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28.10. - Den vzniku samostatného 
československého státu 
 
Po žádosti Rakouska-Uherska o příměří 
zahájili zástupci Národního výboru 
Československého 28. října 1918 okamžitá 
jednání o převzetí správy země. V 18 hodin 
téhož dne přijal Národní výbor dva první 
dokumenty: „Zákon ze dne 28. října 1918 o  
zřízení  samostatného  státu  
československého“ a  „Manifest k národu“, 
ve kterém se pravilo: „Lide československý! 
Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát 
československý vstoupil dnešního dnev 
 řadu samostatných, svobodných,  
kulturních států světa...  
Na evropských válčištích ale samostatnost a 
svobodu pro československý lid vybojovalo 
100 743 ruských, francouzských a italských 
legionářů, kteří počínaje bitvou u Zborova 
2. července 1917 přinesli oběť nejvyšší.    
Vznik republiky a události, které tomu 
předcházely, si členové Československé 
obce legionářské Jednoty Ústí nad Orlicí 
spolu se zástupci města Ústí nad Orlicí a 
členy Svazu bojovníků za svobodu 
připomenou aktem položení věnců u 
pomníku „Bubnujícího legionáře“ a u 
pomníku v parku Československých legií 
dne 27. října  v 11.00 hodin. 
Ke vzpomínce na tento významný den 
naší novodobé historie zve ústecká ČsOL 
širokou veřejnost.   
 
Senior klub při CSP města Ústí n.O. 
 
7. října – Návštěva hřbitova – Ústecké 
osobnosti, sraz účastníků ve 14:00 hod. u 
brány hřbitova,  provází pan J. Havel 
8. a 22. října – Plavání pro členy Senior 
klubu, vždy od 13:00-14:00 hod. v krytém 
plaveckém bazénu v ÚO, vstup 40 Kč na 
průkazku SK, info u paní Kopsové, tel.: 
722475131 
14. října – Odpolední výlet do Písečné, 
návštěva mlýna a posezení v hospodě „U 
Růženky“, přihlášky 6. a 12.10. v kanceláři 
SK, nebo telefonicky u paní Bílkové – 
722475132. Pro členy SK doprava 10 Kč, 
ostatní 20 Kč, vstupné dobrovolné 
Odjezdy autobusu: 
Hylváty ČSAD 12:30, Perla 06 12:35, 
Dukla 12:40, Babyka 12:45, nádraží ČSAD 
12:50, Tvardkova 12:55, Penzion 13:00  
15. října – Mimořádné plavání pro 
seniorskou veřejnost z ÚO,  od 13:00-
14:00 hod. v krytém plaveckém bazénu 
v ÚO pro všechny seniory města, vstup 60 
Kč, info u paní Kopsové 722475131 
21. října – „Mezinárodní den seniorů“ 
v Bystřici Kladské, pozvánka od seniorů 
z B. Kladské, akce se zúčastní zástupci 
všech organizací seniorů ve městě. Pro 
obsazení volných míst se hlaste v kanceláři 
SK každé úterý. Zájezd je zdarma. Přednost 
mají ti členové SK, kteří na této akci ještě 
nebyli. 
21. října – Z ústeckého filmového 
archivu, promítání krátkých filmů kroniky 
města Ústí v Malé scéně, od 16:00 hod., 

pořadem provází J. Havel, vstupenka pro 
člena SK 20 Kč, prodej vstupenek 
dopoledne 12. a 19.10. v kanceláři SK 
Dále srdečně zveme naše členy: 
5. října na otevření parku „Kociánka“ 
6. října na setkání k 30. výročí založení 
„Penzionu“ – dnes Centra sociální péče 
města Ústí n.O. Setkání se koná v jídelně 
Penzionu, Na Pláni 1343 v 9:00 hod. 
V listopadu začíná kurz počítačů – 
základní a pro pokročilé, pět 
dvouhodinových lekcí, cena 290 Kč za celý 
kurz pro člena SK, pro nečlena a občana 
města 340 Kč, ostatní zájemci 390 Kč. 
Výuka v ZŠ Bratří Čapků v ÚO od 17:00  
do 19:00 hod., přesné datum zahájení kurzu 
zveřejníme v listopadovém čísle 
Informačního listu. Přihlášky každé úterý 
v kanceláři SK od 10:00-12:00 hod., platba 
při přihlášení, info u ing. Pávka. 
Upozorňujeme, že bezplatný projekt 
celoživotního vzdělávání, kde byl i kurz 
počítačů, se nebude konat pro malý zájem 
seniorské veřejnosti. 
Těšíme se na Vás! 
Za SK a Komisi RM pro práci se seniory 
JUDr. Z. Ešpandr 
 
 
Centrum sociální péče města Ústí nad 
Orlicí 
 
Vás srdečně zve na setkání k 30. výročí 
založení „Penzionu“ v 9:00 hodin v jídelně 
„Penzionu“, Na Pláni 1343. 
Pořádáme Den otevřených dveří, výstavku 
prací obyvatel a od 13:00 hodin bude 
k poslechu a k tanci hrát hudba. 
Těšíme se na Vás! 
Jana Ešpandrová, ředitelka CSP města Ústí 
nad Orlicí  
 
