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Veřejná služba v Ústí nad Orlicí 
 
Město Ústí nad Orlicí zřídilo od července 
letošního roku veřejnou službu. V rámci 
služby lze bez nároku na odměnu 
zabezpečovat pomoc v záležitostech, které 
jsou konány ve prospěch města a jeho 
občanů. Jde zejména o zlepšování životního 
prostředí, udržování čistoty ulic a jiných 
veřejných prostranství, pomoc v oblasti 
kulturního rozvoje a sociální péče.  Kromě 
přínosu pro naše město dává tato služba  
možnost osobám dlouhodobě setrvávajícím 
ve stavu hmotné nouze  zachovat si 
pracovní dovednosti, výši stávající dávky a  
možnost si dávku  zvýšit. 
Organizací byl pověřen odbor sociálních 
služeb, který vede evidenci, uděluje pokyny 
a kontroluje vykonanou službu. 
V současné době evidujeme 180 příjemců 
dávek, zájem o veřejnou službu dosud 
projevilo 30 osob.  
Doufáme, že zájem o tuto činnost neupadne 
a výsledky se projeví především v čistotě 
našeho města. 
Anna Škopová, 
vedoucí odboru sociálních služeb  
 
 
Informace od firmy A.B.V. 
 
Rozkopaný chodník v Letohradské ulici 
naproti Penny Marketu bude hotový do 
konce září. Nyní je období, kdy se čeká, až 
si podloží „sedne“. 
 
 
Senior klub při CSP města Ústí nad 
Orlicí 
 
12. září – „Středověká Bystřice Kladská“ 
– zájezd. Návštěva středověkého jarmarku 
s doprovodným programem. Přihlášky 
v kanceláři SK každé úterý od 10:00 do 
12:00 hod. Cena 50 Kč pro člena SK, 
nečlenové 100 Kč při přihlášení. Oběd 
zdarma, každý si může zajistit zloté na 
drobný nákup, zdravotní pojištění si 
zajišťuje každý sám. 
Odjezdové zastávky: sídliště Hylváty: 10:30 
hod., Hylváty Perla:10:35 hod., Dukla: 
10:40 hod., zastávka staré nádraží: 10:45 
hod., nádraží ČSAD: 10:50 hod., 
Tvardkova: 10:55 hod., Penzion Na Pláni 
1343:11:00 hod. 
Příjezd ve večerních hodinách. 
18. září – Poznávací zájezd do Polska 
Trasa: Strany Slezské, Kletno, Černá Hora 
(Muzeum minerálů, uranový důl, Medvědí 
jeskyně, lanovka Černá Hora). 
Odjezd z ÚO v 6:30 hod., návrat kolem 
18:00 hod. 
Cena zájezdu: pro členy SK 150 Kč (oběd) 
a 100 Kč (vstupy), pro nečleny 150 Kč/120 
Kč a 30 Kč doprava, ostatní (mimo ÚO) 
150 Kč/150Kč a 50 Kč doprava. Přihlášky 
každé úterý od 10:00 do 12:00 hod. 
v kanceláři SK, zdravotní pojištění si hradí 
každý sám. 
Odjezdové zastávky: Hylváty Tři mosty: 
5:55 hod., Hylváty sídliště: 6:00 hod., 

Hylváty Perla: 6:05 hod., Dukla: 6:10 hod., 
Babyka: 6:15 hod., nádraží ČSAD: 6:20 
hod., Tvardkova: 6:25 hod., Penzion Na 
Pláni 1343: 6:30 hod. 
19. září – Vycházka na Lanšperk, sraz 
účastníků ve 13:00 hod. u žel. zastávky 
Lanšperk, o historii kaple pohovoří Mgr. R. 
Dušek, v restauraci „Pod hradem“ 
přednáška o historii hradu. 
Na říjen připravujeme Základní kurz 
počítačů, pět dvouhodinových lekcí, pro 
člena SK cena 290 Kč, pro nečlena SK a 
občana ÚO 340 Kč, ostatní 390 Kč. Výuka 
v ZŠ Bratří Čapků, 16:30 – 18:30 hod. 
Přihlášky v kanceláři SK, každé úterý 10:00 
– 12:00 hod., platba při přihlášení. 
Za komisi pro práci se seniory – SK zve 
JUDr. Zdeněk Ešpandr, tel.: 777736562 
 
Závěr zjišťovacího řízení podle zákona o 
posuzování vlivů na ŽP 
 
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  
„Zemědělská bioplynová stanice 
Knapovec“. 
Záměrem je novostavba bioplynové stanice, 
která bude za účelem získávání elektrické a 
tepelné energie zpracovávat biologicky 
rozložitelné vstupní suroviny, které jsou 
cíleně pro daný záměr pěstovány 
(vyráběny) a které nejsou v režimu odpadů. 
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. 
Závěr zjišťovacího řízení je vyvěšen na 
úřední desce MěÚ Ústí n.O., k nahlédnutí je 
na odboru ŽP, v kanceláři č. 252.   
 
