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Zápis dětí do Speciální ZŠ 
 
Zápis dětí do 1. třídy základní školy 
praktické, základní školy speciální a  
přípravného stupně základní školy 
speciální se koná v úterý dne 2. února  od 
12:00  do 16:00 hodin ve Speciální 
základní škole Ústí nad Orlicí. 
Rodiče s sebou donesou rodný list dítěte. 
Škola je v Lázeňské ulici č.206 (směr 
Litomyšl) u bývalé PVT. 
 
Informace pro občany 
 
Vážení, 
Město Ústí nad Orlicí si Vám dovoluje 
nabídnout možnost pronájmu vyhrazených 
parkovacích míst v ulicích Barcalova a 
Velké Hamry. Současně nabízíme tuto 
možnost i v ulicích Dělnická, Na Štěpnici a 
Špindlerova, kde v souvislosti se 
zjednosměrněním těchto ulic vznikají nová 
parkovací místa. (Zpracované projektové 
dokumentace jsou k nahlédnutí na 
Městském úřadě Ústí nad Orlicí na 
majetkoprávním odboru.) 
Fyzické i právnické osoby si mohou od 
Města Ústí nad Orlicí vyhrazená parkovací 
místa pronajmout na dobu jednoho 
kalendářního roku (v případě zájmu po 
uplynutí stanovené doby jednoho roku je 
možné užívání daného místa prodloužit). 
Užívání vyhrazeného parkovacího místa je 
zpoplatněné dle Obecně závazné vyhlášky 
města Ústí nad Orlicí č. 3/2009 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Sazba poplatku za užívání veřejného 
prostranství za účelem vyhrazení trvalého 
parkovacího místa pro jedno vozidlo 
v městské památkové zóně činí 8.000,- 
Kč/rok (pro druhé a každé další vozidlo 
jedné fyzické nebo právnické osoby 
v městské památkové zóně činí 10.000,- 
Kč/rok) + 1.000,- Kč správní poplatek. 
Sazba poplatku za užívání veřejného 
prostranství za účelem vyhrazení trvalého 
parkovacího místa pro jedno vozidlo 
mimo městskou památkovou zónu činí 
5.000,- Kč/rok (pro druhé a každé další 
vozidlo jedné fyzické nebo právnické osoby 
mimo městskou památkovou zónu činí 
7.000,- Kč/rok) + 1.000,- Kč správní 
poplatek.  
Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovíme 
(JUDr. Zdeněk Ešpandr - tel. 465 514 121, 
Iveta Havlíková - tel. 465 514 262)  
 
 
Senior klub při CSP města Ústí n.Orlicí 
 
2. února – Z ústeckého filmového 
archivu,  Malá scéna v 16:00 hodin. 
Promítání krátkých filmů kroniky města 
Ústí. Pořadem provází pan J. Havel. Prodej 
vstupenek 2.2. dopoledne v kanceláři 
Senior klubu, nebo před představením 
v Malé scéně. 
 
3. února – Lev v zimě, divadelní 
představení, Roškotovo divadlo v 19:00 
hodin. Předprodej vstupenek pro členy 

Senior klubu dne 2.2. od 10:00 do 12:00 ve 
Sladkovně. Vstupné pro člena SK je 160 
Kč. 
5. a 19. února – Plavání pro členy Senior 
klubu , vždy od 13:00 do 14:00 hod. 
v bazénu v ÚO (30 min. cvičení ve vodě, 30 
min. plavání). Vstup 30 Kč na průkazku 
Senior klubu. 
16. února – Přednáška o historii města, 
začátek ve 14:00 hodin v jídelně Penzionu, 
Na Pláni 1343. Přednáší paní Mgr. V. 
Sekotová na téma: Vývoj poddanského 
města Ústí ke svobodnému městu. Vstup 
zdarma. 
Těšíme se na Vaši účast! 
 
Za SK a Komisi RM pro práci se seniory 
JUDr. Zdeněk Ešpandr 
 
 
Z městského muzea + LOGO 
 
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí Vás v 
únoru zve znovu do Hernychovy vily na 
nové výstavy: 
 
Dne 4. února se otevřou ve třech výstavních 
sálech  "Slavné vily Pardubického 
kraje".  Na třiapadesáti panelech Vás tato 
putovní výstava firmy FOIBOS seznámí s 
architektonickými zajímavostmi kraje a 
věříme, že Vás zaujme tak jako v jiných 
městech, kde již byla prezentována. Jako 
bonus bude její součástí, a to pouze 
v našem městě, i medailonek věnovaný 
ústeckému architektovi Stanislavu 
Tošovskému.  
Původně avízovaná výstava Když se řekne 
ANO se tímto přesouvá na zářijový 
termín, shromažďování svatebních 
oznámení a fotografií, případně oděvů v 
muzeu však nadále trvá.  
V průběhu února Vám budou 
zpřístupněny také obměněné expozice v 2. 
NP spolu s výstavou Putování za 
klubíčkem. Ta bude mapovat zpracování 
rostlinných vláken a její součástí budou v 
březnu rukodělné  dílny a výukový program 
pro školy.  
Další podrobnosti ke všem výstavám 
najdete na www.muzeum-uo.cz nebo v 
informační skříňce muzea . 
 
