvičení se účast-
níci vystřídají na různých stanovištích s míči, 
gumami a  holemi a  zaměří se na podporu 
funkcí, které mají pacienti s RS oslabené. Le-
tos poprvé si vyzkouší i neuropsychologický 
trénink kognitivních funkcí s využitím počí-
tače.

Více informací o akci naleznete na 
www.nfimpuls.cz. 

Hana Pauková

PROVOZNÍ DOBA: bě-
hem této doby začátky pro-
gramů cca 9:30 – 10:00 ho-
din, pobytné 30 Kč/1 dítě, 
40 Kč/více dětí, možnost 
měsíční permanentky – 150 
Kč/1 dítě, 200 Kč/více dětí

PO: 8:30 – 12:30 hodin – HERNA, VÝ-
TVARNÁ DÍLNA (PŘEDEVŠÍM) PRO 
DOSPĚLÉ
ST: 8:30 – 12:30 hodin – HERNA, PRO-
GRÁMEK PRO DĚTI, zpívání, vyrábění, 
pohyb…
PÁ: 8:30 – 12:30 hodin – HERNA, ANGLI-
čINA PRO MALÉ DĚTI

PONDĚLNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle 
spotřeby materiálu):

PO 2.3. v  10:00 hodin – FILCOVÁNÍ 
Z OVčÍ VLNY I.
PO 9.3. v  10:00 hodin – FILCOVÁNÍ 
Z OVčÍ VLNY II.
PO 16.3. v  10:00 hodin – FILCOVÁNÍ 
Z OVčÍ VLNY III.
PO 23.3. v  10:00 hodin – FILCOVÁNÍ 
Z OVčÍ VLNY IV.

ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční 
sál, 1. patro):

PÁ: 16:00 – 18:00 hod. – KLUB EXIT 
- pro mládež, kontakt: M. Kalášek, tel.: 
739 420 287
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – KLUB DESKO-
VÝCH HER S KAVÁRNOU, kontakt: Bc. D. 
Dostrašil, tel.: 603 913 885

JEDNORÁZOVÉ AKCE:
ST 4.3. – SOUROZENECKÉ KONSTELA-
CE/seminář, od 10:00 hod. v herně RC, lek-
tor Bc. D. Dostrašil
SO 28.3. – DĚTSKÁ DISKOTÉKA S  PO-
HÁDKOU Červená Karkulka, od 16:00 
hod., sál RC, červené oblečení vítáno, vstup-
né 30 Kč/dítě
PO 30.3. – NEBEZPEčÍ V  DOMÁCNOS-
TI, od 10:00 hod. , herna RC, beseda s lekto-
rem M. Kaláškem
PO 30.3. – DÁMSKÁ JÍZDA, herna RC

KONTAKT: Mgr. M. Dostrašilová, 
tel.: 604 313 249, 603 976 036, 
e-mail:rcsrdicko@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje 
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí n. Orlicí
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MATEŘSKÉ CENTRUM 
MEDVÍDEK 

CVIčENÍ PRO RODIčE 
S  DĚTMI od 4měsíců do 
cca 2let pro předem přihlá-
šené: pondělí 2.,9.,16.,23., 
30. března
4-5měs. 8:30hod., 5-8.
měs. nelezoucí 9:15 hod., 

8-12měs. lezoucí 10:00 hod., 13-18měs. cho-
dící 10:45 hod., 18-24 měsíců 11:30 hod. Při-
jďte si s dětmi zacvičit pod vedení fyziotera-
peutky Moniky Zastoupilové (737 900 271). 
cena 50,- / 30min

BESEDA O  NOŠENÍ DĚTÍ A  ŠÁTKOVÁ-
NÍ: úterý 3. března od 10:00 hod. Zveme Vás 
na besedu o nošení dětí a šátkování s prak-
tickými ukázkami. Kurzem Vás provede lek-
torka vázání P. Marešová. Vlastní šátek není 
podmínkou, ale pokud máte, vezměte si ho 
s sebou. 
KAVÁRNIčKA: středa 4. března od 9:30 
hod.
JAK ROZPOZNAT „LHÁŘE“ V  RÁMCI 
VERBÁLNÍ I  NEVERBÁLNÍ KOMUNI-
KACE: středa 4. března od 10:00 hod. Lháři 
a jejich řeč těla ... O tom budeme diskutovat 
s osobním koučem M.Petrovou.
JITčINA DÍLNIčKA PRO RODIčE - 
JARO JE TU: středa 4. a 11. března od 15:00 
hod. Ve středu vytváříme na téma jaro. 
POWERJÓGA PRO JÓGAMAMKY: čtvr-
tek 5., 12., 19., 26. března od 10:00 hod.Přijď-
te se protáhnout s Markétou Skalickou. Cena 
50,- (možno i  s hlídáním dětí ve Fialce 40, 
/ dítě). Počet míst omezen hlaste se prosím 
předem přímo Markétě na 602 245 393.
VELKÝ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ: pátek 
6. března od 16:00 hod. v Kulturním domě 
v Ústí n.O. Maškarní ples s písničkami, tan-
cem a  zábavou pro celou rodinu na téma 
„víly, skřítci, hastrmani“. Celým programem 
provází Divadlo Štafličky. Vstupné 50,- /dítě, 
20,- /doprovod

TRADIčNÍ JARNÍ BAZAR: 
pondělí 9. března – čtvrtek 12. března 
v budově římsko-katolického farního úřa-
du v  Kostelní ulici (z  kapacitních důvodů 
nebudeme brát do prodeje zimní věci)
Pondělí 9.3. od 9:00 – 17:00 hod. příjem věcí 
do prodeje
Úterý 10.3. od 8:30 – 17:00hod. - prodej věcí
Středa 11.3. od 8:30 – 15:00hod. - prodej věcí
Čtvrtek 12.3. od 14:00 – 17:00hod. - výdej 
neprodaných věcí
!!! POZOR !!! V  době konání bazaru 9. – 
12.3. je MC OTEVŘENO. (Další důležité 
informace viz. www.medvidekuo.cz nebo 
samostatný leták)

VÝTVARNÁ DÍLNA MADLENKA – ZVÍ-
ŘÁTKA: úterý 10. a 24. března od 15:00hod. 
V  březnu si pro Vás a  Vaše děti Martina 
s Madlenkou připravily tvoření na téma zví-
řátka. 
RADčINY ZPÍVÁNKY S KYTAROU: stře-
da 11. a 25. března od 9 do 10hod. Přijďte si 
s dětmi zazpívat a zatancovat s Radkou Ma-
novou při doprovodu kytary :)