Stanovisko o posuzování vlivů na ŽP 
 
KÚ Pardubického kraje jako příslušný úřad 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na ŽP, zaslalo stanovisko o hodnocení 
vlivů provedení záměru na ŽP podle § 10 
zákona č. 100/2001 Sb., „Tichá Orlice, 
Ústí nad Orlicí, zvýšení protipovodňové 
ochrany města hrázemi, rekonstrukcí 
koryta a jezů“  
Stanovisko je k nahlédnutí na odboru ŽP 
MěÚ Ústí nad Orlicí, v kanceláři č. 252, 
nejlépe v pondělí a ve středu od 8:00 do 
17:00, v ostatní pracovní dny po dohodě na 
telefonu 465 514 259. 
 
 
Nové byty Na Štěpnici 
 
PLS Invest s.r.o. pokračuje ve výstavbě 
nových bytů Na Štěpnici. Bližší informace 
na www.byty-uo.cz nebo na tel. číslech 
461 721 749, 725 735 521 a 725 735 522. 
Svůj byt si můžete rezervovat již dnes. 
  
Černovírské posvícení 
 
V neděli 13.9. je v Černovíru připraveno 
posvícení v režii osadního výboru, Českého 
červeného kříže, Tělovýchovné jednoty 
Černovír a Sboru dobrovolných hasičů. 

V 11:00 hod. začne mše v kapli 
sv.Gotharda, následovat bude předtančení 
souboru C-Dance a vystoupení Cecilské 
hudební jednoty.  Nebudou chybět ani 
posvícenské koláče. 
Akce proběhne za podpory Města Ústí nad 
Orlicí, kterému tímto děkujeme. 
                                                                     
Za osadní výbor Černovír Radka Vašková 
 
 
Ústecký autosalon 
  
Střední odborná škola automobilní a Střední 
odborné učiliště automobilní s podporou 
sponzorů zve na tradiční  
Ústecký autosalon, který se uskuteční 26. 
září od 9:00 do 17:00 hod. v areálu  dílen 
SOŠ a SOU automobilního, Třebovská 
348, Ústí n.O. 
V areálu dílen Vás budou očekávat nové 
vozy všech významných prodejců 
automobilů nejen Pardubického kraje, dále 
motocykly, autobusy a nákladní vozy, 
traktory, zvedací a stavební technika. 
Zájemce o historii potěší výstava 
historických automobilů a motocyklů, bude 
připravena i výstava sportovních strojů.  
Během dne budou probíhat měření výkonu 
motocyklů a automobilů na válcové 
výkonové zkušebně.   
Součástí akce bude  motoshow M. Lisého, 
mototrialová show R. Körbera, kaskadérská 
show A. Poláka, vystoupení bikefreestyle 
skupiny Zd. Nepraše ... 
Akce se zúčastní soukromí majitelé a 
složky Armády ČR s vojenskou  technikou.  
Již tradičně předvedou svoji techniku 
složky Integrovaného záchranného systému  
Se svými stroji se zúčastní modelářské 
kluby z Pardubic a Semil. Novinkou bude 
výstava leteckých modelů. 
Návštěvníci si mohou prohlédnout také 
prostory a vybavení dílen školy. 
 
Ing. Karel Beran, SOŠ a SOU automobilní 
v Ústí nad Orlicí 
 
Den Regionu Orlicko - Třebovsko 
 
Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko 
pořádá v pátek 11. září 2009 tradiční 
cyklojízdu starostů členských obcí a měst 
napříč regionem. Akce, při níž region 
představuje svou činnost za uplynulý rok, 
bude startovat ve 13.30 hod. z náměstí 
v České Třebové a na trase se představí 
minulost a současnost hradů Lanšperk a 
Žampach. K pelotonu cyklistů je možné se 
připojit v Ústí nad Orlicí (14.00 hod. 
náměstí) a Lanšperku (15.00 hod.). 
Cyklojízda bude ukončena v areálu 
Domova pod hradem Žampach. Příznivci 
Regionu Orlicko–Třebovsko a cyklistiky, 
jste srdečně zváni, připojte se k propagační 
jízdě regionem! 
 