Pozvánka na Knapovecké posvícení 
 
Římskokatolická farnost Knapovec zve 
v neděli 24. října v rámci Knapoveckého 
posvícení na komorní koncert, na kterém 
vystoupí J. Macháčková (roz. Hartmanová) 
- kytara, J. Janypka - kytara, T.Kopecká - 
příčná flétna. Na programu: M.Tesař, M. D. 
Pujol, Š. Rak, H. Hope a další.  
V 15:00 hod. zahájí mše sv. v kostele 
sv.Petra a Pavla a v 16:00 hod. naváže 
komorní koncert. Po koncertě zveme na 
posvícenské koláče před kostelem. 
Knapovecké posvícení je součástí 
Knapoveckého roku tradic a obyčejů 
podpořeného městem Ústí nad Orlicí. 
P.Vladislav Brokeš, děkan 
Jana Staňková, Knapovec 122 
 
 
Celoplošná deratizace města 
 
Městský úřad v Ústí nad Orlicí sděluje, 
že bude provádět celoplošnou deratizaci 
města Ústí nad Orlicí ve dnech 22.9. - 
7.10 . 
Na základě vyhlášky Města Ústí nad Orlicí 
č. 3/1994, o povinném hubení hlodavců na 
území města Ústí nad Orlicí, která byla 
schválena 22.9.1994, Vám oznamujeme, že 
v době prováděné deratizace je Vaší 
povinností provést deratizaci v době určené 
Městským úřadem Ústí nad Orlicí, buď 
firmou, která provádí deratizaci města, nebo 

doložit na Městský úřad Ústí nad Orlicí, 
odbor životního prostředí doklad o 
provedené deratizaci jinou firmou. 
Celoplošnou deratizaci v Ústí nad Orlicí 
provádí firma DERATEX, spol. s r.o., 
Mladcová 91, 761 01 Zlín 
V případě, že využijete firmy DERATEX 
spol. s r.o., Zlín, žádáme Vás o písemné či 
telefonické sdělení (tel. 465 514 237, 
knapovsk@muuo.cz) jména pracovníka, 
který bude se zástupcem výše uvedené 
firmy procházet Vaším provozem a klást 
nástrahy.  
 
Ing. David Soukal, vedoucí odboru 
životního prostředí 
 
 
Z městského muzea + LOGO 
 
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí Vás zve 
na právě probíhající výstavy Jak jde čas 
Oustím, Když řekla ANO, Okna Ewy 
Traczewdské a Zmizelá stopa židovských 
památek. Od 26. října  bude zpřístupněna 
nová výstava z cyklu OSOBNOSTI, 
věnovaná Janu Kobrlemu a Richardu 
Duškovi. Přijďte se podívat na historické 
snímky Ústí, staré fotoaparáty, svatební 
šaty z let 1830-1974, zajímavou černobílou 
i barevnou fotografii a nově pak na obrázky 
Ústí, jak je zachytili malíři v minulosti. 
Tato pestrá nabídka výstav je připravena 
právě pro Vás. 
Srdečně zve za všechny muzejníky Jarmila 
Süsserová 
 
 
Týden knihoven 2010 
 
Od 4. do 10. října se uskuteční další ročník  
akce TÝDEN KNIHOVEN 2010 , tentokrát 
s mottem „Knihovna pro všechny“. 
V tomto týdnu, kdy se dveře knihoven 
otevřou široké veřejnosti dokořán, se bude 
moci každý přesvědčit, co všechno mu 
knihovny nabízejí a co všechno dokážou. 
Městská knihovna v Ústí n.O. Vás zve, 
v rámci Týdne knihoven, na následující 
akce: 
Pondělí 4.10. od 17:00 hodin 
Literárně dramatický maratón (setkání 
s regionálními spisovateli a básníky) 
Středa  6.10. od 16:00 hodin - Pohádkový 
milionář (pro dětské čtenáře) 
Čtvrtek 7.10. od 15:00 hodin - Základy 
práce s digitální fotografií pro seniory 
Pátek 8.10. od 18:00 hodin - Svět Twilight 
ságy (večer věnovaný nejznámějšímu dílu 
S. Meyerové) 
 
 
Klub p řátel umění Ústí nad Orlicí  
 
Vás srdečně zve na výstavu 
Richard  PEŠEK  a žáci,  
která ještě potrvá do 12. října, Galerie pod 
radnicí v Ústí nad Orlicí.  
****  ****  ****  ****  ****  **** 
 
Dovolujeme si srdečně pozvat  
Vás a Vaše přátele na výstavu 
Karel DEMEL - grafika a kresba  
vernisáž ve středu 27. října v 18:00 hodin  
Galerie pod radnicí v Ústí nad Orlicí  
výstava potrvá do 16. listopadu.  



Otevřeno denně mimo pondělí,  
úterý až pátek 10-12, 14-17 hodin, sobota, 
neděle a svátek 14-17 hodin ��� 
 
Přehlídka středních škol a učilišť 
 
Ve dnech 6. a 7.10. pořádá Úřad práce 
v Ústí nad Orlicí na Střední odborné škole 
technických oborů, Na Skalce v České 
Třebové, tradiční reprezentativní  
Přehlídku středních škol a učilišť. 
Ve středu  6.10. je Přehlídka pro veřejnost 
otevřena od 12:00 do 17:00 hodin, 
ve čtvrtek 7.10. od 8:00 do 17:00 hodin. 
Získáte zde podrobné informace o 
studijních i učebních oborech, o 
podmínkách studia včetně informací o 
přijímacím řízení. Obdržíte informační 
letáky, prohlédnete si expozice 
vystavujících škol.  
Novinkou na letošním již 17. ročníku této 
Přehlídky bude poskytování informací o 
rekvalifikačních kurzech a celoživotním 
vzdělávání pro uchazeče o zaměstnání a 
širokou veřejnost. 
Občerstvení je zajištěno po celou dobu 
konání Přehlídky škol. 
Iva Tomšová, Informační a poradenské 
středisko pro volbu povolání 
Úřad práce Ústí nad Orlicí 
 