MONTESSORI PEDAGOGIKA V  BĚŽ-
NÉM ŽIVOTĚ: středa 18. března od 9:30 
hod. Montessori, to nejsou jen speciální 
pomůcky v otevřených policích. Je to zejmé-
na určitý způsob přístupu k dětem, k  jejich 
výchově a ke vzdělávání. Provede Vás Lenka 
Suchomelová. 
„KDO S RADOSTÍ VAŘÍ, DOBŘE SE MU 
DAŘÍ“: středa 18. a 25. března od 16:00 hod. 
18.3.budeme připravovat PEČIVO Z KVÁS-
KU a 25. 3. se můžete těšit na téma PEČEME 
JINAK. Vše, co připravíme si sami sníme. 
Příspěvek na suroviny 50,- . Na kurzy se pro-
sím hlaste předem na telefonu 605 774 569 
nebo zapsáním v MC kvůli omezené kapaci-
tě (max. 12 lidí) a množství surovin. Děkuje-
me za pochopení. 
MAMI, TATI, JAK SI SPOLU POVÍDÁ-
ME, jakou máme společnou řeč...?, 

19. března od 16:00hod. S  H. Brodinovou 
si budeme povídat o  vlivu komunikace na 
vývoj dítěte, na vztahy v rodině, naše zdraví 
a celkový postoj k životu.
Vstupné dobrovolné. 

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 8:00 do 12:00 hod. - Cvičení ro-
dičů s dětmi s Monikou
od 14:30 do 17:00 hod. - Volná herna bez 
programu
Úterý od 9:00 do 12:00 hod. - Nemluvňátka 
se Zizou
od 15:00 do 18:00 hod. - Výtvarná dílna 
Madlenka (podle programu)
- Montessori odpoledne se Zuzkou (podle 
programu)
Středa od 9:00 do 10:00 hod. (pouze lichý 
týden) - Radčiny zpívánky s kytarou
od 10:00 do 12:00 hod. - Přednášky, besedy, 
volná herna
od 16:00 do 18:00 hod. - Kdo s radostí vaří, 
dobře se mu daří (podle programu)
od 15:00 do 18:00 hod. - Jitčina dílnička pro 
rodiče a děti (podle programu)
čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. - Powerjóga 
pro jógamamky s Markétou, hraní ve Fialce
od 14:30 do 17:00 hod. - Volná herna bez 
programu
Pátek od 9:00 do 12:00 hod. (pouze lichý tý-
den) - Muzicírování a rámusení s Mílou
od 9:00 do 12:00 hod. (pouze sudý týden) - 
Dopoledne s babičkou Maruškou 
od 14:30 do 17:00 hod. - Volná herna bez 
programu

KONTAKT: Míla Crhonková 605/774569, 
Katka Fišarová 605/965463, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.medvidekuo.cz, 
FB – Mateřské centrum Medvídek

Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje, Konzumu, Jsme tu doma, 
Iveco - Irisbus

DĚTSKÝ KLUB FIALKA

Dětský klub Fialka poskytuje krátkodobé, 
dlouhodobé, pravidelné i  nepravidelné 
hlídání dětí. Nástup možný kdykoli během 
roku po předchozí telefonické či osobní 
domluvě (den předem). Najdete nás v ná-
kupní galerii Nová Louže v  Polské ulici 
1308. 
Náš klub férově podporuje Konzum. Další 
info najdete na webových stránkách: www.
fialka-uo.cz

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

KLUBCENTRUM 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

3D DIGITÁLNÍ KINO MÁJ 
– BŘEZEN 2015

Úterý 3. 3. v 19:30 hodin
TŘI SRDCE
Vzrušující a  podmanivý příběh milostného 
trojúhelníku. Titulky. Vstupné: 90,-Kč

Čtvrtek 5. 3. v 19:30 hodin
JUPITER VYCHÁZÍ 3D
Když se pod noční oblohou narodila Jupiter 
Jones (Mila Kunis), znamení napovídala, že 

je předurčena k velkým činům. Nyní již do-
spělá Jupiter sní o hvězdách, ale probouzí se 
do chladné reality uklízečky toalet a  neko-
nečného sledu neúspěchů. Titulky. Vstupné: 
100,-Kč

Pátek 6. 3. v 19:30 hodin
KOBRY A UŽOVKY
*Drama vypráví o  lidech, kteří ze zoufalství 
své existence kupí chybu za chybou, přičemž 
podléhají vlastním představám o  krásném 
světě. Vstupné: 120,-Kč

Sobota 7. 3. v 15:00 hodin
ZVONILKA A TVOR NETVOR 3D
Strhující dobrodružství Zvonilky a jejích ví-
lích kamarádek. Česká verze. Vstupné: 145,-
Kč
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PŘEDNÁŠKY Kristýny Vavřínové 
 
NEW YORK  - 16.3. od 18:30h 
Vyprávění o městě, které nikdy 
nespí doplněné fotoprojekcí 
Vstupné: dobrovolné 
 

 
 
KINEZIOLOGIE – 23.3. od 18:30h 
– metoda One Brain  
vyřeší trauma z minulosti, může 
odblokovat stres či strach … 
Vstupné: 70 Kč 

EXPEDIČNÍ KAMERA  
Festival outdoorových filmů: 
Expedice, skály, divočina, 
dobrodružství, odvaha.. 
21.3. od 15:00 v Sport music 
club 
Po skončení filmové produkce 
opět poutavé vyprávění - vlastní 
zkušenost je vždy nejvíc! 

ORLICKÁ ŠACHOVNICE-45.ročník 
28.3. od 8:30 v Kulturním domě 
Startovné: 50 Kč 
- Ceny vítězům i občerstvení 
zajištěno. 
- Koná se ve spolupráci 
s šachovým klubem Ústí nad Orlicí. 
 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 
v rámci výstavy ČČK  
24. – 27.3. ve výstavní síni Pod 
radnicí vystavují:  
keramická dílna Džbánek, Tvůrčí 
kroužek a kroužek Paličkování 

PŘIPRAVUJEME NA 
VELIKONOČNÍ PRÁZNINY 
 
VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI 

 

 
 

Čt 2. 4.    I. sk.  od    9:00 do 11:00 
                 II. sk. od  13:00 do 15:00 
Cena: 100 Kč (zahrnuje materiál) 

 
VELIKONOČNÍ PRAHA 
ČT 2. 4. VÝLET DO PRAHY A 
MUZEA ČOKOLÁDY   
Cena: 400 Kč 

 
PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 
ZÁJEZD DO LEGOLANDU 
v Německu 

Odjezd: 8.5. v ranních hodinách 
Návrat: v nočních hodinách 
Cena: 1100 Kč (zahrnuje jízdné a 
pojištění) 
Vstupné: 5 EUR – bude vybíráno 
v hotovosti v kanceláři 
Bližší informace jsou uvedeny 
v přihlášce na našich stránkách 
 

AKCE PRO ŠKOLY 
ŠKOLNÍ OLYMPIÁDY 
 
20.3. Matematický klokan 
26.3. Fyzikální olympiáda 
 

DDM DUHA se zapojil do  
Evropské dobrovolné služby 
v rámci programu Mládež v akci. 

