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Pozvánka na vernisáž sousoší 
 
Srdečně Vás zveme na vernisáž sousoší 
„MRTVÝ ÁBEL“, která se uskuteční dne 
17. září v 16:00 hodin v zahradě 
Hernychovy vily. Jediný bronzový 
exemplář této nádherné sochy pochází 
z roku 1903 a byl odlitý za přítomnosti  
autora - Mistra Quido Kociana a za finanční 
pomoci Mistra J.V. Myslbeka. V současné 
době je originál tohoto sousoší umístěn 
před sochařskou školou v Hořicích, kde Q. 
Kocian učil. 
Ze spolupráce starosty Ústí nad Orlicí 
Richarda Peška a Ivana Doležala z Hořic 
vznikl tento odlitek z bronzu. Ústí nad 
Orlicí bude mít druhý originál díla svého 
vynikajícího rodáka, pořízený za cenu odlití 
s laskavou zápůjčkou sádrového modelu 
města Hořice v Podkrkonoší. 
Zahájení budou přítomni oba starostové, 
hejtmani obou krajů a sousoší požehná pan 
farář Vladislav Brokeš. 
Vernisáž bude zahájena fanfárami, v kočáru 
přijede Q. Kocian s chotí. Vyslechneme 
koncert a dopřejeme si občerstvení. 
Všichni jsou srdečně zváni. 
 
+ FOTO ABELA 
 
Závěr zjišťovacího řízení podle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí 
 
KÚ Pardubického kraje jako příslušný úřad 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů, 
ukončil zjišťovací řízení podle § 7 tohoto 
zákona u záměru stavby  
 
„Dostavba areálu Ing. Jiří Janák – Auto 
Janák Ústí nad Orlicí“. 
 
Předmětem záměru je rozšíření stávajícího 
areálu autoservisu a autosalonu, který nyní 
zahrnuje autoservis, sklad náhradních dílů, 
prodejnu náhradních dílů, parkoviště se 40 
parkovacími stáními, kryté stání pro 
autoservis se 45 parkovacími stáními, 
trafostanici a odpadové hospodářství. Při 
realizaci záměru (lakovna, míchárna barev, 
sklad barev, autobazar a rezervní 
parkoviště) budou rekonstruovány stávající 
objekty.  
V závěru zjišťovacího řízení KÚ konstatuje, 
že po zhodnocení připomínek v rámci 
zjišťovacího řízení není nutné pokračovat 
v projednávání stavby v režimu zákona o 
posuzování vlivů na ŽP. 
V následujících stupních přípravné a 
projektové dokumentace, realizace záměru 
a provozu vlastního záměru budou 
respektovány podmínky uvedené ve 
vyjádřeních dotčených orgánů státní správy. 
Závěr zjišťovacího řízení je vyvěšen na 
úřední desce MěÚ Ústí n.O. a je 
k nahlédnutí na odboru ŽP, v kanceláři č. 
252.   
 
Odbor životního prostředí 
 
 

Sběrný dvůr 
 
V areálu společnosti Tepvos, s.r.o. na 
Královéhradecké ulici je umístěn sběrný 
dvůr, kde je možné odložit odpad, který 
nepatří do popelnic. 
Provozní doba 
Pondělí 14:00 – 18:00 hodin 
Úterý 10:00 – 18:00 hodin 
Středa 14:00 – 18:00 hodin 
Čtvrtek 14:00 – 18:00 hodin 
Pátek 10:00 – 18:00 hodin 
Sobota   8:00 – 12:00 hodin 
 
Svoz drobného chemického odpadu 
 
Středa 10. září 
Nová ul.              16:00–16:15  hod. 
U Louže (parkoviště) 16:15-16:30  hod. 
Nemocnice (parkoviště) 16:30-16:45 hod. 
Dukla-u hřiště         16:45-17:00 hod. 
Hylváty-Pivovarská 298 17:00-17:15 hod. 
Hylváty-Třebovská   17:30-17:45 hod. 
Knapovec-MŠ              17:55-18:10 hod. 
 
Čtvrtek 11. září 
Kerhartice-Adámek   16:00-16:15 hod. 
Podměstí-Babyka       16:15-16:30 hod. 
Hotel Avion                16:30-16:45 hod. 
Pickova-Hubálek         16:45-17:00 hod. 
Parkoviště-Telecom     17:00-17:15 hod. 
Na Výsluní                  17:15-17:30 hod. 
Náměstí Svobody        17:30-17:45 hod. 
Černovír-náměstíčko    17:55-18:10 hod. 
 