Základní umělecká škola J. Kociana 
 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
4.10. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
18.10. v 17:00 hodin – koncertní sál ZUŠ 
Koncert pěveckého sboru Čtyřlístek a 
jeho hosta 
19.10. v 18:00 hodin – koncertní sál ZUŠ 
 
Základní umělecká škola J. Kociana, 
Smetanova 1500, Ústí n.O., tel.: 
465569551, e-mail:info@zusuo.cz 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Kavárni čka: 4.10. od 10:00 hodin 
Malování na krupici: 5.10. od 14:30 
hodin, kreativní výtvarná technika 
Břišní tance pro dobrou náladu: 5., 12., 
19. a 26.10. od 17:45 hodin, vstupné 40 
Kč/osoba 
Oriflame: 6.10. od 10:00 hodin, tombola 
Podzimní malovánky: 12.10. od 14:30 
hodin 
Samovyšetření prsu: 13.10. od 9:30 hodin 
TRADI ČNÍ PODZIMNÍ BAZAR 
18. – 21.10. v budově římsko-katolického 
farního úřadu, Kostelní ulička 
PO 18.10.: 9:30-17:00 hod. – příjem věcí 
ÚT 19.10.: 9:00-17:00 hod. – prodej věcí 
ST 20.10.: 9:00-16:00 hod. – prodej věcí 
ČT 21.10.: 14:00-17:00 hod. – výdej věcí 
Z kapacitních důvodů nebudeme brát zimní 
věci. V době bazaru bude MC ZAVŘENO. 
Vyrábíme papírové dráčky: 26.10. od 
14:30 hodin 
Vaříme dětem chutně a zdravě: 27.10. od 
9:30 hodin 
Čtvrtek 28.10. – státní svátek – MC 
ZAVŘENO. 
PROVOZNÍ DOBA 
PO 9-12 hod. – Nemluvňátka + volná herna 
ÚT 9-12 hod. – Předškolkáček-herna + 
pohybový kroužek 

ÚT 14:30-17:30 hod. – Předškolkáček-
herna + výtvarný kroužek 
ST 9-12 hod. – Předškolkáček-herna 
ČT 9-12 hod. – Předškolkáček-herna + 
zpívánky 
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. 
Fišarová 605/965463, 
medvidek@seznam.cz, www.medvidekuo.cz 
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje. 
 
Den otevřených dveří 
  
ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského 11 zve 
všechny bývalé žáky, přátele školy, bývalé 
kolegy a veřejnost na prohlídku prostor 
školy v úterý 19.10. od 14:00 do 17:00 
hodin. K nahlédnutí bude připraven I. 
stupeň Na Štěpnici, školní družina tamtéž a 
II. stupeň v ulici Komenského. Přijďte se 
podívat, jak se škola proměnila za poslední 
léta. 
Akce se koná při příležitosti letošních 
výročí školy : 45. výročí ŠD, 60.výročí 
Štěpnice a 135. výročí budovy v  ul. 
Komenského . 
Srdečně zvou žáci a pracovníci školy 
 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 
Pozor na drobné změny v programu! 
 
PO: 8:30-12:00 hod. – Výtvarné 
dopoledne pro maminky 
Ukázky výtvarných a rukodělných technik, 
hlídání dětí zajištěno, cena dle 
spotřebovaného materiálu, kont. osoba: N. 
Krčmářová, tel.: 604313249 
TÉMATA 
4.10. – Scrapbook, netradiční práce 
s papírem 
11.10. – Vysačky z lékařských špachtlí 
18.10. – Obrázky na textil pomocí Sava ( 
s sebou tričko tmavé barvy) 
25.10. – Drátkování na svíčku (s sebou 
větší svíčku) 
ÚT: 10:00-12:00 hod. – Orientální tance, 
s sebou vhodné obutí, kont. osoba: L. 
Holásková-732985833, vstupné: 40 Kč 
ST: 8:30-12:00 hod. – Cvičení a zpívání 
pro děti 
ČT: 17:00-18:30 hod. – Angličtina pro 
rodiče, kont. osoba J. Voleská-601203130, 
vstupné: 50 Kč 
PÁ: 8:30-12:00 hod. – Angličtina pro 
batolátka 
PÁ: 18:00-24:00 hod. – Klub deskových 
her, kont. osoba M. Kalášek-739420287 
SO: 18:00-20:00 hod. – Sportovní večer, 
Hylváty U tří mostů, 1x za 14 dní (9., 
23.10.), cena tělocvičny dle sportujících, 
účast náhlásit předem, P. Novák- 
604904710 
NE: 17:00-19:30 hod. – Manželské 
večery, multifunkční sál, 1x za 14 dbí (17., 
31.10.), nutno přihlásit u N. Krčmářové-
604313249 
Počítačové kurzy pro pokročilé 
4., 6., 8., 11., 13., 15., 18., 20., 22. a 25.10. 
od 8:00-11:30 hod. 
Počet účastníků max 20, přednost budou 
mít rodiče, kteří absolvovali vzdělávací 
kurz „Rodiče do práce“, kurz je zdarma, 40 
vyučovacích hodin. Během kurzu je 
zajištěno hlídání dětí, nutno objednat. 