 
SETKÁNÍ S DOBROVOLNÍKY  
ze čtyř zemí: Pablo (Španělsko), 
Anna (Portuglasko), Herkis 
(Estonsko), Anna (Francie) 
 
Kdy: 28.2. v DDM DUHA od 16:00 
Program: představení programu 
Erasmus+ a Evropské dobrovolné 
služby. Diskuse s dobrovolníky 
Občerstvení zajištěno. 

NAVŠTIVTE HOROLEZECKOU 
STĚNU DDM DUHA 
Přijďte si zalézt na stěnu pod 
vedením zkušených instruktorů! 
Zapůjčení lezeckého vybavení je 
samozřejmostí. 
Vstupné: 35 Kč  
PROVOZNÍ DOBA NA STĚNĚ 
Pondělí : 19.00 - 20.30 
Úterý: 18.00 – 19.30 
Čtvrtek: 19.00 – 20.30 
Pátek: 17.30 – 19.30 

 
 

Pondělí 9. 3. v 19:30 hodin
AMERICKÝ SNIPER
Odstřelovač jednotek SEAL amerického ná-
mořnictva Chris Kyle je vyslán do Iráku s je-
diným úkolem: chránit své bratry ve zbrani. 
Jeho neomylná přesnost zachrání na bojišti 
mnoho životů a  vyslouží si přezdívku „Le-
genda“. Jeho pověst se donese až za nepřátel-
ské linie a na jeho hlavu je vypsána odměna. 
Film byl nominován na 5 Oscarů. Titulky. 
Vstupné: 100,-Kč

Úterý 10. 3. v 19:30 hodin
BIG EYES
Na sklonku 40. a počátku 50. let dosáhl malíř 
Walter Keane neuvěřitelného úspěchu se zá-
hadnými obrazy tváří s velkýma očima. Wal-
terovy práce nebyly vytvořeny jím, ale jeho 
manželkou Margaret. Keane oklamal svou lží 
celý svět, protože za fenomenálním úspěchem 
obrazů stála jeho žena a on přijímal ocenění za 
její práci. Titulky. Vstupné: 110,-Kč

Středa 11. 3. v 19:30 hodin
ŽENA V čERNÉM 2: ANDĚL SMRTI
*Horor natočený podle knižní předlohy 
Martyna Waitese. Titulky. Vstupné: 100,-Kč

Úterý 17. 3. v 19:30 hodin
TEORIE VŠEHO
Výjimečný a  neuvěřitelný životní příběh 
Stephena Hawkinga, který na svém velmi 
nemocném těle nosí jednu z  nejchytřejších 
hlav, jakou kdy lidstvo poznalo. Film byl 
nominován na 5 Oscarů. Titulky. Vstupné: 
110,-Kč

Středa 18. 3. v 19:30 hodin
WHIPLASH
Devatenáctiletý Andrew je studentem 
prestižní hudební školy. Sní o  kariéře slav-
ného bubeníka a pro splnění snu je ochoten 
hodně udělat. Jeho naděje narostou ve chvíli, 
kdy si ho vybere pověstný, ale drsný učitel 
Fletcher do své jazzové kapely, se kterou se 
zúčastňuje prestižních soutěží. Film byl no-
minován na 5 Oscarů. Titulky. Vstupné: 80,-Kč

Pátek 20. 3. v 19:30 hodin
GHOUL
* Režisér Petr Jákl vytvořil unikátní film, 
který kombinuje temný thriller a dokument 
o  příběhu jednoho z  nejzvrácenějších zlo-
činců novodobé historie, kanibala Andreje 
Čikatila. Titulky. Vstupné: 110,-Kč

Neděle 22. 3. v 19:30 hodin
DIVOčINA
* Drama natočené podle stejnojmenné auto-
biografické knihy Cheryl Strayedové je hu-
morem okořeněné vyprávění o odvaze mladé 
ženy, která si tvrdohlavě razí cestu k zvolené-
mu a hodně vzdálenému cíli. Film byl nomi-
nován na 2 Oscary. Titulky. Vstupné: 110,-Kč

Čtvrtek 26. 3. v 19:30 hodin
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
* Akční vtipná a napínavá komedie. Titulky. 
Vstupné: 110,-Kč

Pátek 27. 3. v 19:30 hodin
VYBÍJENÁ
Komedie Petra Nikolaeva podle bestselleru 
Michala Viewegha. Groteska o přátelství, osu-
dových láskách, kráse a  ošklivosti, alkoholu 
a hledání lidského štěstí. Vstupné: 120,-Kč

Sobota 28. 3. v 15:00 hodin
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 3D
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí 
v  obležení Římanů. Celá? Ale kdeže! Julius 
Caesar je bezesporu vynikající stratég a vo-
jevůdce, který dosud nenašel přemožitele 
Teď však narazil na Asterixe, Obelixe a jednu 
malou galskou vesnici, ukrytou v hlubokém 
lese… Česká verze. Vstupné: 130,-Kč

Neděle 29. 3. v 19:30 hodin
REZISTENCE 3D
Druhý díl knižní a filmové série Divergence. 
Pokračování je výpravnější, s velkou dávkou 
akce a  triků. Hlavní hrdinka Tris pokraču-
je v boji s nelítostným systémem i se svými 
vlastními démony. Česká verze. Vstupné: 
150,-Kč

Úterý 31. 3. v 19:30 hodin
LOVCI A OBĚTI
Film je inspirován skutečnými příběhy a ži-
votními situacemi, ve kterých se může ocit-
nout kdokoliv z nás. Jak se zbavit exekutora? 
Jak vyřešit podraz drsného lichváře? A tehdy 
udělá Jakub krok vedle – krok za hranu zá-
kona a začíná svůj běh o život. Kdo mu po-
může – rodiče, kamarádi, mafián nebo láska? 
Vstupné: 110,-Kč

Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnuje 
cenu brýlí (dospělí 30,-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 
Orlicí, Lochmanova 1400, tel.: 465 521 047, 
info@klubcentrum.cz 
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KLUBCENTRUM V ÚSTÍ 
NAD ORLICÍ

NABÍDKA POŘADŮ – BŘEZEN 2015

10. a 11. března
9:00 hodin – Kulturní dům
DĚTSKÁ SCÉNA 2015, Oblastní přehlídka 
dětských recitátorů

Čtvrtek 12. března
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
KEŇA & GORILY. Foto a videoprojekce K. 
Motani. Zelená mamba, lidožraví lvi a červe-
ní Masajové. Cestopisná přednáška, vstupné 
100 Kč

13. – 15. března
Roškotovo divadlo, Malá scéna
ORLICKÁ MASKA 2015. 1. ročník krajské 
postupové přehlídky činoherního a  hudeb-
ního divadla. Podrobné informace najdete 
na programových plakátech přehlídky. Pro 
divadelní předplatitele vstup volný.

Sobota 14. března
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
Divadlo Járy Cimrmana Praha: čESKÉ 
NEBE, vstupné 390 Kč

Úterý 17. března
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana
CZECH BRASS – PANORAMA, M. Zvolá-
nek, J. Houdek, M. Vajo – trubka, K. Kučera 
– bastrombon, L. MOťka, St. Penk – trom-
bon, K. Malimánek – tuba, koncertní před-
platné, vstupné 140 Kč

Čtvrtek 19. března
20:00 hodin – Bar Husová (Domino)
UP! – JAZZOVÝ VEčER, M. Veselý – el. 
piano, R. Hanousek – saxofony, D. Re-
ichmann – baskytara a kontrabas, J. Dvořák 
– bicí, vstupné 90 Kč

Sobota 21. března
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
čERT a  KÁčA, Divadlo Evy Hruškové 
a  Jana Přeučila, pohádka pro děti, vstupné 
50 Kč

Pondělí 23. března
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
Ondřej BRZOBOHATÝ – IDENTITY 
TOUR 2015, vstupné 290 Kč, 340 Kč

Úterý 24. března
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
R. Balaš – O. Brousek: MARILYN (Překrás-
né děcko), Klicperovo divadlo Hradec Králo-
vé, divadelní předplatné, vstupné 350 Kč

Čtvrtek 26. března
9:00 – 17:30 hodin – Kulturní dům
VELIKONOčNÍ JARMARK

Rezervace a  prodej vstupenek on-line na 
www.klubcentrum.cz 
PŘEDPRODEJ: Informační centrum MěÚ, 
tel.: 465 514 271

Ještě do 29. března 2015 si zájemci budou moci v městském mu-
zeu prohlédnout výstavu
MILAN VYHNÁLEK - KRÁL SÝRŮ Z TASMÁNIE, kde můžete 
shlédnout řadu dokumentů, předmětů a  ocenění, které zapůjčila 
jeho rodina.

Do stejného data bude zpřístupněná také interaktivní výstava historických počítačů nazva-
ná RETROGAMING, která zachycuje historii výpočetní techniky od počátků po polovinu 
90. let 20. století s největším akcentem na počítačové hry, domácí počítače a konzole z 80. 
let. Součástí výstavy je i „pařanské doupě“ – herna s historickými počítači, herním automa-
tem i s moderními PC s emulátory.
Výstava KRYSÁCI určená nejen těm nejmenším potrvá až do 26. dubna.
Vzhledem k tomu, že na léto připravujeme výstavu Šrámek 90 – akvarely, prosíme tímto 
majitele jeho děl, aby nejpozději do konce dubna kontaktovali muzeum a předali mu buď 
písemně, na pokladně nebo mailem na adresu susserova@muzeum-uo.cz údaje o akvare-
lech, které by byli na výstavu ochotni zapůjčit (tzn. velikost, název, dataci), a to včetně své 
adresy a čísla telefonu, abychom je mohli kontaktovat. Výstava bude otevřena vernisáží 18. 
června a potrvá do konce prázdnin.
Další informace na www.muzeum-uo.cz.

Srdečně zve k účasti na akcích Jarmila Süsserová, ředitelka muzea

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
3. 3. od 16 hod. - LÉKÁRNICKÁ POHÁDKA - čtení 
a tvoření na dětském oddělení
11. 3. od 18 hod. - PÍSEMNÉ POSELSTVÍ čS. LE-

GIONÁŘŮ, KTERÉ BYLO UMLčENO - přednáška Pavla Mertelíka z cyklu Akademie vol-
ného času
17. 3. od 18 hod. - EXIL A PARALELNÍ KULTURA - přednáška PhDr. Jiřiny Šiklové
18. 3. od 15 hod. - ZÁKLADY INTERNET BANKINGU
20. 3. od 17 do 19 hod. - VEčER S ANDERSENEM - večer pro děti na dětském oddělení
23. 3. od 18 hod. - JAPONSKO NA KOLE - Monika a Jirka Vackovi - cestovatelská beseda 
s promítáním
25. 3. od 15 hod. - DESKOVÉ HRY - představení nových her, zkouška hraní
27. 3. od 18 hod. - NOC S ANDERSENEM - akce pro děti na dětském oddělení

Výstava:
OBSCURY A PŘÍBĚHY
2. 2. 2015 - 30. 3. 2015

Výstava fotografií Ústí nad Orlicí pořízených dírkovou komorou (camera obscura). Výstavu 
připravil fotograf Filip Solík.

Otevřeno během provozní doby knihovny po - pá 9 - 18, so 9 - 11 hod.

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Srdečně zveme Vás i Vaše přátele do Galerie pod radnicí, kde si do 15. března můžete 
prohlédnout výstavu

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2014
Galerie pod radnicí je otevřena denně mimo pondělí, úterý-pátek 10-12, 14-17 hod., sobota, 
neděle 14-17 hod.