 
Z městského muzea + LOGO 
 
Ve čtvrtek 17.9. se v 16:00 hod. uskuteční 
v městském muzeu vernisáž profilové 
výstavy současného polského výtvarníka 
Mirka Antoniewicze – Moje miejsce – 
Moje místo. 



Dále můžete v muzeu navštívit následující 
výstavy: 
Scénografie Jarmily Křížkové  (do 13.9.) 
Panovníci a královny Jarmily Haldové 
(do 27.9.) 
Zpřístupněny jsou i výstavy Nechme na 
hlavě, Afrika, Mašinky. 
Vyhlídková věž v Hernychově vile je 
k dispozici kdykoliv během otvírací doby 
muzea. 
Otevírací doba: út – pá 9 – 11:30, 12:30 – 
17:00 hod., so a ne 13:30 – 17:00 hod. 
Pondělí a poslední sobota v měsíci zavřeno 
(svatby). 
 
Klub p řátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí, 
kde si ještě do 4. září můžete prohlédnout 
výstavu Ústecký salon 2009. 
Od 24. září do 15. října bude v Galerii pod 
radnicí otevřena výstava s názvem Práce 
žáků Střední školy uměleckoprůmyslové 
Ústí nad Orlicí. 
 
Studenti gymnázia v Amberku 
 
Partnerské město Amberk uspořádalo 
mezinárodní tábor pro mládež. První týden 
v srpnu tam tak strávilo 12 studentů 
gymnázia společně se svými polskými a 
německými vrstevníky. 
Akce se uskutečnila za finanční podpory 
města. Děkujeme. 
Lenka Pešková 
 
Dům dětí a mládeže 
 
V sobotu 19.9. od 15:00 hod. proběhne 7. 
turnaj v petangue  - Pertanguefest. 
Atmosféru zpříjemní skupina Trio de 
janeiro a další. Doprovodný program, 
občerstvení zajištěno. 
Info na: www.ddm-usti.cz 
    
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Pravidelná úterní odpoledne začínají 22. 
září. 
Kavárni čka, středa 2.9. od 9:00 hodin 
Pohybové návyky kojenců a batolat, 
pondělí 14.9. od 10:00 hodin 
Zdravá výživa, pečení jinak, středa 16.9. 
od 9:30 hodin 
Dekorace z korálků, úterý 22.9. od 14:30 
hodin 
Aloe Vera, středa 30.9. od 10:00 hodin 
Tea Bag Folding (Skládání čajových 
sáčků), úterý 29.9. od 14:30 hodin 
Provozní doba 
Pondělí: 10-12 hodin – Nemluvňátka 
Úterý: 9-12 hodin – Předškolkáček (herna + 
pohybový kroužek) 
Úterý: 14:30-17:30 hodin – Předškolkáček 
(herna + výtvarný kroužek) 
Středa: 9-12 hodin – Předškolkáček (herna) 
Čtvrtek: 9-12 hodin – Předškolkáček (herna 
+ zpívánky) 
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. 
Fišarová 605/965463, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.medvidekuo.cz 
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje. 
 

 
Hudební kurzy pro nejmenší 
 
Hudební škola Yamaha otevírá v září nové 
kurzy. Pro děti ve věku od 4 do 18 měsíců 
nabízíme Robátka: poznávání světa hudby 
se zřetelem k úrovni smyslových a 
senzomotorických zkušeností dětí. Pro děti 
ve věku od 1,5 do 4 let První kr ůčky k 
hudbě: zpěv jednoduchých písní, hudebně-
pohybové hry, rytmická cvičení, základy 
hry na rytmické nástroje... 
Pro děti ve věku od 4 do 6 let  Rytmické 
kr ůčky: intonace, rytmus, hra na dětské 
hudební nástroje, hra na flétnu...Pro děti od 
6 let zobcová flétna.Výuka je jednou týdně 
45 minut pod vedením kvalifikovaného 
učitele na ZŠ Bratří Čapků. Podrobnější 
info a přihlášku získáte na www.yamaha-
skola.cz,nebo tel.603834800, 
info@yamaha-skola.cz.  
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 
Pondělí:  8:30 – 12 hodin 
Středa: 8:30 – 12:00 hodin (angličtina pro 
batolátka) 
Pátek: 8:30 – 12:00 hodin (výtvarná dílna 
pro maminky) 
Odpolední aktivity připravujeme od 
října. 
V rámci dopoledních programů využíváme 
za hezkého počasí hřiště na zahradě Jednoty 
bratrské. 
!!! Ve středu 2.9. bude od 15:00 hod. na 
zahradě Jednoty bratské slavnostně 
zahájen nový školní rok RC Srdíčko!!! 
Těšíme se na shledání s vámi v novém 
školním roce 2009/2010. 
Páteční výtvarné dílny 
4. září – Pletení z papíru 
11. září – Netradiční magnety 
18. září – Falešný patchwork 
25. září – Výroba draků 
Jednorázové akce 
2. září – Zahájení Srdíčka v novém 
školním roce (hry pro děti, možnost 
zakoupení pití a opékání donesených 
uzenin), od 15:00 hod. 
8. září – Setkání DRC, od 18:30 hod.  
14. září – Narozeniny v RC, od 9:00 hod. 
25. září – Výroba draků, od 17:00 hod., 
cena 50 Kč 
26. září – Drakiáda, od 16:00 hod., letiště 
ÚO, soutěž, zajištěno drobné občerstvení 
Kont. osoba: Mgr, N. Brožová, vedoucí RC, 
tel.: 604 313249, e-mail: 
nicol.brozova@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz 
 