Závazné přihlášky: 
marcela.dostrasilova@tiscali.cz 
JEDNORÁZOVÉ AKCE 
ÚT 7.9.: Sraz DRC, 18:00 hod., RC 
SO 9.10.: Kaštaniáda, 16:00 hod., RC 
ČT 14.10.: Narozeniny v RC, 16:00 hod., 
RC 
ČT 21.10.: Výtvarná dílna pro maminky, 
17:00-19:00 hod., RC, Scrapbook, s sebou 
fotografie, vstupné 100 Kč 
 
Kontaktní osoba: Mgr. N. Krčmářová, 
koordinátor RC Srdíčko, tel.: 604313249, 
e-mail:krcmarova@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz 
 
DDM v Ústí nad Orlicí 
 
Kroužek Zumby pro začátečníky a mírně 
pokročilé každé úterý, 16:00 – 17:00 děti  
6-10 let, 17:00 – 18:00 žáci 10 - 16 let. 
Zahajovací schůzka s lektorkou 30. 9. 
v 17:00 v DDM ÚO. Výuka začíná od 5.10. 
Tento kroužek vznikl až po vydání 
nabídkových letáků DDM ÚO. 
Podzimní prázdniny 27.10.  
Magnet hrou - dopoledne se stavebnicí 
GEOMAC, 9:00 – 12:00 v DDM ÚO, 
vstupné 20,- Kč. Přihlášky předem 
telefonicky, na e-mail nebo v kanceláři 
DDM ÚO. 
Sportovní dopoledne pro děti  - tradiční a 
netradiční soutěže, 9:00 – 12:00 v DDM 
ÚO, vstupné 10,- Kč. 
 
Den otevřených dveří 
 
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí 
nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad 
Orlicí, pořádá ve středu 13. října od 8:00 do 
16:00 hodin 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
ve všech prostorách hlavní budovy 
v Zahradní ulici, ateliérové části ve 
Špindlerově ulici a v Hnátnici-Nebíčku-
divize strojírenských oborů (zde navíc 
v sobotu 16. října od 8:00 do 12:00 hodin). 
Bližší informace na: www.ssup.cz nebo 
+420465518111 
Informace o studiu možno získat kdykoliv 
po domluvě (telefon, e-mail). 
 
 
Dívčí skautský oddíl v Ústí nad Orlicí 
 
Máte doma školačku a přemýšlíte, jak jí 
zpestřit volný čas? Má ráda hry, soutěže, 
výlety, vyrábění,…? Poznává ráda přírodu? 
Líbilo by se jí na táboře pod stanem...? 
Jestli ano, přijďte se podívat na naši 
schůzku a seznámit se s vedením a projít si 
klubovnu. 
Schůzky probíhají každý pátek od 16:00 
hod v Hylvátech – U Rybníčka (za 
prodejnou cyklo Švejkar). 
Vaše dcera se tak může stát členkou nově 
vznikající družiny Žirafek , nebo již 
fungujících Poštolek či Vážek. 
Těší se na Vás ústecké skautky a světlušky 
 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava 



Službu lze objednat na tel.: 774412117, 
permanentky jsou k dostání na ČČK, 
Kopeckého 840, nebo v IC města 
Senior centrum,  vzdělávací, relaxační a 
volnočasové centrum nejen pro seniory, 
akce, konané v budově ČČK v Kopeckého 
ul., jsou učeny i široké veřejnosti. 
Doprava na akce: využijte možnosti 
dopravy na akce pořádané v budově 
ČČK Senior dopravou za zvýhodněnou 
cenu 5Kč jízda/osoba. Nutno objednat na 
tel.: 774412117, pouze pro seniory! 
 
1. – 30. října – Výstava obrázků a 
fotografií  na téma léto, vstupné zdarma 
2. října – Svatohubertské slavnosti – 
zámek Kuks, výlet, cena 100 Kč/120 Kč 
dospělá osoba, děti 60 Kč, přihlášky na tel.: 
724629031 
5. října – „Podzim je tu“ , beseda, na co 
nezapomenout na podzim na zahradě, od 
16:30 hod., Společ. centrum, vstupné 
dobrovolné, nápoj zdarma 
5. října – Šikovné ručičky – drátkování, 
od 14:00 hod., budova ČČK, vstupné 30 
Kč, nápoj zdarma 
13. října – Cyklo výlet,  sraz před budovou 
OS ČČK v 9:00 hod., ukončení 
s překvapením 
19. října – Naše zdraví v našich rukou, 
beseda o tibetsko-čínské medicíně, od 
17:00 hod., Společ. centrum, vstupné 
dobrovolné, nápoj zdarma 
26. října – Lékařská přednáška, MUDr. 
Žižka na téma Zhoubné nádory tlustého 
střeva, od 16:30 hod., Společ. centrum, 
vstupné dobrovolné, nápoj zdarma 
PRAVIDELNÉ AKCE 
Kavárni čka – Centrum setkávání každé 
pondělí 8:00-19:00 hod. 
SeniorInternet kavárna, pro seniory 
internet zdarma, každé pondělí 8:00-19:00 
hod. 
Zdravé cvičení na gymnastických míčích, 
bližší info: 775112998 
Masáže klasické, havajské, reflexní, bližší 
info a objednání: 775112998 
 
MS Centrum ROSKA 
 
V červnu bylo otevřeno v Ústí n.O. 
poradenské MS Centrum ROSKA pro osoby 
postižené roztroušenou sklerózou.Poradíme 
vám kam se obrátit, když nemoc začne, 
možnosti sociální pomoci, kde a jak žádat o 
kompenzační, ortopedické a rehabilitační 
pomůcky, poskytujeme i psychickou 
podporu při nemoci. 
Osobní kontakt: Čs. armády 1181, Ústí 
n.O., PO 13:00-15:00 hod., příp. dle 
dohody. 
Další info na tel.: 739140442, e-
mail:roska.uo@seznam.cz, www.roskauo.cz  
 