Velkoobjemové kontejnery 
 
Na jednotlivých stanovištích budou 
kontejnery přistaveny v době od 10:00 do 
18:00 hod. 
Na Štěpnici 16. září 
Dukla  17. září 
Nová  18. září 
Třebovská  23. září 
Korábova  24. září 
Kotelna Podměstí 25. září 
U Strouhalů  30. září 
 
 
Trofeo Niké Bohemia 2008 – Jízda 
historických vozidel 
 
Trofeo Niké Bohemia je projekt zaměřený 
na podporu turistického ruchu v ČR. Hlavní 
myšlenkou projektu je propagace 
Pardubického kraje, měst a obcí na pozadí 
exkluzivních historických automobilů. 
Projekt spočívá ve spanilé jízdě 25 
historických vozidel nejzajímavějšími místy 
Pardubického kraje. 
Do Ústí nad Orlicí zavítá tato spanilá 
jízda dne 19. září v 10:15 na Mírové 
náměstí a bude k vidění do 11:00 hodin. 
V čele kolony pojede šestinásobný vítěz 
Rallye Paris-Dakar Karel Loprais, dále 
uvidíte, mimo jiné, Darracque z r. 1909, 
BMV 326 Cabrio, r.v. 1939, Jaguár E-Type, 
r.v. 1964 nebo Austin Healey, r.v. 1965. 
Titulárním partnerem celého projektu je 
Česká centrála cestovního ruchu-
CzechTourism, akci podporuje Město Ústí 
nad Orlicí a Hospodářská komora ČR. 
Oficiální záštitu převzal hejtman 
Pardubického kraje Ing. Ivo Toman. 
 
 

Senior klub při MěÚ Ústí nad Orlicí 
 
20. září – Vycházka na hrad Lanšperk 
V rámci Dnů kulturního dědictví pořádáme 
vycházku na hrad Lanšperk. Pěšky, na kole, 
vlakem – sraz účastníků ve 13:00 hod. na 
železniční stanici Lanšperk. Společný 
výstup na hrad - prohlídka s výkladem. 
Během odpoledne pořádá Sbor pro 
záchranu hradu kulturní program, na který 
Vás také srdečně zveme. Možnost 
občerstvení v Restauraci pod hradem. 
Odjezd z ÚO: 12:35 hod., D. Libchavy: 
12:39 hod., Černovír: 12:43 hod. 
Zpět z Lanšperka : 15:59 nebo 17:53 hod. 
Za Senior klub se zúčastní paní M. Bílková, 
tel.: 737 378815. 
Začátkem října začíná základní kurz 
počítačů  - I. běh 
5 dvouhodinových lekcí, cena 290 Kč za 
celý kurz pro člena Senior klubu a 340 Kč 
pro nečlena, výuka v ZŠ Bratří Čapků v ÚO 
od 16:30 do 18:30 hod. 
Začátkem října začíná kurz internetu 
4 dvouhodinové lekce, cena 240 Kč za celý 
kurz pro člena Senior klubu a 285 Kč pro 
nečlena, výuka v ZŠ Bratří Čapků v ÚO od 
16:30 do 18:30 hod. 
Upozorňujeme, že je ještě několik 
volných míst na zájezd do Polska dne 18. 
září. 
Přihlášky do kurzů a informace o datu 
zahájení kurzů vždy v úterý od 10:00 do 
12:00 hod. v informační kanceláři Senior 
klubu ve Sladkovně. Informace jsou též 
vyvěšeny ve vchodu do Sladkovny. 
Těšíme se na Vaši účast! 
***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  *** 
Klub důchodců – Nemocnice zve na výlet 
do České Třebové – Hory  - 17. září. 
Odjezd z nádraží Ústí n.O.- město v 8:25 
hod. 
 