Harry Potter ve Zblovickém údolí  
 
Ve dnech 18.7. - 2.8. se konala letní škola 
čar a kouzel v údolí řeky Želetavky u 
Vranovské přehrady. 75 dětí z Ústí nad 
Orlicí a okolí se učilo kouzlit a zachránilo 
údolí před zlým Lordem Voldemortem. To 
vše v rámci letního dětského tábora, který 
každoročně pořádá občanské sdružení LDT 
Zblovice. Kromě poutavé celotáborové hry, 
kterou byl táborový pobyt protkán, jezdily 
děti  na kánoích a pramicích, koupaly se v 
bazénu a zdokonalovaly se v tábornických 
dovednostech. Tradiční prestižní utkání se 
sousedním táborem Brňáků vyhráli Oušťáci 
ve fotbalu, vybíjené, florbalu, volejbalu, 

přehazované a netradičních sportech v 
poměru 6:1. Vybočením ze zaběhnutého 
táborového režimu byl celodenní výlet do 
podzemí ve Znojmě, návštěva znojemského 
koupaliště, či prohlídka hradu Bítov.                                                                                                                        
Šestnáct prázdninových dní uteklo jako 
voda v řece Želetavce a tak 
nezapomenutelné zážitky bude dětem tábor 
připomínat pamětní list a CD s mnoha 
fotografiemi.                                                         
Za obrovský kus práce věnovaný dětem je 
třeba poděkovat celému personálu tábora. 
Další dík patří institucím i jednotlivcům za 
finanční a materiální podporu sdružení LDT 
Zblovice v jeho snaze zdokonalovat 
táborovou základnu. V neposlední řadě 
patří poděkování všem nadšencům, kteří 
svou prací na brigádách pomohli k přípravě 
základny a úspěšnému průběhu tábora v 
letošním roce.  
Luděk Hortlík, předseda LDT Zblovice o.s.   
 
 
Výuka hry na zobcovou flétnu 
 
Pro školní rok 2009-2010 nabízím výuku 
hry na zobcové flétny soprán, alt. Věková 
hranice od 5 let. Vítáni jsou i dospělí a 
případní muzikanti znalí hry na zobcovou 
flétnu, či kytaru pro začlenění do 
flétnového souboru Acri Tibia. Bližší info 
na tel.: 604 580011, pí D. Filipová. 
 
Služby lékáren 
 
31.8. – 6.9.    Lékárna Anna, ČT 
7.9. – 13.9.    Lékárna U nádraží, ČT 
14.9. – 20.9.  Lékárna Na Štěpnici, ÚO 
21.9. – 27.9. Lékárna Melisa, ČT 
28.9. – 4.10. Lékárna Dr. Max, ÚO 
 
Stomatologická pohotovost 
 
5.-6.9. MUDr. J. Richter, D. Libchavy 
278, tel.: 465 582058 
12.-13.9. MUDr. J. Smrčková, Dolní 443, 
Choceň, tel.: 465 471560 
19.-20.9. MUDr. E. Pirklová, Litomyšlská 
590, ČT, tel.: 606 704599 
26.-27.9. MUDr. B. Šiklová, Pernerova 
1573, Choceň, tel.: 465 471692 
28.9. MUDr. Z. Škorpil , Štefánikova 396, 
V. Mýto, tel.: 465 423824 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava: objednání na tel.: 774 
412117, permanentky na ČČK, Kopeckého 
840, nebo v IC  
Senior centrum: vzdělávací, relaxační, 
volnočasové centrum nejen pro seniory, 
budova ČČK, Kopeckého 840 
Doprava na akce: pouze pro seniory na 
akce pořádané ČČK, 5Kč jízda/osoba, 
objednání na tel: 774 412117 
1. – 30.9. – Výstava obrázků a fotografií 
pana Dubišara, vstupné zdarma 
7. září – Společenské hry, od 10:00 hod. 
v budově ČČK, nápoj zdarma 
11. září – Světový den první pomoci, 
Mírové nám. v ÚO, od 10:00 do 15:00 hod. 
16. září – Cyklo výlet, sraz před budovou 
ČČK v 9:00 hod., ukončení s překvapením 
24. září – Šikovné ručičky-drátkování , od 
13:00 hod. v budově ČČK, vstupné 20Kč, 
nápoj zdarma 