PROGRAM MALÉ SCÉNY – BŘEZEN 2015
NEŽ SE CESTY RO-
ZEJDOU... 
Výstava vybraných 
prací maturantů ze 
třídy 4.FDO. Výstava 

potrvá do 30. března. 
1.3. čAROVNÝ KÁMEN
Zbrklý Matěj se po hádce s línou Kristýnkou 
vydává do černého lesa, aby získal čarovný 
kámen, který léčí všechny neduhy…Klasická 
pohádka DS Vojan z Libice n. Cidlinou pro 
děti od 4 let. V  15.30 hod./vstupné děti 45 
Kč, dospělí 60 Kč
1.3. DĚDUŠKA I  BABUŠKA OPĚT NA 
CESTÁCH ANEB PO ROZKVETLÝCH 
LOUKÁCH JIŽNÍHO KAVKAZU k  báj-

nému Kazbegu a  ještě dále ... S  Mirkem 
a  Katkou Kubíkovými tentokrát navštívíme 
Gruzii a vydáme se do málo navštěvovaných 
horských oblastí Tusheti a  Khevsureti i  do 
turisticky atraktivní Svanetie....V  18 hod./ 
vstupné 45 Kč/ studenti 30 Kč
5.3. DIVOKÉ HISTORKY – ARGENTU-
NA, ŠPANĚLSKO/ 2014
Černá komedie - šest divokých historek spo-
juje téma drobných i větších nespravedlnos-
tí a křivd, kterým se člověk nemůže bránit, 
nechce-li překročit hranice zákona či dob-
rých mravů. Film slibuje překvapivá rozuz-
lení a smích. V 19 hod./ vstupné 80 Kč/ pro 
členy FK 70 Kč

pokračování na str. 13



www.ustinadorlici.cz133/2015

6.3. ENVEJ & SMILE BACK
Koncert pro příznivce rapu a  pop-rocku. 
Sedmičlenná poprocková kapela z Letohra-
du vystoupí společně s rapperem ENVEJEM 
z Ml.Boleslavi a jeho novým albem Contro-
verz. V 19 hod./ vstupné 40 Kč
7.3. KONCERT GRI-GRI
Parta z  Vysokého Mýta a  okolí se zajímá 
o hru na tradiční africké perkusní nástroje. 
Rytmy, které hraje pocházejí ze západní Af-
riky, především z Mali a Guineje. V 19 hod., 
vstupné 80 Kč / děti a studenti do 18ti let 40 
Kč / Masajové zdarma /ZTP zdarma
11.3. ANTIDISKOTÉKA JIŘÍHO čERNÉHO
Povídání se známým hudebním kritikem 
a publicistou J. Černým. V 19 hod. / vstupné 
80 Kč
13. – 15.3. ORLICKÁ MASKA 2015
Krajská postupová přehlídka činoherního 
a hudebního divadla. 11 představení v Malé 
scéně a Roškotově divadle dle programu pře-
hlídky.
17.3. VÝJIMEčNÉ OSOBNOSTI EVROP-
SKÉHO UMĚNÍ 
Marcel Duchamp a Dada. Přednáška z cyk-

lu, který je věnován osobnostem evropského 
umění. Přednášející Jitka Kuběnková. 
V 18 hod./vstupné 45 Kč / studenti 30 Kč 
19. 3. LOVCI HLAV – NORSKO/ 2011
V  detektivním thrilleru Lovci hlav před-
stavuje Aksel Hennie úspěšného, ale kom-
plexem méněcennosti trpícího hledače 
talentů, který si po večerech přivydělává 
okrádáním svých bohatých klientů. Poté, co 
se pokusí okrást záhadného dánského klien-
ta, začne jít do tuhého. V 19 hod./ vstupné 80 
Kč/ pro členy FK 70 Kč
22.3. VEčER S  …prof. PhDr. FRANTIŠ-
KEM MUSILEM CSc. 
Pan František Musil je známý jako český 
historik, vysokoškolský pedagog a publicis-
ta. O  jeho celoživotní zálibě – historii, ale 
i o dalším si můžete přijít popovídat do MS. 
V 18 hod./ vstupné 45 Kč
25.3. ZEMÍ BOHA SLUNCE
Multimediální výpravný cestopis vás zavede 
do současného Íránu s  vhledy do historie 
Persie. Cestou vás provede Luboš Vránek. 
V 18 hod./ vstupné 55 Kč/ studenti 35 Kč

26.3. BARBELO - čESKO / 2015
Celovečerní studentský film. Film je rozdě-
len do čtyř kapitol s názvy Žena, Růže, Píseň 
a Kost a provádí nás jimi postava devatenác-
tileté Kláry. Je to film o lidské slabosti a ma-
lichernosti. Každý může něco skrývat. V 19 
hod./ vstupné 60 Kč
27.3. RECITÁL SLÁVKA JANOUŠKA
Koncert známého folkaře a  rodáka z  Ústí 
po několika letech opět v Malé scéně. V 19 
hod./ vstupné 120 Kč, studenti 80 Kč
28.3. „PŘEDKRM“ FESTIVALU JEDEN 
SVĚT
Jízda na hraně - dokumentární film, vítěz 
diváckého hlasování pražské části festivalu 
Jeden svět. Jedinečný, emotivní dokument 
o  mladé sportovní hvězdě a  jejím návratu 
do života po vážném úrazu hlavy. V 18 hod./ 
vstupné na tento film je zdarma
CHARITATIVNÍ KONCERT KAPELY 
W.A.F
Veškerý výtěžek koncertu je určen pro pana 
M. Moravce z Ústí n.O., který se vyrovnává 
s  vážnými důsledky neúrazového krvácení 
do mozku. Ve 20.30 hod. / vstupné 80 Kč

ORLICKÁ MASKA 2015 

PROGRAM

Pátek 13. března 2015
10.00 hod. - HŘÍČKY O  KRÁLOVNÁCH, 
DS Vicena Ústí n.O., Roškotovo divadlo
14.00 hod. - NA SPRÁVNÉ ADRESE, DS 
Zdobničan Vamberk, Roškotovo divadlo
18.00 hod. - V PASTI, „Ve středu“ Lanškroun, 
Roškotovo divadlo
 
Sobota 14. března 2015
9.30 hod. – ŽENITBA, SDO Diviš Žamberk, 
Malá scéna
11.30 hod. – OTYLKA, Klicpera Chlumec n. 
Cidlinou, Roškotovo divadlo 
16.00 hod. - VO TOM MI NEMLUV, 
ŠKEBLE, Lanškroun, Malá scéna 
19.00 hod. - DOVOLENÁ PO ČESKU, DI-
VADLO EXIL Pardubice, Malá scéna   

Neděle 15. března 2015
9.30 hod. - BROUK V  HLAVĚ, Divadelní 
sekce PRAHA, Roškotovo divadlo
12.00 hod. - VODNÍ DRUŽSTVO, DS Mi-
letín, Malá scéna  
14.00 hod. - MADAM COLOMBOVÁ ZA-
SAHUJE, DS Vicena Ústí n.O., Roškotovo 
divadlo  
17.30 hod. - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ, 
Malá scéna

Abonenti divadelního předplatného Klub-
centra – jaro 2015, mají po předložení abo-
nentní vstupenky na všechna představení 
přehlídky v Roškotově divadle i na Malé scé-
ně vstup volný!