Den Regionu Orlicko - Třebovsko 
 
Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko 
pořádá v pátek 12. září  tradiční cyklojízdu 
starostů členských obcí a měst napříč 
regionem. Akce, při níž region představuje 
svou činnost za uplynulý rok, bude startovat 
v 10:00 hod. z náměstí v Č. Třebové, na 
trase se představí obce, které tuto možnost 
při příležitosti Dne regionu doposud neměly 
– O. Podhůří, V. Skrovnice a Jehnědí. 
K pelotonu cyklistů je možné se připojit 
v Ústí nad Orlicí (10:40 hod. náměstí), 
Dobré Vodě (11:30 hod.), V. Skrovnici 
(12:30 hod.), Brandýse nad Orlicí (13.30 
hod.) a Jehnědí (15:00 hod.). Cyklojízda 
bude ukončena v odpoledních hodinách v 
Hasičském areálu Na Mlejnici v Horní 
Sloupnici. Pro účastníky cyklojízdy zde 
bude zajištěno občerstvení a od 18:00 hod. 
představení místního divadelního spolku 
„Soudce jako břitva“. Letošní Den regionu 
rozšíří svůj program o společenskou část, 
od 16:00 hod. bude v areálu Na Mlejnici 
zahájeno setkání starostů všech členských 
obcí, okolních měst a spolupracujících 
subjektů.  
Příznivci Regionu Orlicko – Třebovsko a 
cyklistiky, jste srdečně zváni, připojte se 
k propagační jízdě regionem v kterémkoli 
místě na trase! 

Mgr.Luboš Bäuchel, PhDr. Jana Staňková  



 
Z městského muzea + LOGO 
 
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí Vás zve 
při příležitosti derniéry výstavy MÍNUS 40 
ve čtvrtek 25. září v 19:00 hod. do sálu 
Hernychovy vily na koncert Jaroslava 
Hutky. Vstupné 100,-Kč. 
 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Zveme Vás na výstavu 
Jindřich ŠTREIT – Fotografie 
Vernisáž v pátek 12. září v 18:00 hodin, 
Galerie pod radnicí v Ústí nad Orlicí. 
Výstava potrvá do 3. října. 
Otevřeno úterý až pátek 10-12, 14-17, 
sobota a neděle 14-17 hod. 
*** *** ***  *** *** *** *** *** *** 
Srdečně Vás zveme na literárně hudební 
pořad 
Svatováclavské poselství 
Legendu o svatém Václavu, sepsanou 
císařem Karlem IV., přednese Rudolf 
Pellar. Improvizacemi na Svatováclavský 
chorál na klavír doprovodí Jan Frank. 
Ve druhé části zazní melodram  Pošli to 
dál, hudebního skladatele Jana Grossmanna 
na text Věry Ludíkové. Úvodní slovo 
večera má autorka pořadu Věra Ludíková. 
Neděle 28. září v 19:00 hod. – Kulturně 
společenské centrum česko-polského 
příhraničí (Hernychova vila), vstupné 
dobrovolné. 
 
Dům dětí a mládeže Ústí nad Orlicí 
 
Nabídka zájmového vzdělávání, Klubu a 
outdoorové novinky ENJOY IT! 2008 
/2009 je pro Vás k dispozici na školách, v 
Informačním centru, v budově DDM, 
Lukesova 312 denně do 17:00 hod. a na 
webových stránkách www.ddm-usti.cz, 
uzávěrka přihlášek 22. 9. 2008. Novinka! 
Enjoy it! Užij si to! Outdoorové víkendy 
s DDM - lyže, snowboard, snowboardové 
jarní prázdniny, zimní táboření, lanová 
centra, lezectví, in-line, beach volejbal, 
vodáctví, horské kolo. Uzávěrka přihlášek 
do konce října 2008. Těšíme se na Vás. 
DDM ÚO. www.ddm-usti.cz 
 
 
Informace souboru C-Dance 
 
Jako každoročně přibírá soubor C-Dance do 
svých řad zájemce o moderní scénický 
tanec, ale i případné zvukaře, techniky a 
nadšence. Přijďte se podívat na naše 
tréninky, které se konají každý pátek od 
18:00 hodin.  
 
Za soubor C-Dance Karolína Vašková 
 
 
Český červený kříž 
  
Senior doprava – službu lze objednat na 
tel.: 774 412 117. Permanentky jsou 
k dostání na ČČK, Kopeckého 840 nebo na 
Informačním centru města. 
Kurzy první pomoci pro veřejnost 
9. září – První pomoc pro řidiče 

Kurz je od 18:00 hod. ve specializované 
učebně první pomoci na ZŠ Bratří Čapků a 
je pro veřejnost zdarma. 
Světový den první pomoci – ukázky 
záchranné techniky a seznámení s činností 
Integrovaného záchranného systému ČR – 
12. září od 10:00 do 15:00 hod. – Mírové 
nám. v ÚO.  
Společenské akce se konají v budově ČČK, 
Kopeckého 840, u Parku legií 
Kavárnička je každé pondělí od 8:00 do 
19:00 hod. 
Loučení s létem pro seniory a jejich 
známé – 1. září od 15:00 hod. na zahradě 
ČČK. 
Beseda  s léčitelkou paní Moravcovou 
„Vitamíny“ – 11.9. od 16:00 hod. 
Sportovní den pro seniory – 16.9. od 
10:00 do 15:00 hod. na zahradě ČČK 
Beseda s léčitelkou paní Moravcovou 
„Zdravé prostředí kolem nás“ – 24.9. od 
16:00 hod. 
Výlet – 30.9. – Polsko, cena 110 Kč, 
přihlášky na tel.: 724 629031 
Karlova studánka – Praděd – 4.10.,  cena 
200 Kč, přihlášky na tel.: 724 629031 
Zdravé cvičení od října připravuje OS 
ČČK pravidelné cvičení na gymnastických 
míčích pro děti, dospělé a seniory. Info pro 
zájemce na tel.: 775 112998, e-
mail:cck.uo@wo.cu 
 