Stomatologická pohotovost 
 
28.9. – MUDr. B. Nejedlý, Palackého 349, 
Choceň, tel.: 465472408 
2. – 3.10. – MUDr. J. Pirkl, Litomyšlská 
590, ČT, tel.: 606704599 
9. – 10.10. – MUDr. J. Němcová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465523310 
16. – 17.10. – MUDr. M. Nekůžová, Na 
Štěpnici 999, tel.: 465525210 
23. – 24.10. – MUDr. E. Pirklová, 
Litomyšlská 590, ČT, tel.: 606704599 

28.10. – MUDr. R. Podgorný, Gen. 
Závady 116, V. Mýto, tel.: 465423957 
30. – 31.10. – MUDr. D. Polzerová, 
Třebovská 140, ÚO, tel.: 465524087 
 
Pozvánka pro seniory 
 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům 
pokojného stáří sv. Kryštof Ústí nad Orlicí, 
Kerhartice, Sokolská 68 zve všechny starší 
občany na tvořivé dopoledne: 
V úterý 12. 10. od 9:00 hod.  budeme 
společně vyrábět srdíčka technikou 
patchworku. Přineste si sebou barevné 
zbytky bavlněných látek. 
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás. 
 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
Kino Máj – říjen 
 
Pátek 1. v 19:30 hodin 
KUKY SE VRACÍ 
Vstupné: 70 Kč 
 
Neděle 3. v 19:30 hodin 
ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVÍ 
T. Cruise a C. Diaz ve filmu, který je 
mixem dobrodružné akce a exotické 
romantiky a skvělé komedie. Titulky. 
Vstupné: 65 Kč 
 
Středa 6. v 19:30 hodin 
(K)LAMA Č SRDCÍ 
Originální romantická komedie o tom, že 
láska si nedá poroučet a každá životní 
jistota je relativní. Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Neděle 10. v 19:30 hodin 
* DOSTAŇ HO TAM! 
Vtipná komedie z prostředí hudebního 
průmyslu. Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Úterý 12. v 19:30 hodin 
* SALT 
A. Jolie jako konkurentka Jamese Bonda ve 
špionážním thrilleru. Titulky. Vstupné: 70 
Kč 
 
Pátek 15. a sobota 16. v 19:30 hodin 
ROMÁN PRO MUŽE 
Podle vlastního bestselleru napsal M. 
Viewegh scénář ke stejnojmenné komedii. 
Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 18. v 19:30 hodin 
ČARODĚJŮV UČEŇ 
N. Cage jako čarodějnický mistr se snaží 
ubránit New York před svým úhlavním 
nepřítelem Maximem. Titulky. Vstupné: 70 
Kč 
 
Středa 20. v 19:30 hodin 
* PREDÁTOŘI 
V akční sci-fi bojuje sedm zabijáků o 
přežití na jiné planetě. Titulky. Vstupné: 65 
Kč 
 
Sobota 23. v 19:30 hodin 
MACH ŘI 
Komedie o pěti mužích, kteří byli v mládí 
nejlepšími kamarády a po třiceti letech se 
znovu setkávají...Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Úterý 26. v 19:30 hodin 

EXPENDABLES-POSTRADATELNÍ 
Elektrizující thriller, s nímž se na plátna 
vrací Sylvester Stallone. 
Titulky. Vstupné: 75 Kč 
 
Pátek 29. v 17:00 hodin – Hrajeme pro děti 
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK 
Návrat do kouzelného světa nám dobře 
známých hraček. Česká verze. Vstupné: 60 
Kč 
Součástí filmu je krátký předfilm Den a 
Noc. 
 
Neděle 31. v 19:30 hodin 
* KAJÍNEK 
Kriminální thriller inspirovaný příběhem 
Jiřího Kajínka. Vstupné: 75 Kč 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
Nabídka pořadů – říjen 
 
Pondělí 4. října  
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
GYPSY WAY PAVLA ŠPORCLA a 
kapely ROMANO STILO , koncertní 
předplatné, vstupné: 350 Kč 
 
Úterý 5. října 
10:00 hodin – SLAVNOSTNÍ 
OTEVŘENÍ PARKU KOCIÁNKA  
s programem 
17:00 hodin – koncert ANETY 
LANGEROVÉ, prostor p řed KD 
19:15 hodin – VIVALDIANNO – Tour 
2010, Kulturní dům, vstupné: 200 Kč 
 
Sobota 9. října 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
Princezna Konvalinka a královské 
hádanky, pohádka, vstupné: 45 Kč 
 
Čtvrtek 14. října 
19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
Dálným Východem – MONGOLSKO, 
cestopisná přednáška, vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 19. října 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
Koncert bratří NEDVĚDŮ, vstupné: 250 
Kč 
 
Čtvrtek 21. října 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
G. Feydeau: DÁMSKÝ KREJ ČÍ, 
Činoherní klub Praha, divadelní předplatné, 
vstupné: 290 Kč 
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514271, 
info: Klubcentrum v Ústí n.O., tel.: 465 
521047, 465525245 i fax, 
info@klubcentrum.cz 
 
Program Malé scény 
 
1. – 30. října 
Propleteno – poezie v prostoru 
Pokračování výstavy P. Čady, Š. 
Zahálkové, P. Hájka 
6. října 
Kaňony a hory jihozápadu USA, o 
radostech cestování terénním autem, 
kempování, tůrách, kasinech, 
hamburgrech..., od 18:30 hod., vstupné 60 
Kč (obsahuje welcome drink) 
9. října 