 FESTIVAL JEDEN SVĚT 
PŘINÁŠÍ V DUBNU TAKÉ 

JEDEN MIMOŘÁDNÝ 
DIVADELNÍ ZÁŽITEK!

V pátek 10. 4. od 20:00 můžete v Roškotově 
divadle zakusit pocit, kdy totalitní moc opět 
ovládá životy každého člověka. Studio Hrdi-
nů Praha uvede hru Den opričníka, ve které 
září člen činohry Národního divadla pan Ka-
rel Dobrý. V roce 2013 získal za svůj výkon 
Cenu Alfréda Radoka a řadu dalších ocenění. 
V  roli opričníka, tradičního ochránce rus-
kých carů, předvede divákům vizi totalitní 
moci, v  případě novely Vladimíra Sorokina 
vizi putinovského Ruska roku 2027. Vstu-
penky si již nyní můžete kupovat v  Infor-
mačním centru na radnici, cena je 250,- Kč.

„PŘEDKRM“ FESTIVALU 
JEDEN SVĚT

Již v březnu se můžete přijít do Malé scé-
ny naladit na blížící se festival Jeden svět. 
V sobotu 28. 3. uvedeme od 18:00 skvělý 
dokumentární film Jízda na hraně, vítěze 
diváckého hlasování pražské části festivalu 
Jeden svět. Neváhejte a přijďte na jedineč-
ný, emotivní dokument o mladé sportovní 
hvězdě a  jejím návratu do života po váž-
ném úrazu hlavy. Vstupné na tento film je 
zdarma.
Od 20:00 pak následuje charitativní kon-
cert pop rockové kapely W.A.F. a  písnič-
káře Andrew Sychry, hrajícího alternativ 
folk. Veškerý výtěžek koncertu je určen 
pro pana Martina Moravce z Ústí nad Or-
licí, který se vyrovnává s vážnými důsledky 
neúrazového krvácení do mozku. Zamíří 
k němu i výtěžek vstupného letošního roč-
níku festivalu Jeden svět. 
Vstupné na koncert je 80,- Kč.
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OTEVŘENÍ MEDITAčNÍ STEZKY 
PO STOPÁCH KULTURNÍHO 

DĚDICTVÍ KNAPOVCE
Na území Knapovce, Dolního Houžovce 
a Horního Houžovce probíhalo od podzimu 
2014 restaurování šesti památek kulturního 
dědictví. Poslední víkend v  březnu v  rámci 
Knapoveckého roku bude naučná meditační 
stezka šesti křížků Po stopách kulturního dě-
dictví Euroregionu Glacensis (registrační č. 
CZ.3.22/3.3.02/14.04309) za účasti veřejnosti 
a představitelů města Ústí nad Orlicí a Bystr-
zyce Klodzke slavnostně otevřena. 
V  sobotu 28.března 2015 ve 20 hodin bude 
v  knapoveckém kostele mše sv. za zemřelé 
obyvatele, kteří křížky ke slávě Boží v Kna-
povci, Dolním Houžovci a Horním Houžov-
ci před mnoha lety postavili, a  za současné 
obyvatele, kteří v obcích žijí, pracují a odkaz 
předchůdců jim není lhostejný. 
Slavnostní odhalení restaurovaných památek 
se bude konat v  Květnou neděli 29.března 
2015. Sraz účastníků je v 15 hodin u koste-
la v Knapovci. Odtud je zajištěna hromadná 
doprava do Dolního Houžovce k Litinovému 
křížku č.1 - výchozímu místu meditační stez-
ky. Za doprovodu výběru dechové hudby Ře-
tůvanky a se zastávkami u opravených křížků 
se průvod účastníků přesune zpět ke knapo-
veckému kostelu. Zde bude otevření stezky 
ukončeno. Pro účastníky je zajištěno bohaté 
občerstvení. V  budově mateřské školy bude 
nedělní odpoledne probíhat prodejní výstava 
velikonočních dekorací učitelek, maminek 
a dětí. Všichni jsou srdečně zváni.
Obnova šesti památek je spolufinancova-
ná z  česko-polského Fondu mikroprojektů 
v Euroregionu Glacensis OPPS ČR-PR 2007 
– 2013 a rozpočtu města Ústí nad Orlicí. 

PhDr. Jana Staňková, Knapovec 122 
P.ThLic. Vladislav Brokeš, děkan

POZVÁNKA NA KULTURU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
DÁMSKÁ HNÍZDA – improvizační show
Neděle 8. března v 19:30 hod., Roškotovo divadlo, předprodej vstupenek Sport Music Club, cena 220,-Kč/250,-Kč

Vilém čok a Bypass + Wasabi - koncert
Pátek 27. března ve 20:00 hod., Sport Music Club, předprodej vstupenek Sport Music Club, cena 190,-Kč/220,-Kč

ARAKAIN & LUCIE BÍLÁ XXXIII TOUR 2015 - koncert
Pátek 3. dubna ve 20:00 hod., Kulturní dům, předprodej vstupenek v Informačním centru, cena 399,-Kč

DÍVčÍ VÁLKA – Čechovo prozatímně osvobozené divadlo
Čtvrtek 9. dubna v 19:00 hod., Roškotovo divadlo, předprodej vstupenek v Informačním centru, cena 349,-Kč

Jiří Schmitzer – koncert, čtvrtek 9. dubna v 19:30 hod., Sport Music Club v ÚO, předprodej vstupenek Sport Music Club, cena 200,-Kč/230,-Kč

Törr, Debustrol, Fleshlles … - absolute metal storm fest, pátek 10. dubna v 18:30 hod., Kulturní dům, předprodej vstupenek v Informač-
ním centru, cena 240,-Kč 

ŠVIHADLO + VASILŮV RUBÁŠ – koncert, pátek 17. dubna ve 20:00 hod., Sport Music Club, předprodej vstupenek Sport Music Club, 
cena 200,-Kč/230,-Kč

NA STOJÁKA - improvizační show, středa 22. dubna ve 20:00 hod., Sport Music Club, předprodej vstupenek v Sport Music Clubu, cena 
220,-Kč/250,-Kč

PARTIčKA – improvizační show, čtvrtek 14. května ve 20:00 hod., Kulturní dům, předprodej vstupenek na www.ticketstream.cz, cena 
400,-Kč
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HLEDÁNÍ STROMOUCHA – JUBILEJNÍ ROčNÍK
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka a Pivnice U Skoby Vás srdeč-
ně zvou na 15. ročník turistického pochodu HLEDÁNÍ STRO-
MOUCHA, který se uskuteční v sobotu 7. března. Start je od 7:00 
do 10:00 hod. v Pivnici U Skoby. Trasy, měřící od 10km do 50km 
vedou okolím Ústí nad Orlicí. Těšit se můžete na tradiční perníč-
ky, účastenské listy, turistické vizitky. Je pro vás připraveno i pře-
kvapení při příležitosti výroční 30. pochodu (15+15).
Další informace na: pochody.lansperk@seznam.cz, 
www.lansperk-sbor.cz Těšíme se na Vaši účast!