 
Služby lékáren 
 
1.9. – 7.9. Lékárna Arnika, ČT 
8.9. – 14.9. Lékárna Na Kociánce, ÚO 
15.9. – 21.9. Lékárna Anna, ČT 
22.9. – 28.9. Lékárna Nemocniční, ÚO 
29.9. – 5.10. Lékárna U nádraží, ČT 
Výkon lékárenské pohotovostní služby na 
pracovišti v lékárně je pro příchozí 
v pracovní dny v době 18-20 hod., 
v nepracovní dny 8-12 hod., po této době je 
k dispozici příslužba pouze pro neodkladné 
požadavky nemocnic, LSPP či 
Zdravotnickou záchrannou službu ve všední 
dny do 21 hod., v nepracovní dny do 18 
hod. 
 
Stomatologická pohotovost 
 
30—31.8. MUDr. M. Vávrová, Dolní 
Dobrouč 446, tel.: 465 543015 
6.7.9. MUDr. L. Zapletalová, Smetanova 
1390, ÚO, tel.: 465 524126 
13. – 14.9. MUDr. H. Zemánková, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 531555 
20.21.9. MUDr. L. Židek, Kollárova 605, 
Choceň, tel.: 465 471223 
27. – 28.9. MUDr. M. Židková, Kollárova 
605, Choceň, tel.: 465 471223 
 
 
Centrum pro zdravotně postižené Pk 
 
Centrum poskytuje:  
-služby sociálně právního poradenství 
-osobní asistenci do školek, škol a rodin pro 
těžce postižené občany a děti 
-bezplatné užívání počítačové studovny 
s internetem pro zdravotně postižené 
občany 
Kontakt: CZP Pk, detašované pracoviště 
Ústí n.O., Čsl.Armády 1181 

Úřední hodiny: po, st a čt od 7:00 do 14:00 
hod. Tel./fax: 465 525324 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Poradna pro uživatele sociálních služeb 
 
Nabídka služeb: 
-pomoc v otázkách týkajících se zákona o 
sociálních službách 
-pomoc při zpracování žádosti, podání 
odvolání atd. 
-zprostředkování navazujících služeb a 
kontaktů 
-informace nebo podpora členům rodiny 
pečujícím o osobu se stanoveným stupněm 
závislosti na péči 
Kontakt: CZP Pk, detašované pracoviště 
Ústí n.O., Čsl.Armády 1181 
Úřední hodiny: po, út, st a čt od 14:00 do 
16:00 hod., pá od 8:00 do 10:00 hod. 
Tel.:465 525324 
 
 
Pozvánka pro seniory 
 
Dům pokojného stáří sv. Kryštof Ústí 
nad Orlicí Kerhartice Sokolská 68 
zve všechny starší občany na další, v pořadí 
druhé, dopoledne s internetem. Na 
programu bude bližší seznámení s psaním 
dokumentů na počítači, elektronickou 
poštou a internetem. Akce se uskuteční dne 
16.9. od 9:00 do 11:00 hodin v Domě 
pokojného stáří sv. Kryštof v Kerharticích. 
Cena 20 Kč. 
 