Srdečně zvou muzejníci. 
   
Základní umělecká škola Jar. Kociana 
 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
Pondělí 8. února v 17:00 hodin – koncertní 
sál ZUŠ 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. J. 
Tomáška – kytara 
Úterý 9. února v 16:30 hodin – koncertní 
sál ZUŠ 
Absolventský recital studentů II. stupně 
Eva Chasáková – housle, Monika 
Chládková – flétna, Pavel Skuček – 
violoncello 
Čtvrtek 18. února v 18:00 hodin – koncertní 
sál ZUŠ 
 
Základní umělecká škola Jar. Kociana, 
Smetanova 1500, Ústí n.O., tel.: 465 
569551, e-mail:info@zusuo.cz, 
www.zusuo.cz 
 

Klub p řátel umění Ústí nad Orlicí 
 
V Galerii pod radnicí je do 5. února 
otevřena výstava  
Jiří KŘIKLAVA – obrazy, fotografie 
Jaroslav SVOBODA – sklo 
 
**** **** **** **** **** **** **** 
Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí, 
kde bude 12. února zahájena výstava 
 
Současná fotografie 
 
Výstava, která potrvá do 7. března 
představí fotografie členů Klubu přátel 
umění a Fotoklubu OKO. 
 
 
Den jinak na ZŠ Komenského 
 
Jak se dá trávit volný čas nebo jak může 
netradičně vypadat vyučovací hodina si 
mohli poslední prosincový týden vyzkoušet 
žáci 2. stupně ZŠ Komenského v Ústí nad 
Orlicí. Poslechli si zajímavá vyprávění 
z cest, mohli si pohladit živého hada či se 
dozvědět mnoho zajímavého ze života sov. 
Vyzkoušeli, co je to disciplína ve sportu, 
zopakovali si zásady první pomoci a zdravé 
životosprávy.   
Velké poděkování patří těm, kteří si udělali 
čas přijít si s dětmi povyprávět, učitelům 
školy za pečlivou přípravu a také Městu 
Ústí nad Orlicí, které na akci přispělo. 
 
Dana Špindlerová 
 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 
PO: 8:30 – 12:00 hod. – Srdíčko pro děti 
(zpívání, vyrábění, pohyb...) 
ÚT: 16:00 – 17:30 hod. – Klub EXIT 
(setkání mládežnického klubu Exit, 
promítání diskusního pořadu Exit 316, kont. 
osoba: D. Dostrašil – 603 913885 
ST: 8:30 – 12:00 hod. – Výtvarná dílna 
pro maminky  (hlídání dětí zajištěno) 
 
Témata: 
- 3.2. – Zvokohra z květináčů 
- 10.2. – Batika do spirály 
- 17.2. – Společný oběd - křapáče 
- 24.2. – Svíčka z včelího vosku 
ČT: 17:00 – 18:30 hod. – Angličtina pro 
rodiče (kont. osoba: J. Voleská – 601 
203130, vstupné 30 Kč) 
PÁ: 8:30 – 12:00 hod. – Angličtina pro 
batolátka (angličtina pro nejmenší) 
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – Klub deskových 
her (kont. osoba: P. Novák – 604 904710) 
SO 6. a 20.2.: 18:00 – 20:00 hod. – 
Sportovní večer – Hylváty U tří mostů 
(cena tělocvičny bude rozpočítána na počet 
sportujících, přihlášky nejpozději den 
předem, P. Drápalík – 739 264428) 
 
Jednorázové akce 
 
ST 3.2. – Setkání DRC, od 18:00 hodin 
PO 8.2. – Narozeniny v RC, od 9:00 hodin 
SO 13.2. – Manželské večery, od 17:00 do 
19:00 hod., sál 
SO 20.2. – Dětská diskotéka, od 16:00 
hod., pro děti do 10 let, míchané nealko 
koktejly. 