Stopa rebela, divadelní představení 
studentů SZŠ, režie L. Kaplanová, od 19:00 
hod, vstupné 50 Kč 
14. října 
Na cestě, Bosna a Hercegovina, 2009, od 
19:00 hod., vstupné 50 Kč pro členy FK, 
ostatní 60 Kč 
21. října 
Z ústeckého filmového archivu, setkání 
s historií města, pořadem provází J. Havel, 
od 16:00 hod., vstupné 40 Kč 
 
 
Festival duchovní hudby svaté Cecílie – 
15. ročník 
 
Římskokatolická farnost-děkanství a 
Cecilská hudební jednota ve spolupráci 
s Městem Ústí n.O. a Pardubickým krajem 
srdečně zve na 15. ročník Festivalu 
duchovní hudby svaté Cecílie, který se koná 
v sobotu 2. října od 13:00 hodin 
v děkanském kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Ústí n.O. Ve dvou blocích (13:00 – 
14:00 a 14:30 – 15:30), uslyšíme na 120 
zpěváků a zpěvaček z chrámových sborů 
Čech a Moravy. Nenechte si ujít vystoupení 
Kněžského sboru královéhradecké 
diecéze, ve kterém zpívá i biskup Mons. 
Josef Kajnek. Dále se představí chrámové 
sbory z Hustopečí a Vranovic, Šternberka, 
Ústí nad Orlicí, Třince a Chrudimi. 
Varhanní hudba zazní na úvod a závěr 
programu. 
Jako zvláštní host vystoupí v 16:00 
ENSEMBLE VERSUS, komorní 
studentský sbor pro duchovní hudbu, který 
působí při Ústavu hudební vědy Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Mši 
svatou v 17:30 bude celebrovat Mons. 
Josef Kajnek. Účinkují společně 
zúčastněné sbory. 
 
V SOŠ a SOU automobilním v Ústí n. O. 
se dokončilo Odborné vzdělávací 
centrum 
 
Dne 25. září  se v „automobilní škole“ v 
Ústí nad Orlicí slavnostně otevřelo 
modernizované Odborné vzdělávací 
centrum. 
Toto centrum se dobudovalo v rámci 
projektu Pardubického kraje, kdy za 
pomoci Evropských fondů došlo 
k modernizaci vybraných částí školy a to 
jak v oblasti teoretické – tedy v budově 
školy na Dukle, tak i praktické výuky – hala 
I ve středisku praktické výuky v Hylvátech, 
dále k pořízení nového vnitřního vybavení a 
nových technologií. 
Nové investice, které byly do odborného 
centra vloženy ve výši více jak 27 miliónů 
Kč, povedou ke zlepšení výukového 
procesu, k zavedení nového školního 
vzdělávacího programu a zvýšení hodnoty 
absolventů školy na trhu práce. 
Nové modernizované prostory si můžete 
prohlédnout v rámci Dnů otevřených dveří 
školy, které se konají na Dukle i 
v Hylvátech ve dnech: 21.10., 25.11., a 
16.12. vždy od 14:00 do 17:00 hod. 
Těšíme se na vás. 
Pavel Jantač, SOŠ a SOU automobilní, Ústí 
n.O.                                                                            
 
Diashow Leoše Šimánka 

 
V Kulturním domě v Ústí n.O. se dne 5.11. 
od 15:30 a 19:30 hodin uskuteční 
velkoplošná panoramatická live-diashow L. 
Šimánka  s názvem AUSTRÁLIE Křížem 
krážem (Zimní putování po červeném 
kontinentu). 
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
v budově radnice, tel.: 465514271, cena 
vstupenky 160 Kč. 
Více info na www.leossimanek.cz  
 
 
Powerjóga pro začátečníky i pokročilé 
 
Od druhé poloviny září se otevírají kurzy 
powerjógy v Ústí nad Orlicí. Pro bližší 
informace mne kontaktujte na tel: 602 245 
393  či e-mailu: market@hepaoutfit.cz  
Těším se na Vás, Markéta Strnadová. 
 
Krytý plavecký bazén 
 
PO: 15:00 – 21:00 hodin 
ÚT:  5:30-8:00, 15:00-21:00 hodin 
ST: 17:00 – 21:00 hodin 
ČT:  5:30-8:00, 15:00-20:00 hodin 
PÁ: 5:30-8:00, 15:00-21:00 hodin 
SO: 10:00 – 21:00 hodin 
NE: 10:00 – 20:00 hodin 
ZMĚNY V PROVOZNÍ DOBĚ: 
PO 11.10. – sanitární den – zavřeno 
ST 27.10. – 10:00 – 21:00 hodin 
ČT 28.10. – 10:00 – 20:00 hodin 
PÁ 15.10. – 5:30-8:00, 17:00-21:00 
PÁ 29.10. pouze 10:00 – 21:00 hodin 
 
Vodní aerobic: každý ČT 20:00-21:00 hod. 
Plavání pro těhotné ženy: každá ST 13:00-
14:30 hod. (mimo 27.10.) 
Kurz děti a rodiče: každá SO 9:00-10:00, 
každá ST 16:00-17:00 hod. (mimo 17.10.) 
Kroužek DDM: 6., 13. a 20.10. – 14:45-
15:45 hod. 
Plavání kojenců a batolat, NOVINKA-
aroma masáže pro děti a batolata!, kurzy 
plavání rodičů s dětmi, připravujeme kurz 
výuky plavání pro děti. Info: 465 524254, 
www.tepvos.cz. 
CENTRUM RIO 
Spinning, K2 Hiking, Fitbox, více info na 
www.tepvos.cz, nebo na 777673359 
 