10. ústecký autosalon 
 
Střední odborná škola automobilní a 
Střední odborné učiliště automobilní ve 
spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí a 
s podporou sponzorů zve na 10. ústecký 

autosalon. 
Termín: 19.9. od 10:00 do 17:00 hodin, 
Mírové náměstí v Ústí n.O. 
20.9. od 9:00 do 17:00 hodin, areál dílen 
SOŠ a SOU automobilního, Třebovská 348, 
Ústí n.O.-Hylváty. 
V pátek 19.9. od 10:00 hod. bude možno 
shlédnout na Mírovém náměstí v Ústí n.O. 
putovní výstavu exkluzivních a 
historických vozů Trofeo Niké BOHEMIA 
2008 v čele s šestinásobným vítězem Rallye 
Paříž – Dakar Karlem Lopraisem a jeho 
speciálem Tatra. Od 12:00 bude následovat 
výstava nových vozů regionálních prodejců 
s upoutávkami na sobotní program 
(mototrial, freestyle motocross). 
V dílnách SOŠ a SOU automobilního Vás 
budou v sobotu 20.9. od 9 do 17 hodin 
očekávat nové vozy všech významných 
prodejců automobilů nejen Pardubického 
kraje (přes 60 vozidel více než 20 
vystavovatelů), dále motocykly, autobusy a 
nákladní vozy, traktory a stavební technika. 
Zájemce o historii potěší výstava 
historických automobilů a motocyklů 
(veteranklub Červená Voda), pro fandy 
motoristického sportu bude připravena 
výstava sportovních strojů. Novinkou 
budou historické luxusní vozy. Tradičně se 
předvedou modelářské kluby z Pardubic a 
Adršpachu.  
Součástí akce bude  motoshow Mirka 
Lisého, mototrialová show mistra republiky 
Martina Křoustka a Romana Körbera, 
kaskadérská show Pavla Vika, vystoupení 



bikefreestyle skupiny Zdeňka Nepraše a 
freestyle crossaře Zdeňka Fuska. 
Akce se zúčastní i složky Armády ČR  (VZ 
Ústí nad Orlicí, Jince a VN Těchonín).   
Již tradičně předvedou svoji techniku 
složky Integrovaného záchranného systému 
(Hasičský záchranný sbor, Policie a Rychlá 
záchranná služba). 
Bude možno shlédnout novinky 
v diagnostické technice, svařování, nebo 
nářadí a vybavení nejen pro autoservisy. 
Během dne budou probíhat měření výkonu 
motocyklů a automobilů na válcové 
výkonové zkušebně.   
Připraveny budou atrakce a soutěže pro děti 
i dospělé včetně dětského skákacího hradu. 
Návštěvníci si mohou prohlédnout také 
prostory a vybavení dílen školy. 
  
Ing. Karel Beran, SOŠ a SOU automobilní 
v Ústí n. O. 
 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
V září odpadají středeční výtvarná 
odpoledne. Děkujeme za pochopení. 
Kavárnička: 1. září od 10:00 hodin 
Zdravější pomocí přírody: 24. září od 
9:30 hodin 
Moderní látkové pleny, bezkontaktní  
plenková metoda, šátkování: 29. září od 
10:30 hodin 
Na začátek října plánujeme tradiční 
jarní bazar. Přesné datum včas 
zveřejníme. 
Kontakt:M. Crhonková 605/774569, K. 
Fišarová 605/965463, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.sweb.cz/medvidekuo 
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje. 
 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 
Pondělí: 9:00-12:00 hod. – od října bude 
probíhat opět od 9:00 hod. flétnička pro děti 
od 4 let 
Středa: 9:00 – 12:00 hod. 
Čtvrtek: 9:00 – 12:00 hod. – výtvarná 
dílna pro rodiče (hlídání zajištěno) 
V rámci dopoledních programů za hezkého 
počasí využíváme dětské hřiště na zahradě 
Jednoty bratrské. 
1.9. bude v RC Srdíčko slavnostně 
zahájen nový školní rok! Těšíme se na 
shledání s vámi v novém školním roce 
2008/09. 
Od 18.9.  bude odpoledne zahájena výuka 
angličtiny pro dospělé! 
Čtvrtek: 17:00 – 18:30 hod. – angličtina 
pro dospělé, kont. osoba p. Krčmář, tel.: 
777 558501, vstupné 20 Kč, dohled nad 
dětmi jen po objednání na tel.: 604 313249. 
Témata výtvarných dílen 
4. září – Beruška z kamínků (s sebou větší 
oblázky) 
11. září – Společný oběd – Francouzské 
brambory (cena dle spotřebovaného 
materiálu) 
18. září – Výroba draků – cena 50 Kč 
25. září – Ořechové myšky 
 
Jednorázové akce 

8. a 10. září – Dny s Krtečkem – dny 
zaměřené na pohádku o Krtečkovi 
9. září – Setkání DRC – RC, 18:30 hod. – 
setkání spolupracovníků RC 
19. září – Výroba draků – RC, 17:00 hod., 
cena kolem 50 Kč 
20. září – Drakiáda – u letiště, 16:00 hod., 
soutěž o nej draky, pouštění draků 
23. září – Dámská jízda – Bowling VÚB, 
17:00 hod., společné setkání pro rodiče 
24. září – Narozeniny v RC -  RC, 10:00 
hod., oslava narozenin dětí narozených 
v září. 
Kontaktní osoba: Mgr. N. Brožová, 
vedoucí RC, tel.: 604 313 249, ICQ:495-
651-941, e-mail:nicol.brozova@jbuo.cz, 
www.jbuo.cz 
 