 
Kontaktní osoba: Mgr. Nicol Brožová, 
vedoucí RC, tel.: 604 313249, e-
mail:nicol.brozova@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz 
 
 
DDM Ústí nad Orlicí  
 
Vzdělávací dílna tvoříme z pedigu, 20.2., 
9:00 – 14:00 hod. v DDM, lektor: Lenka 
Elblová, pomůcky: zahradnické nůžky, 
vhodné oblečení, ručník, cena: 300,- Kč, 
přihlášky na tel: 465525469 
Snowboardové jarní prázdniny, 22.2. - 
26.2., Dolní Morava, cena: 3950,- Kč, v 
ceně ubytování, skipas, pojištění, strava, 
pitný režim, instruktoři. Více informací a 
přihlášky na www.ddm-usti.cz 
Letní tábor 2010 3.7. - 17.7., Zblovice, 
celotáborová hra, táborová olympiáda, 
koncert, táborové kino, speciální 
dovednosti pro chlapce a děvčata, strava 5x 
denně, ubytování ve stanech s 
podsadou."tradi ční tábor s netradiční 
tématikou."  Více informací a přihláška na 
www.ddm-usti.cz 
Více informací a přihlášky na jednotlivé 
akce naleznete na www.ddm-usti.cz, 
tel:465525463 
  
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Kavárni čka: pondělí 1.2. od 10:00 hodin 
Tea bag folding: úterý 2.2. od 14:30 hodin 
Břišní tance pro dobrou náladu: v úterý 
dne 2., 9., 16. a 23. 2. od 17:45 hodin 
Colostrum – léčba zánětů: středa 3.2. od 
9:30 hodin 
Přívěsky z korálků: úterý 9.2. od 14:30 
hodin (cena dle spotřebovaného materiálu) 
Finanční zajištění vašich dětí: středa 10.2. 
od 10:00 hodin 
Pohybové návyky kojenců a batolat: 
pondělí 15.2. od 10:00 hodin 
Vyrábíme zimní řetězy z vlnité lepenky: 
úterý 16.2. od 14:30 hodin 
Povídání o čajích: středa 17.2. od 9:30 
hodin 
Společné bruslení: středa 17.2. od 15:00 
do 16:00 hodin, sraz před kluzištěm 
Moderní látkové plenky: pondělí 22.2. od 
10:00 hodin 
Iris folding: úterý 23.2. od 14:30 hodin 
První pomoc u kojenců a malých dětí: 
středa 24.2. od 9:30  hodin 
Setkání náhradních rodin: čtvrtek 25. 
února od 15:30 hodin 
Velký dětský maškarní rej: čtvrtek 4. 
března od 16:00 hodin v Kulturním 
domě v Ústí n.O. Písničky, tanec, zábava, 
soutěže s odměnami pro děti. Občerstvení 
zajištěno. Programem provází  Divadlo 
Úsměv. Vstupné: 45 Kč/dítě, 
20Kč/doprovod 
 
Provozní doba: 
PO: 10-12 hod. – Nemluvňátka 
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, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.medvidekuo.cz 
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje.  
 
Zprávi čky za Stacionáře 
 
Dodatečně přejeme všem našim 
příznivcům, sponzorům a MěÚ v Ústí nad 
Orlicí pevné zdraví v roce 2010. 
V měsíci lednu jsme se jako tradičně 
věnovali sportovním aktivitám. Hned druhý 
týden jsme naše zařízení reprezentovali na 
Zimní speciální olympiádě v Krkonoších. 
Jako tradičně jsme si přivezli několik 
medailí. 
Začátkem března pojedeme na další 
turisticko-sportovní akci - Rekondiční 
pobyt do Deštného v Orlických horách, 
kam se naši uživatelé těší. Oznamujeme 
také, že máme volná místa a denní a 
týdenní pobyt. 
Přijďte se podívat, těšíme se na Vás. 
 
H. Zastoupilová, vedoucí přímé péče 
 
Generace je už desetiletá 
 
Vokální okteto Generace se svými 
instrumentalisty pojalo tradiční Vánoční 
ladění jako malou oslavu desetiletého 
působení na ústecké scéně. V programu 
zazněly kromě jiného i sbory, kterými 
Generace debutovala v roce 1999, a 
v příjemné atmosféře byl pokřtěn třetí nosič 
s názvem Sny.                                                                            
Děkujeme za přízeň našim posluchačům a 
Městu Ústí nad Orlicí za finanční podporu. 
 