29. září – Sportovní hry pro seniory, 
zahrada ČČK, od 10:00 do 15:00 hod., 
občerstvení zajištěno, vstup zdarma 
3. října – Svatohubertské slavnosti-
Zámek Kuks, cena 100Kč/120Kč dospělý, 
děti 60 Kč, přihlášky na tel.: 724 629031 
Kavárni čka-Centrum setkávání, každé 
pondělí 8:00–19:00 hod. 
SeniorInternet kavárna, každé pondělí 
8:00-19:00 hod. 
Cvičení na gymnastických míčích,  
masáže pro seniory, havajské masáže, 
bližší info na tel.: 775 112 998 
 
Taneční kurzy – podzim 2009 
 
Zájemci mají opět možnost přihlašovat se 
do Tanečních kurzů pořádaných Relax 
Dance Servisem Jana Bílka z Ústí n.O. 
Základní kurz bude zahájen 13. září od 
16:00 hod. v Kulturním domě v Ústí n.O. 
Prodej legitimací ve FOTO Irena u 
nádraží ČSAD, kontakt: J. Bílek 603 
299520, cena kurzu je 1.550 Kč. Taneční 
kurz pro dospělé–zahájení předpokládáme 
4.10.  po tanečních pro mládež, tj. od 
19:30-22:00 hod., neděle, 10 lekcí, cena 
1.300 Kč/osoba 
 
Pozvánka pro seniory 
 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům 
pokojného stáří sv. Kryštof Ústí nad 
Orlicí, Kerhartice, Sokolská 68 zve 
všechny starší občany na humorné a 
výtvarné dopoledne: 
V úterý 8.9. od 9:00 hod.  se bude konat 
posezení s imitátorem panem Václavem 
Faltusem. Vstupné dobrovolné 
V úterý 22 .9. od 9:00 hod. se budou 
vyrábět kaleidoskopy. Přineste si vlastní 
barevná sklíčka nebo je možné si je 
zakoupit na kurzu. Cena materiálu na 
kaleidoskop včetně korálků je 80 Kč.  
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás. 
 
Pozvánka na varhanní koncert 
 
Římskokatolická farnost – děkanství zve na 
Varhanní koncert Pavla Černého, který se 
koná v neděli 20. září od 17:00 hodin 
v děkanském kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Ústí nad Orlicí. 
Pavel Černý, žák Jaroslava Tůmy, je 
laureátem mnoha významných soutěží, 
nahrává pro Český rozhlas a Českou 
televizi. Vyučuje na pražské AMU a 
brněnské JAMU. Rozvíjí bohatou koncertní 
činnost, navštívil již většinu zemí Evropy, 
Afriku, Brazílii, Kubu, Japonsko a USA.  
Srdečně zvou pořadatelé. 
 
 
Sborové odpoledne ve Džbánově 
 
Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické ve Džbánově – Ústí nad Orlicí 
pořádá v neděli dne 20. září  od 14:00 hod. 
v rekonstruovaném kostele ve Džbánově 
sborové odpoledne. Při této příležitosti jste 
srdečně zváni na koncert pěveckého 
sdružení ČAS a na přednášku p. faráře 
Václava Vacka z Letohradu na téma 
„Zdravé sebevědomí křesťana“.  
 

Otevření Klubu deskových her 
 
Pro zájemce o hraní moderních 
společenských deskových her otevíráme 
první herní klub v Ústí nad Orlicí. 
Slavnostní otevření se koná v pátek 
18. září od 17:00 hod. v novém 
multifunkčním sále Jednoty bratrské 
(M.J.Kociana 53, 1. patro). Klub funguje 
zároveň jako nekuřácká kavárna, 
zájemcům představíme naši nabídku 
deskovek a pomůžeme s výběrem i s 
pravidly.   
Návštěva klubu je ZDARMA díky dotaci 
Města Ústí nad Orlicí a EU (program 
Mládež v akci). Naším partnerem je klub 
YMCA Ružomberok na Slovensku.  
Kluby se konají každý pátek od 18:00 do 
půlnoci a jednou měsíčně pořádáme 
sobotní herní turnaje o ceny. První turnaj v 
"Člověče Nezlob se" se koná 26. září  od 
10.00 hod. Více na www.klubexit.cz 
 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj – září 
 