 
Žehnání varhan v Černovíře 
 
Římskokatolická farnost – děkanství Ústí 
nad Orlicí vás srdečně zve na slavnost 
žehnání nově restaurovaných varhan v kapli 
sv. Gottharda v Černovíře v neděli 14. září  
v 15:00 hodin. 
Po skončení mše svaté rozezvučí opravené 
varhany prof. Václav Uhlíř krátkým 
koncertem. Doprovodný program a 
občerstvení zajištěno. 
 
 
KINO MÁJ - ZÁŘÍ 
 
Úterý 2. a středa 3. v 19:30 hodin 
MEJDAN V LAS VEGAS 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Čtvrtek 4. v 19:30 hodin 
CLONA 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Sobota 6. v 17:00 hodin – Hrajeme pro děti 
NEJKRÁSNĚJŠÍ  HÁDANKA 
Vstupné: 55 Kč 
 
Neděle 7. v 19:30 hodin 
ROLLING STONES 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 8. a úterý 9. v 19:30 hodin 
* KOPAČKY 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Středa 10. v 19:30 hodin 
TAJEMSTVÍ PRSTENU 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Čtvrtek 11. a pátek 12. v 19:30 hodin 
TEMNÝ RYTÍŘ 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 15. v 19:30 hodin 
KULIČKY 
Vstupné: 70 Kč 
 
Čtvrtek 18. a pátek 19. v 19:30 hodin 
JAK UKRÁST NEVĚSTU 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Sobota 20. a neděle 21. v 19:30 hodin 
HANCOCK 
Česká verze. Vstupné: 70 Kč 
 
Úterý 23. v 19:30 hodin 

SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ 
Vstupné: 70 Kč 
 
Čtvrtek 25. a pátek 26. v 19:30 hodin 
BATHORY 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 29. a úterý 30. v 19:30 hodin 
RUDÝ BARON 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
 
NABÍDKA POŘADŮ – ZÁŘÍ 
 
1. – 3. září   
10:00 – 17:00 hodin – Kulturní dům 
X. ročník Výstavy výtvarného umění 
(vstupné dobrovolné) 
 
Pátek 5. září 
19:30 hodin – Kulturní dům 
Ondřej RUML&band, koncert vítěze X 
faktoru, vstupné: 130 Kč 
 
Sobota 13. září 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
Princ a Večernice, pohádka, vstupné: 30 
Kč 
 
Úterý 16. září 
19:30 hodin – Robotovo divadlo 
Bohemian Guitar Orchestra, Hradec 
Králové, koncertní předplatné, vstupné: 90 
Kč 
 
Středa 17. září 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
W.S.Maugham: KOUZLO DOMOVA, 
Divadlo Na Fidlovačce Praha, divadelní 
předplatné, vstupné: 190 Kč 
 
Pátek 26. září 
19:00 – 23:00 hodin – Kulturní dům 
Taneční podvečer s Evou a Vaškem, 
SURF Blansko, vstupné: 110 Kč 
 
Sobota 27. září 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
Příhody včelích medvídků, pohádka, 
vstupné: 45 Kč 
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514271 
 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Pondělí 1.9. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 2.9. – 19:30 – 23:00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 3.9. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 3.9. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2.liga (družstva) 
Pondělí 8.9. – 18:00 – 22:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 9.9. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3.liga (družstva) 
Středa 10.9. – 19:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum 4.liga (družstva) 
Sobota 13.9. – 13:00 – 16:00 hodin 
Pepa Hoblík junior (dvojice) 
Pondělí 15.9. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pohár Holby (jednotlivci) 
Úterý 16.9. – 19:30 – 23:00 hodin 



Stapo 5.liga (družstva) 
Středa 17.9. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 17.9. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Pondělí 22.9. – 16:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum cup (jednotlivci) 
Středa 24.9. – 18:00 – 22:30 hodin 
Tacl cup (jednotlivci) 
 