PILATES – POZOR ZMĚNA
Posilovací cvičení s účinky na tvarování postavy, vyrovnání sva-
lových dysbalancí, prevenci a nápravu bolestí zad.
Cvičíme nyní NOVĚ v prostorách sálu sokolovny na Gymnáziu 
ÚO (boční vchod), každé pondělí 18:00 – 19:00 hodin, vstup 50 
Kč. Bližší info: Jana Šparlinková, tel.: 777 087 220

POWERJÓGA PRO ZAčÁTEčNÍKY I POKROčILÉ
Přijďte vyzkoušet dynamickou formu jógu, kde si krásně protáh-
nete a  posílíte celé tělo. Každé ÚTERÝ 17.30-18.30 v  tělocvičně 
u ZŠ Štěpnice a každý ČTVRTEK od 18.00 - 19.00 hodin na Gym-
náziu. Novinkou je ČTVRTEČNÍ dopolední cvičení v Medvídku 
pro jógamamky, kde je možnost pohlídání dítěte v klubu Fialka. 
Další novinkou je netradiční a zabávná forma jogy: ACROYOGA - 
párová akrobacie pro začátečníky i pokročilé. Bližší info na tel: 602 
245 393, mailu: market@inlineusti.cz nebo na facebooku (skupiny: 
Powerjóga v Ústí, Acroyóga v Ústí). Těšíme se na Vás!!! 

Markéta Skalická, Bára Strnadová a Marcel Skalický

IN-LINOVÁ ŠKOLIčKA O LETNÍCH 
PRÁZDNINÁCH

Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU ŠKOLIčKU pl-
nou her, smíchu a  zábavy. Pro velký zájem pořádáme taktéž 
BIKOVOU ŠKOLIčKU, ADRENALINOVOU, FREESTY-
LOVOU ŠKOLIčKU, PŘÍMĚSTSKÝ ZÁŽITKOVÝ TÁBOR, 
FREESTYLE KOLOBĚŽKY A  BRUSLÍME S  ANGLIčTI-
NOU.
•Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let
•V červenci a srpnu vždy od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin
•V ceně svačinky, obědy, pitný režim, pojištění, návštěva aqua-
parku a závěrečné překvapení
•Možnost zapůjčení bruslí i chráničů
Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabízíme soukromé lek-
ce in-line bruslení .
Přihlášky a další info na www.inlineusti.cz, 
market@inlineusti.cz či tel.č. 602 245 393 - Markéta Skalická.

Těšíme se na Vás Markéta Skalická a tým instruktorů:-)!!!!
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INFORMACE Z FBK ÚSTÍ N.O.
FbK OT juniorky

V novém roce juniorky čekají v nadstavbové části play-off o třídu těžší zápasy, než byly zápasy v části základní. Za leden a únor odehrály 
celkem 4 zápasy, ze kterých si bohužel body nedovezly. Ještě holky čekají 3 turnaje, na kterých se budou snažit urvat body do tabulky a zlepšit 
tak své skóre. I když se výsledkově nedaří, tak i přesto si z každé ligy odvážíme cenné zkušenosti, které jsou potřeba více než body. Trenér: 
Drvoštěpová Renáta

Dorostenci v malém počtu v Litomyšli
I náš klub zasáhla chřipková epidemie, ale i přesto se dorostenci vydali 25. 1. bojovat do nedaleké Litomyšle. Do prvního zápasu proti do-
mácím a rovněž prvnímu celku nastoupili s hostujícími svitavskými hráči v sedmi plus jedna. První třetina byla velice povedená a skončila 
bez gólu na obou stranách. Nakonec dorostenci podlehli 1:7. Do dalšího zápasu došlo ještě k oslabení našeho týmu ze zdravotních důvodů. 
Skoro trojnásobná početní převaha soupeře naše dorostence nezastrašila. Bohužel se nepodařilo proměnit vytvořené šance a zápas skončil 
0:4, což dle aktuální situace není špatný výsledek.
Trenér: Fiala Vojtěch a Petraš Pavel

Zápasový leden starších žákyň
V lednu se uskutečnily turnaje žákyň v Hradci Králové a na domácí půdě v Ústí nad Orlicí. První liga v  tomto roce se odehrála v hale 
v Kuklenách, kde holky dvakrát prohrály a jednou vyhrály. Výkony byly velice vyrovnané a výsledky těsné.
Další liga se odehrála na hale SH SŠUP Ústí na Orlicí v neděli 18. ledna. I přes velkou chuť vyhrát, žákyně obdržely dvě prohry a jednu 
remízu. K žákyním přibyly nové posily z Brandýsa nad Orlicí a z České Třebové. Tým se rozrůstá a zápasy jsou každou ligu lepší! Trenérky: 
Köhlerová Lucie a Fárníková Lucie

• SALON TYRKYS – MANIKÚRA a PEDIKÚRA, Romana Šimková proti Roškotovu divadlu. Nabízím TRADIČNÍ PEDIKÚRU, RELA-
XAČNÍ PEDIKÚRU a P. Shine na regeneraci přírodních nehtů. Objednávky 9 -19 hod. Praxe v oboru 20 let. Tel.. 732 819 977, 

 více na www.tyrkys-salon.cz

• CHORVATSKO - 12-denní autokarový zájezd, odjezd z ÚO
 Pobyt v Baška Voda nebo Tučepi v apartmánových vilách do 200 m od pláže, strava vlastní nebo možnost dokoupení polopenze Kč 3 600,-/

os. Termín: 24.6. - 5.7.2015 /9 nocí/, cena Kč 6 850,-/osoba dítě 3-12 let Kč 6 300,- 
 KRAKOV a Osvětim -1-denní autokarový zájezd s průvodcem, termín: 23.5.2015 /sobota/, cena: Kč 990,-/osoba
 Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí nad Orlicí, M.R. Štefánika 234, tel..465 527 696, mobil. 606 748 616, www.ckm-tour.cz