Čtvrtek 3. v 19:30 hodin 
* PAŘBA VE VEGAS 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Sobota 5. v 19:30 hodin 
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY 
Česká verze. Vstupné: 60 Kč 
 
Pondělí 7. v 19:30 hodin 
ŽIVOT JE BOJ 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Středa 9. v 19:30 hodin 
* WRESTLER 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Pátek 11. v 19:30 hodin 
* VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 15. v 19:30 hodin 
* ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Čtvrtek 17. v 19:30 hodin 
VENI, VIDI, VICI 
Český film. Vstupné: 65 Kč 
 
Pátek 18. v 19:30 hodin 
PIRÁTI NA VLNÁCH 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Pondělí 21. v 19:30 hodin 
PROROCTVÍ 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Středa 23. v 19:30 hodin 
* T.M.A. 
Český film. Vstupné: 65 Kč 
Mládeži do 18 let nepřístupno!!! 
 
Neděle 27. v 19:30 hodin 
* ZACK a MIRI TO ČÍ PORNO 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Úterý 29. v 19:30 hodin 

COCO CHANEL 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů – září 
 
1.-6. září 
10:00-17:00 hod. – Kulturní dům 
XI. ro čník Výstavy výtvarného umění, 
vstupné dobrovolné 
 
Úterý 15. září  
19:30 hod. – ZUŠ J. Kociana 
Pocta Františku Vincenci Kramářovi, 
Harmonia Mozartiana Pragensis, koncertní 
předplatné, vstupné 90 Kč 
 
Čtvrtek 24. září 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
R. Baer: Smíšené /po/city, Umělecká 
agentura Praha, divadelní předplatné, 
vstupné: 180 Kč 
 
Pátek 25. září 
19:00 – 23:00 hodin – Kulturní dům 
Taneční podvečer s Danou a Petrem, P. 
Šimáček-chromatická heligonka, zpěv, D. 
Sokolová-mandolína, kytara, zpěv, vstupné: 
80 Kč 
 
Sobota 26. září 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
Ježibaby z Babína, pohádka, vstupné: 45 
Kč 
 
Středa 30. září 
19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
Indie, jak ji neznáme, Dharamsala-sídlo 
dalajlámy a Váránasí-kultovní místo Indie, 
přednáška, vstupné: 65 Kč 
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru, tel.: 465 514 271 
 
UPOZORNĚNÍ: v Informa čním centru 
byl zahájen předprodej vstupenek na 
recitál Heleny Vondráčkové, který se 
uskuteční 16. prosince. Vstupné: 700-
600-500 Kč 
 
Program Malé scény 
 
6. září – Zahájení nové sezóny, divadelní 
pohádka, hudba, film v 15:00 hod., vstupné 
dobrovolné 
10. září – Nezvaný host, film USA v 19:00 
hod., vstupné 55 Kč, pro členy FK 45 Kč 
11. září – Výstava Dotek fetišismu, koláže 
H. Šnajdara, vernisáž v 18:00 hod., hudební 
doprovod Těžká doba 
17. září – Muž na laně, film VB, USA, 
v 19:00 hod., vstupné 55 Kč, pro členy FK 
45 Kč 
25. září – Hudební sklepy – R. Dragoun,  
v 19:00 hod., vstupné 90 Kč 
Divadelní bar bude otevřen v době 
konání akcí. 
 
 
Memoriál Zdeňka Veselého 
 
Sbor dobrovolných hasičů v Černovíru 
pořádá v sobotu 26. září XIV. ročník 
Závodu požárnické všestrannosti mladých 
hasičů - Memoriál Zdeňka Veselého. 



Začátek v 9.00 hodin na hřišti Pod lesem v 
Černovíru. 
 