Tel.rezervace: 465 529 477-9, e-
mail:radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Pondělí: 14:00 – 20:00 hodin 
Úterý: 5:30-8:00, 14:00 – 21:00 hodin 
Středa: 14:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek: 5:30-8:00, 14:00 – 20:00 hodin 
Pátek: 5:30-8:00, 14:00 – 21:00 hodin 
Sobota: 10:00 – 21:00 hodin 
Neděle: 10:00 – 21:00 hodin 
 
Plavání pro těhotné ženy každou středu od 
12:30 do 14:00 hod. Vodní aerobic každé 
pondělí a čtvrtek od 20:00 do 21:00 hod. 
NOVINKA! Relaxační a kondiční masáže – 
objednávky na tel.: 608 180003. 
Plavecký bazén má právo na změnu 
provozních hodin pro veřejnost. Info: 465 
524 254, www.tepvos.cz 
 
Kam za sportem v září 
 
Středa 3. září 
TJ Jiskra Ústí n.O. – SK V. Mýto (krajský 
přebor, fotbal, muži, od 17:00 hod.) 
Sobota 6. září 
Veřejný tenisový turnaj mladších žáků a 
žákyň, pokračuje i v neděli 
Neděle 7. září 
4. kolo krajského přeboru družstev starších 
žáků a žákyň v atletice od 9:30 na stadionu 
Úterý 9. září 
Okresní přebor v atletice staršího žactva do 
15 let od 14:00 na stadionu 
Středa 10. září 
Východočeské turné v atletice a v jeho 
rámci memoriál Václava Čevony na 3km a 
memoriál Jána Kováče na 800m a další 
disciplíny, 16:00 hod. 
Čtvrtek 11. září 
4. kolo krajského přeboru v atletice 
družstev nejmladšího žactva v 15:00 na 
stadionu 
Neděle 14. září 
Jiskra Ústí n.O. „B“ – SK Sloupnice (1.B 
třída, muži B, fotbal, od 17:00 hod.) 
TJ Ústí n.O. – Hlinsko (krajský přebor, st. a 
ml. žáci, fotbal, od 13:30 a 15:15 hod.) 
Středa 17. září 
Okresní přebor v atletice nejmladšího 
žactva do 11 let od 14:00 na stadionu 
Sobota 20. září 
TJ Jiskra Ústí n.O. – FK AS Pardubice 
(krajský přebor, fotbal, muži od 16:30 hod.) 
TJ Jiskra Ústí n.O. – M. Třebová (krajský 
přebor, st. a ml. dorost, fotbal, od 12:00 a 
14:15 hod.) 
64. ústecký desetiboj, současně krajský 
přebor mužů a dorostenců, od 10:00, neděle 
od 9:00 hod. 

Neděle 21. září 
13. ročník turistické akce „K rozhledně na 
Andrlův chlum na kole“, různé trasy, start 
8-10 hod. z náměstí v ÚO 
Středa 24. září 
Okresní přebory v atletice mladšího žactva 
do 13 let od 14:00 na stadionu 
Čtvrtek 25. září 
Okresní kolo CORNY středoškolského 
poháru v atletice od 9:00 na stadionu 
Neděle 28. září 
TJ Jiskra Ústí n.O. „B“ – SK Zámrsk (1.B 
třída, muži B, fotbal, od 16:30 hod.) 
TJ Ústí n.O. – Chrudim „B“ (krajský 
přebor, st. a ml. žáci, fotbal, od 13:00 a 
14:45 hod.) 
*****    *****    *****    *****   ***** 
Kurzy PILATES, info: 
www.pavlinakalouskova.estranky.cz 
 
Spinning centrum RIO 
 
V areálu krytého plaveckého bazénu si ve 
spinningovém centru RIO si můžete pod 
vedením zkušených instruktorů vyzkoušet 
nové typy spinnerů. Jednotlivé vstupné je 
60 Kč. Na jednotlivé hodiny je třeba se 
objednat. Kontakt denně od 9:30 do 21:00 
hod. na tel.: 777 673359. 
 
 
Memoriál Ing. Bohuslava Langa 
 
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, oddíl basketbalu 
pořádá pod záštitou starosty města Ústí nad 
Orlicí Memoriál Ing. Bohuslava Langa 
v basketbalu mužů a žen. XVII. ročník 
tohoto memoriálu se uskuteční ve dnech 12. 
– 13. září v hale SŠUP v Ústí nad Orlicí. 
Páteční zápasy začínají v 16:30 hod., 
sobotní  už v 9:00 hod. 
 