Provoz sauny 
 
PO: 16:00-21:00 hod. – společná 
ÚT: 15:00-21:00 hod. – ženy 
ST: 14:00-21:00 hod. – muži 
ČT: 14:00-17:00 hod. – ženy 
ČT: 17:00-21:00 hod. – muži 
PÁ: 14:00-21:00 hod. – muži 
 
Provoz sauny bude zahájen 11. října. 
Bližší info na tel.: 774673365, 
sauna@tepvos.cz 
 
Kam za sportem v říjnu 
 
Pátek 1. října 
Jiskra Hylváty – Dobruška (VČ divize 
v kuželkách v 17:00 hod.) 
Sobota 2. října 
TJ Jiskra ÚO – RMSK Cidlina N. Bydžov 
(fotbal, divize C, muži A, od 16:00 hod.) 

TJ Jiskra ÚO – AFK Chrudim „B“ (fotbal, 
kr. přebor, st. a ml. dorost, od 11:30 a 13:45 
hod.) 
TJ Jiskra ÚO – Havl. Brod (II. volejbal. 
Liga mužů v 10:00a 14:00 hod. ve sport. 
hale) 
TTC ÚO – Litomyšl (II.liga ve stol.tenisu 
žen v 10:30 hod. v herně na Kopečku) 
Neděle 3. října 
TJ Jiskra ÚO „B“ – Sebranice (fotbal, 1.B 
tř.,muži B, od 16:00 hod.) 
TJ Jiskra ÚO – AFK Chrudim „B“ (fotbal, 
kr. přebor, st. a ml. žáci, od 12:30 a 14:15 
hod.) 
Neděle 10. října 
Východočeský pohár mládeže v kuželkách 
od 9:00 hod. v kuželně v Hylvátech 
Pátek 15. října 
TJ Jiskra Hylváty – Náchod „C“ (VČ divize 
v kuželkách od 17:00 hod.) 
Sobota 16. října 
TJ Jiskra ÚO – FC Velim (fotbal, divize C, 
muži A, od 15:30 hod.) 
TTC ÚO „B“ – Děčín „B“ a Trutnov 
(II.liga žen ve stol.tenisu v 10:00 a 14:00 
hod. v herně na Kopečku) 
TTC ÚO – Vracov (III.liga mužů ve 
stol.tenisu v 16:00 hod. v herně na 
Kopečku) 
TJ Jiskra ÚO – Malšovice (II. volejbal. 
Liga mužů v 9:00 a 13:00 hod. ve sport. 
hale) 
TJ Jiskra ÚO – Choceň (I.volejbal. liga 
juniorů v 11:00 a 15:00 hod. ve sport. hale) 
Neděle 17. října 
TJ Jiskra ÚO „B“ – Č. Třebová „B“ (fotbal, 
1.B tř., muži B, od 15:30 hod.) 
TJ Jiskra ÚO – H. Jelení (fotbal, kr. přebor, 
st. a ml.dorost, od 11:00 a 13:15 hod.) 
TJ Jiskra ÚO – Č. Třebová (fotbal, kr. 
přebor, st. a ml. žáci, od 12:00 a 13:45 
hod.) 
TTC ÚO – Mikulčice (III.liga mužů ve 
stol.tenisu v 10:00 hod. v herně na 
Kopečku) 
Čtvrtek 28. října 
TJ Jiskra ÚO – Přelouč (fotbal, kr. přebor, 
st. a ml. žíci od 13:45 a 15:30 hod.) 
Pátek 29. října 
TJ Jiskra Hylváty – Rychnov n.Kn. „B“ 
(VČ divize v kuželkách od 17:00 hod. 
v kuželně v Hylvátech) 
Sobota 30. října 
TJ Jiskra ÚO – SK Jičín (fotbal, divize c, 
muži A, od 14:30 hod.) 
TJ Jiskra ÚO – Pardubice „C“ (fotbal, kr. 
přebor, st. a ml. dorost, od 10:00 a 12:15 
hod.) 
TTC ÚO _ Dobré „C“ a Jaroměř (II.liga žen 
ve stol.tenisu v 10:30 a 15:00 hod. v herně 
na Kopečku) 
TJ Jiskra ÚO – Č. Třebová (II.volejbal. liga 
mužů v 10:00 a 14:00 hod. ve sport. hale) 
Neděle 31. října 
TJ Jiskra ÚO „B“ – Svitavy „B“ (fotbal, 
1.B tř., muži B, od 14:30 hod.) 
TJ Jiskra ÚO – FC Junior (fotbal, kr. 
přebor, st. a ml. žáci od 11:00 a 12:45 hod.) 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Neděle 3.10. – 9:00-13:30 a 13:30-17:30 
1. a 2. liga ČBA  vých. Čech (družstva) 
Neděle 3.10. – 18:00-21:30 hodin 
Starobrno liga sk. A (družstva) 