 
Sportovní gymnastika 
 
Oddíl sportovní gymnastiky pořádá zápis 
dětí do: 
1. přípravky  - pouze dívky ve věku 4,5 - 5 
let, termín: 2. září  v 16:00 hod 
2. kroužku gymnastické průpravy a 
pilates pro děti  - pro dívky i chlapce ve 
věku 5 - 6 let, termín: 11. září v 16:00 hod. 
S sebou vhodné oblečení a cvičební obuv.  
Info: www.sport-gym.estranky.cz 
Na Vaši návštěvu se těší tým trenérek. 
 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Provoz krytého plaveckého bazénu bude 
zahájen ve čtvrtek 3. září. 
Pondělí:  16:00 – 20:00 hodin 
Úterý:  5:30-8:00, 16:00-20:00 hodin 
Středa: 15:00 – 20:00 hodin 
Čtvrtek:  5:30-8:00, 16:00-20:00 hodin 
        (3.9.  jen od 16:00 do 20:00 hodin) 
Pátek: 5:30-8:00, 16:00-21:00 hodin 
         (4.9. jen od 16:00 do 21:00 hodin) 
Sobota: 10:00 – 21:00 hodin 
Neděle: 10:00 – 20:00 hodin 
Upozornění: dne 28.9. bude bazén 
otevřen od 10:00 do 20:00 hod. 
Těhotné ženy: od 9.9. každá středa 12:30 – 
14:00 hod., Kurz rodi če a děti:  od 19.9. 
každá sobota  8:00 – 10:00 hod., Vodní 
aerobic: od 8.9. každé úterý a čtvrtek 20:00 
– 21:00 hod. 
Bližší info o provozu bazénu na tel: 465 
524254, www.tepvos.cz 
Aquapark bude v září v případě 
příznivého počasí otevřen od 11:00 do 
18:00 hod. 
K dispozici je letní provoz zimního 
stadionu, jehož plocha je pokryta 
umělohmotným kobercem, vhodným 
k provozování in-line bruslení, nebo bandy 
hokeje. Provoz bude probíhat až do konce 
září. Info a zajištění pronájmu na tel.: 777 
673 357. 
Spinning centrum RIO – spinning, fitbox, 
masáže, více info na tel.: 777 673359, nebo 
na www.tepvos.cz  
Novinka – masáže v relaxačním centru!! 
 
 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Středa 2.9. – 16:30 – 23:00 hodin 
Tacl Cup (jednotlivci) 
Čtvrtek 3.9. – 17:00 – 20:15 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
Neděle 6.9. – 18:00 – 22:00 hodin 
Letní pohár (družstva) 
Pondělí 7.9. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 8.9. – 19:30 – 23:00 hodin 
Vychleas 1. liga (družstva) 
Středa 9.9. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Neděle 13.9. – 18:00 – 22:00 hodin 
Letní pohár (družstva) 
Pondělí 14.9. – 18:00 – 22:00 hodin 
Dřevomateriál Cup (jednotlivci) 

Úterý 15.9. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 16.9. – 19:30 – 23:00 hodin 
Max bowling 4. liga (družstva) 
Čtvrtek 17.9. – 17:00 – 20:15 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
Sobota 19.9. – 13:00 – 16:00 hodin 
Morče Cup (dvojice) 
Pondělí 21.9. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pemi Cup (jednotlivci) 
Úterý 22.9. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 23.9. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Pátek 25.9. – 18:00 – 00:00 hodin 
Radavan II. (klub) 
Pondělí 28.9. – 10:00 – 14:00 hodin 
Zastupitelské bowlení (družstva) 
Pondělí 28.9. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 29.9. – 18:00 – 23:00 hodin 
Dámská jízda (jednotlivci) 
Středa 30.9. – 16:30 – 23:00 hodin 
Tacl Cup (jednotlivci) 
Tel. rezervace 465 529 477-9, e-
mail:radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
 
Kam za sportem v září  
 
Sobota 5. září 
Tenisový turnaj starších žákyň (celý den i 
v neděli) 
FK Kerhartice – Mistrovice (fotbal, doma, 
od 17:00 hod.) 
Neděle 6. září 
4. kolo krajského přeboru v atletice 
družstev st. žáků a žákyň (od 9:30 hod. na 
stadionu) 
Středa 9. září 
Okresní přebory nejml. žactva v atletice (od 
15:00 hod.) 
Sobota 12. září 
TJ Jiskra ÚO – 1.FK N. Paka (fotbal, divize 
C, muži A, od 17:00 hod.) 
TJ Jiskra ÚO – Třemošnice (fotbal, krajský 
přebor, st. a ml. dorost, od 12:30 a 14:45 
hod.) 
Tenisový turnaj ml. žáků a žákyň (celý den 
i v neděli) 
FK Kerhartice – Těchonín (fotbal, venku, 
od 16:00 hod.) 
Neděle 13. září 
TJ Jiskra ÚO „B“ – Pomezí (fotbal, 1.B 
třída, muži B, od 17:00 hod.) 
TJ Jiskra ÚO – H. Újezd (fotbal, krajský 
přebor, st. a ml. žáci, od 13:30 a 15:15 
hod.) 
Středa 16. září 
Okresní pohár rozhlasu v atletice ml. žactva 
(od 14:00 hod.) 
Sobota 19. září 
Nejstarší český závod v atletickém 
desetiboji – 65. ročník (sobota od 10:00, 
neděle od 9:00 hod.) 
FK Kerhartice – Albrechtice (fotbal, doma, 
od 16:30 hod.) 
Čtvrtek 24. září 
Okresní finále CORNY středoškol. poháru 
v atletice družstev SŠ (od 9:00 hod. na 
stadionu) 
Sobota 26. září 
TJ Jiskra ÚO – FK OEZ Letohrad (fotbal, 
divize C, muži A, od 16:30 hod.) 