 
Mistrovství České republiky v rodeu na 
divoké vodě 
 
Na umělé rodeové vlně v Sopotnici se o 
víkendu 13. až 14. září koná vrcholný 
závod českého freestylu na divoké vodě. O 
mistrovské tituly budou bojovat kajakáři i 
singlíři a k vidění budou špičkové jízdy 
kompletní české reprezentace, která má 
letos za sebou Mistrovství Evropy i 
Světový pohár. V sobotu zahájí závody 
kvalifikace, odpoledne budou semifinálové 
rozjížďky a nedělní finále všech kategorií a 
vyhlášení výsledků Mistrovství ČR i tour 
celou akci završí. Pro diváky bude 
připraven bohatý doprovodný program a 
občerstvení. 
Přijďte povzbudit i místní „pádlery“ – 
Lukáše Červinku, Jirku Langera a Honzu 
Špindlera, kteří v minulých letech 
vybojovali medailové pozice i v evropských 
závodech. 
 
Za organizátory Dana Špindlerová 
 
 
11. ročník Memoriálu Zdeňka Šaldy 
 
SDH Knapovec si Vás co nejsrdečněji 
dovoluje pozvat na soutěž v požárním 
útoku. 
Dne 6. září ve 14:00 hod. na fotbalovém 
hřišti v Knapovci. Občerstvení zajištěno 

Večer diskotéka. 
 
Minigolf za Aquaparkem 
 
Vchod: od "pilinovky" (u regule). 
Provozní doba září: pátek - neděle od 
14:00 do 17:00 hod. (poslední vstup v 
16:00 hod.). 
Nabízí hru na 18 minigolfových dráhách v 
příjemném parkovém prostředí. Možnost 
skupinových rezervací nad 20 osob v 
jakýkoliv den. 
Vstupné: 40,- Kč/1 osoba/1 okruh. 
Permanentka: 400,- Kč/1 osoba/11 okruhů. 
Otevřeno bez ohledu na provoz Aquaparku. 
V případě nepříznivého počasí (např. déšť) 
bude sportoviště uzavřeno. 
www.minigolf-uo.estranky.cz 
 
 
Aquapark v Ústí nad Orlicí 

 
Provozní doba: 
Aquapark bude otevřen do 12. září. 
Pondělí – pátek: 11:00 – 18:00 hodin 
Sobota – neděle: 10:00 – 18:00 hodin 
 
Bližší informace o provozu: 465 527898,  
608 553305, e-mail:aquapark@tepvos.cz, 
www.tepvos.cz 
 
 
LK Spinning Centrum 
 
Hala SŠUP, Zahradní 541, ÚO 
Léto končí, ale spinning jede dál! 
-iontové nápoje Nutrend zdarma 
-doplňky stravy Nutrend vhodné pro snazší 
spalování tuků při zátěži 
Týdenní rozvrh: 
PO-PÁ: v 10:00, 16:00, 17:30, 19:00 hod. 
SO-NE: v 10:00, 14:00, 16:00, 17:30 hod. 
Ceník: 
1 lekce: 80 Kč 
10 lekcí (permanentka): 700 Kč 
skupiny: cena dohodou 
Rezervace: 736 427 378, bližší info: 
www.lkspinning.com 
 
 
Florbalový klub Orlicko Třebovsko 
hledá mladé hráče! 
 
Baví tě florbal? Pak jsi ten pravý, koho 
hledáme! Náš florbalový klub je druhým 
největším v Pardubickém kraji. V ligových 
soutěžích bude od následující sezóny 
2008/2009 startovat už devět družstev – 
přípravka (1999 a mladší), elévové (1998, 
1997), mladší žáci (1996, 1995), starší žáci 
(1994, 1993), dorostenci (1992, 1991), 
dorostenky (1991 – 1994), junioři (1990, 
1989), ženy a muži.  Pokud chceš začít hrát, 
nebo se jen dozvědět více o tomto poměrně 
mladém, ale o to více populárním sportu, 
tak se přijď podívat na trénink své 
kategorie, kde se už od trenérů dozvíš vše, 
co tě zajímá. Aktuální rozpis tréninků 
najdeš na internetových stránkách 
www.fbkot.com nebo na telefonním čísle 
739 017 250. 
 
 
Jazykové kurzy pro veřejnost – English 
Service 



  
Je čas vybrat si vhodný jazykový kurz pro 
nový školní rok! Specializujeme na kurzy 
obchodní angličtiny a firemní kurzy na 
míru. Pro širokou veřejnost pořádáme 
skupinové všeobecné kurzy v úrovních 
začátečník a mírně pokročilý v jazycích: A, 
N, F, I, R. Viz www.englishservice.cz – 
sekce Jazykové kurzy. 
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