• MASÁŽE – UVOLŇUJÍCÍ, ENERGETIZUJÍCÍ, SPORTOVNÍ – NOVÉ. Milan Vaňous, 17. listopadu 77, Ústí nad Orlicí, objednávky na 
tel.: 604 473 074, e-mail:milan.vanous@seznam.cz

• UVOLNĚNÍ NAPĚTÍ, STRESU, ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ OSOBNÍCH, VZTAHOVÝCH a jiných technikou emočního uvolnění – EFT 
 a rodinných konstelací. RNDr. Ivana Jakubíková, tel.: 602 262 880, www.rodineterapie.cz

• STARŠÍ PÁR KOUPÍ chalupu nebo chatu na vesnici. Tel: 734 255 150

• JESSI psí salón v ordinaci MVDr. Pirkla: STŘÍHÁNÍ, TRIMOVÁNÍ, KOUPÁNÍ, ČIŠTĚNÍ ZUBŮ ultrazvukem. AKCE - každá 5 návštěva 
zdarma. Tel.:728 014 076, 602 431 141. Ježkova 1073, Ústí nad Orlicí, (pod divadlem).

Inzerce
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kaných akrobatických, hudebních i pohy-
bových jevů. V představení, které doprovází 
živá hudba, dodávající „šťávu“ pohybovým 
akcím, musí herci také improvizovat podle 
reakcí diváků.

POčÍTAčOVÁ GRAFIKA PAVLA 
HRUBIŠKA V MALÉ SCÉNĚ

Malá scéna v Ústí nad Orlicí zahájila první 
únorovou neděli výstavu počítačové grafiky 
Pavla Hrubiška. Výstava, nazvaná Obrazy 
(nejen) pod víčky, představuje tvorbu autora, 
který od roku 1986 vystavoval svá díla na cel-
kem 14 samostatných i společných výstavách 
a to nejen v České republice.
Soubor vystavených obrazů - počítačové 
grafiky je tištěný na fotopapír o rozměrech  
50 x 50 cm. Jedná se o kombinace linií a tva-
rů, často se vzájemně proplétajících a vrství-
cích, některé vytvářející optické klamy, které 
chtějí diváka „vtáhnout“ do světa vlastních 
představ autora.

KONALO SE OBLASTNÍ 
KOLO FESTIVALU POEZIE

Oblastní kolo festivalu poezie Wolkrův Pro-
stějov 2015 se ve čtvrtek 12. února konalo v 
Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Ve dvou 
kategoriích soutěžilo 13 recitátorů z gymná-
zií z Ústí nad Orlicí, Letohradu, Lanškrouna 
a Vysokého Mýta a Střední školy umělecko-
průmyslové. Jejich výkony hodnotila porota 
ve složení Jindřiška Petránková a Jana Tro-
janová. Ocenění v tomto kole postupují do 
krajského kola přehlídky.

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

Druhý závodní den, sobota 24. ledna měl na 
programu obří slalom. Pro českou výpravu 
to byl obzvláště vydařený ročník. Právě česká 
výprava nakonec dokázala vybojovat sedm 
medailí z osmi kategorií. Pět jich bylo z kovu 
nejcennějšího, zbylé dvě za třetí místa. Cel-
kově se tak s náskokem 25 bodů stalo Česko 
nejlepší zemí v hodnocení národů.  Absolut-
ními vítězi tohoto ročníku se stali Slovenka 
Tereza Jančová a Jan Ouvín.  Slavnostní vy-
hlášení vítězů jednotlivých kategorií a pře-
dání ocenění se konalo hned po závodech v 
centru Skicentra.

CIRK LA PUTYKA VYSTOUPIL 
PŘED PLNÝM HLEDIŠTĚM 

Před zcela vyprodaným hledištěm Roškotova 
divadla vystoupil ve středu 28. ledna praž-
ský soubor Cirk La Putyka. Soubor se pro-
fesionálně věnuje žánru nový cirkus. Svými 
vystoupeními se snaží překračovat hranice 
mezi akrobacií, moderním tancem, loutko-
vým divadlem, koncertem a sportem. Vytvá-
ří tak vlastní specifickou poetiku a svůj po-
hled na žánr.
 
Do Ústí nad Orlicí přijel soubor se svým prv-
ním představením nazvaným La Putyka, kte-
ré vzniklo v roce 2009.  Představení plné ak-
robacie, tance, loutek a sportovních výkonů 
v originálním pojetí nového cirkusu, nahlíží 
na atmosféru české putyky skelným pohle-
dem střízlivého půllitru. Hospodská fantazie 
a změněná realita, na chvíli přestávají platit 
fyzikální zákony a hosté jsou svědky neče-
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KRYSÁCI Z VEčERNÍčKU 
K VIDĚNÍ V MUZEU

Výstava postaviček z oblíbeného večerníčku 
KRYSÁCI je od čtvrtka 22. ledna přístupná v 
Městském muzeu v Ústí nad Orlicí. Expozice 
dává možnost nahlédnout do zákulisí tvorby 
této animované pohádky. K vidění jsou nejen 
samotné postavičky, ale také používané ku-
lisy a rekvizity. Přijďte do pohádkového svě-
ta smetiště poblíž Vizovic, podívejte se pod 
pokličku technické výroby večerníčku a na 
promítání prvního dílu či si zde nakreslete 
obrázek Hodana, Huberta, Edy a jejich ka-
marádů.
Výstavu můžete v Hernychově vile navštívit 
až do 26. dubna.

TŘIAPADESÁTÉ SKÍčKO 
OVLÁDLI čEŠTÍ ZÁVODNÍCI

Ve čtvrtek 22. ledna se v Říčkách v Orlických 
horách uskutečnilo slavnostní zahájení a lo-
sování 53. ročníku Skiinterkriteria, meziná-
rodních lyžařských závodů žákovských kate-
gorií ve slalomu a obřím slalomu. Závodů se 
účastnila družstva ze 16 zemí s celkem 171 
závodníky. 
Pátek 23. ledna byl pak prvním závodním 
dnem. Na černé sjezdovce v areálu Skicentra 
se závodilo ve slalomu. Český tým zabojoval 
a i přes náročnou trať se našim závodníkům 
podařilo získat několik zlatých medailí.

OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
15. LEDNA – 15. ÚNORA