Pondělí 4.10. – 18:00 – 21:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 5.10. – 19:30 – 22:30 hodin 
Vychleas 1. liga (družstva) 
Středa 6.10. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 6.10. – 19:30 – 22:30 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Čtvrtek 7.10. – 17:00 – 20:15 hodin 
ABL 1. liga sk. A VČ (družstva) 
Neděle 10.10. – 10:00 – 15:00 hodin 
Extraliga ženy ČBA (družstva) 
Neděle 10.10. – 10:00 – 15:00 hodin 
1.liga ženy ČBA (družstva) 
Neděle 10.10. – 18:00 – 22:30 hodin 
Starobrno liga sk. B (družstva) 
Pondělí 11.10. – 18:00 – 22:00 hodin 
Dřevomateriál Cup (jednotlivci) 
Úterý 12.10. – 19:30 – 22:30 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 13.10. – 19:30 – 22:30 hodin 
Henry gril 4. liga (družstva) 
Čtvrtek 14.10. – 17:00 – 20:15 hodin 
ABL 1.liga sk. B VČ (družstva) 
Sobota 16.10. – 13:00 – 16:00 hodin 
Morče cup (dvojice) 
Neděle 17.10. – 10:00 – 15:00 hodin 
1.liga muži sk. C ČBA (družstva) 
Neděle 17.10. – 18:00 – 22:30 hodin 
Starobrno liga sk. A (družstva) 
Pondělí 18.10. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pemi Cup (jednotlivci) 
Úterý 19.10. – 19:30 – 22:30 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 20.10. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 20.10. – 19:30 – 22:30 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva 
Neděle 24.10. – 10:00 – 15:00 hodin 
1.liga juniorů ČBA (družstva) 
Neděle 24.10. – 18:00 – 22:30 hodin 
Starobrno liga sk. B (družstva) 
Pondělí 25.10. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Středa 27.10. – 16:30 – 23:00 hodin 
Tacl Cup (jednotlivci) 
Čtvrtek 28.10. – 17:00 – 20:15 hodin 
ABL 1.liga sk. A VČ (družstva) 
Neděle 31.10. – 9:00–13:30 a 13:30– 
17:30 hodin 
1. a 2. liga ČBA vých. Čech (družstva) 
Neděle 31.10. – 18:00 – 22:30 hodin 
Starobrno liga sk. A (družstva) 
 
Tel. rezervace: 465 529477-9, e-mail: 
radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
 
Úspěch našich tenisových nadějí 
 
4. září proběhlo na kurtech TK Ústí nad 
Orlicí, semifinále Východočeského přeboru 
v minitenise. Naše družstvo pod vedením 
trenéra TK Tomáše Herníka ve složení  
A. Dušková, D. Horálek, T. Bartáčková a J. 
Janůj, postupně porazilo TK Perštýn 
Pardubice, TOSK Žamberk, DTK Skuteč a 
zcela zaslouženě postoupilo do finále 
Východočeského přeboru. Uvedené finále 
se uskutečnilo 11.9. ve Dvoře Králové nad 
Labem. Naše družstvo jelo na tento turnaj 
s velkými ambicemi. Postupně porazilo  
TJ Lázně Bělohrad 6:2, TK Perštýn 
Pardubice 8:0 a až v boji o první místo 
prohrálo s domácím TK Dvůr Králové nad 
Labem 1:7. Konečné druhé místo, 

z celkových třiceti družstev přihlášených do 
přeboru, je velkým úspěchem ústeckého 
tenisu. Gratulujeme hráčům a trenérovi 
k dosaženému výsledku.  
 VV TK Ústí nad Orlicí   
 
Zumba v Ústí nad Orlicí  
 
PO:  ZUMBA,  19:00-20:00 hod.,  
tělocvična TTC na Žižkově 
ÚT:  ZUMBA, 19:30-20:30 hod.,  
tělocvična ZŠ Hylváty (bez rezervace) 
ST: AEROBIK, 19:00-20:00 na Žižkově 
(bez rezervace) 
ČT:  ZUMBA, 19:30-20:30 hod. na Žižkově 
NE: ZUMBA, 19:00-20:00 na Žižkově 
31.10. - 2. ZUMBAMÁNIE s ÁLOU,  
tělocvična ZŠ Libchavy, od 9:30 hod., 
vstupné 120Kč, bez rezervace, slosování 
vstupenek, 2h ZUMBY. 
Rezervace a více info na: 
www.aerobicuo.estranky.cz 
Alena Javůrková, 605155215, 775692080 
 
MINIGOLF  
  
Vchod: od "pilinovky" (u regule). 
Provozní doba říjen: sobota - neděle od 
14:00 do 17:00 hod (poslední vstup v 
16:00 hod). 
Hra na 18 minigolfových dráhách v 
příjemném parkovém prostředí jako 
nenáročná relaxace vhodná pro každého. 
Možnost skupinových rezervací (školní, 
firemní) nad 20 osob v jakýkoliv pracovní 
den. 
Vstupné: 50,- Kč/1 osoba/1 okruh. 
Zvýhodněné rodinné vstupenky a 
permanentky! 
V případě nepříznivého počasí (déšť) je 
sportoviště zavřeno. 
Další info: www.minigolf-uo.estranky.cz 
 
 
LK Spinning centrum 
NNNooovvvááá   ssseeezzzóóónnnaaa   oooddd   444...111000...   222000111000   zzzaaa   sssttt aaarrr ééé   ccceeennnyyy!!!    
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O. 
iontové nápoje zdarma  
Ceník 
1 lekce – 80 Kč,  
10 lekcí (permanentka) –700 Kč,  
skupiny – cena dohodou 
Rezervace: 736 427 378  
info: www.lkspinning.com 
 
 
Akademie vzdělávání v Ústí n.O. 
 
14.10. – Účetní a daňové aktuality, Ing. J. 
Trávníček 
20.10. – Mzdové účetnictví po volbách a 
po dovolených, novinky, opakování, K. 
Beranová 
Podrobné info k seminářům Vám rádi 
zašleme. Tel.: 465523129, 
www.akademieuo.cz, 
seminar@akademieuo.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