TJ Jiskra ÚO – H. Jelení (fotbal, krajský 
přebor, ml. a st. dorost, od 12:00 a 14:15 
hod.) 
Neděle 27. září 
TJ Jiskra ÚO „B“ – Libchavy (fotbal, 1.B 
třída, muži B, od 16:30 hod.) 
TJ Jiskra ÚO – Choceň (fotbal, krajský 
přebor, st. a ml. žáci, od 13:00 a 14:45 
hod.) 
FK Kerhartice – Č. Heřmanice (fotbal, 
venku, od 16:00 hod.) 
Pondělí 28. září 
FK Kerhartice – Sopotnice (fotbal, doma, 
od 16:30 hod.) 
 
Florbalový klub hledá nové hráče 
 
FbK Orlicko Třebovsko přijímá do svých 
řad mladé florbalisty - elévy ročník 
narození 1998 až 2002. Tréninky budou 
probíhat dvakrát týdně v jedné z tělocvičen 
v Ústí nad Orlicí od září do května a budou 
vedeny kvalifikovanými trenéry. Hráče a 
hráčky přijímáme do všech kategorií včetně 
nově vzniklého družstva mužů B. Více 
informací na www.fbkot.com nebo tel. 739 
017 250. 
 
LK Spinning centrum 
   
LLL éééttt ooo   pppooommmaaalll uuu   kkk ooonnnččč ííí ,,,    aaalll eee   sssppp iii nnnnnniii nnnggg   jjj eeedddeee   dddááálll !!!    
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O. 
- iontové nápoje Nutrend zdarma  
Ceník 
1 lekce – 80 Kč, 10 lekcí (permanentka) –
700 Kč, skupiny – cena dohodou 
Rezervace: 736 427 378  
info: www.lkspinning.com 
 
 
Čtrnáctá podzimní „Rozhledna“ 
 
KČT v Ústí nad Orlicí připravil na neděli 
20. září 14. ročník cykloakce „K rozhledn ě 
na Andrlův chlum“. Start je od 8:00 do 
10:00 hod. z Mírového náměstí v Ústí n.O., 
cíl všech tras je u rozhledny na Andrlově 
chlumu do 20:00 hod. Nejkratší trasa je 
8km, ostatní trasy jsou 45-60-80-120-140 a 
175 km. Mládež do 15 let se akce může 
zúčastnit pouze v doprovodu dospělé 
osoby. Akce se koná na finančního přispění 
Města Ústí n.O. 
 
 
Minigolf za Aquaparkem 
 
Vchod: od "pilinovky" (u regule) 
Provozní doba září: sobota - 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 pracovní den (školy, 
firmy).Vstupné: 45 Kč/1 osoba/1 okruh. 
Zvýhodněné rodinné vstupenky a 
permanentky. V případě nepříznivého 
počasí (déšť) je sportoviště zavřeno. 
Info: www.minigolf-uo.estranky.cz 
 
 
Kondiční cvičení „Na Kopečku“ 
 



Kondiční cvičení v tělocvičně stolního 
tenisu „Na Kopečku“ Žižkov zahajujeme 7. 
září. 
PO: 19:00-20:00 hod. (Body Styling, Body 
Form)- A. Javůrková 
ST: 19:00 – 20:00 hod. (Aerobic, Dance 
AE) – A. Javůrková 
ST: 20:00 – 21:00 hod. (Pilates) – D. 
Egydyová 
Všechny příznivce pohybu zvou cvičitelky 
Bc. D. Egydyová, A. Javůrková 
 
 
Výuka angličtiny 
 
Holmes-English výuka anglického jazyka, 
Mírové náměstí 8, Ústí nad Orlicí nabízí: 
- anglický jazyk pro děti od 4 let 
- anglický jazyk pro začátečníky - pokročilé 
- anglický jazyk pro firmy 
- doučování 
- ruský jazyk pro začátečníky - mírně 
pokročilé 
- španělština pro začátečníky - pokročilé (o 
víkendu) 
Více informací na: www.holmes-english.cz, 
737 744975 
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