Za Generaci Dana Špindlerová 
 
 
Hudební kurzy 
 
Hudební škola Yamaha otevírá v únoru 
nové kurzy. Pro děti ve věku od 4 do 18 
měsíců nabízíme výuku oboru Robátka: 
poznávání světa hudby se zřetelem k úrovni 
smyslových a senzomotorických zkušeností 
dětí, společný zpěv, hudebně-pohybové 
hry...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 krůčky: 
intonace, rytmus, hra na dětské hudební 
nástroje, základy hudební nauky, hra na 
flétnu...Pro děti od 6let Zobcová flétna - 
rozvoj instrumentální a dechové techniky, 
hra sólových skladeb s doprovodem, dua, 
tria a orchestrální skladby...Výuka probíhá 
jednou týdně 45 minut pod vedením 
kvalifikovaného učitele na ZŠ Bratří 
Čapků. Podrobnější informace a 
přihlášku získáte na www.yamaha-
skola.cz,nebo tel.: 603834800, 
info@yamaha-skola.cz.  
 
Taneční kurzy pro pokro čilé – jaro  
 
Zájemci se mohou přihlašovat do 
Tanečních kurzů, pořádaných Relax-Dance 
Servisem J. Bílka, které se budou konat v 

Kulturním domě v Ústí n.O. od 7.března  – 
5 lekcí. 
 „Pokračovačky“ pro mládež - neděle od 
16:30-19:00 hod. 
„Pokračovačky“ pro dospělé – neděle od 
19:30 – 22:00 hod. 
Podmínkou je přihlášení celého páru! 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
2. VALENTÝNSKÝ PLES 
13. února od 19:00 hodin v Kulturním 
domě v Ústí n.O. Vstupné je 90 Kč.  
Prodej legitimací do kurzů i předprodej na 
2. valentýnský ples je ve „FOTO IRENA“ u 
nádraží ČSAD v Ústí n.O. 
Dotazy a info na tel.: 603 299520-J. Bílek, 
nebo na www.tanecnibilek.cz 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava ČČK  – službu lze 
objednat na tel.: 774 412117, permanentky 
jsou k dostání na ČČK nebo na IC města 
v budově radnice. Senior doprava ČČK je 
provozována za podpory Města Ústí n.O. a 
Pardubického kraje. 
Senior centrum – vzdělávací, relaxační a 
volnočasové centrum pro seniory. 
Doprava na akce Senior centra ČČK (v 
budově ČČK) za zvýhodněnou cenu 5Kč 
jízda/osoba po městě Ústí n.O. Pouze pro 
seniory, nutno objednat na tel.: 774 412117. 
 
8. února – Péče o nehty, od 17:30 hod., 
Společenské centrum ČČK, Kopeckého 
840, vstupné dobrovolné, nápoj zdarma 
15. února – Jak pečovat o orchideje, 
beseda od 16:00 hod., Společenské 
centrum, vstupné dobrovolné, nápoj zdarma 
24. února – Společenská středa, 
společenské hry od 10:00 hod., Společenské 
centrum, vstupné dobrovolné, nápoj zdarma 
27. února – Péče o pleť, Kosmetické 
studio Laki-Světlana Popovová, od 10:00 
hod., Společenské centrum, vstupné 
dobrovolné, nápoj zdarma 
 
Pravidelné akce 
 
Kavárni čka – Centrum setkávání, každé 
pondělí od 8:00 do 19:00 hod., Společenské 
centrum 
Seniorinternet kavárna – internet pro 
seniory zdarma, každé pondělí od 8:00 do 
19:00 hod., Společenské centrum 
Zdravé cvičení – relaxační cvičení pro 
seniory, bližší info a přihlášky na tel.: 775 
112998 
Masáže – klasické a havajské – cena 
masáže 100Kč/30 min. dle přání klienta, 
bližší info a přihlášky na tel.: 775 112998 
 
Výstava obrázků – Od početí k narození, 
obrázky vystavuje Aneta Jeníčková, od 1. 
do 26. února, Společenské centrum ČČK 
 
Valentýnská zábava – 12. února od 19:30 
hodin v budově zahrádkářského svazu 
Moštárna 
 
Sebeobrana – beseda na téma „Ochraň sám 
sebe“, 10. února od 16:00 hodin, 
Společenské centrum ČČK, vstupné 
dobrovolné, nápoj zdarma 
 
Pozvánka na přednášku 
 



Ve čtvrtek 4. února se v ZUŠ Jar. Kociana 
uskuteční od 16:30 hodin přednáška Ing. 
Miroslava Hrabici na téma Klady a rizika 
duchovního léčení a hledání. Vstupné je 60 
Kč. Bližší info na tel.: 737 830013, nebo na 
www.hrabica.unas.cz 
 
Služby lékáren 
 
25. – 31.1.  Dr. Max. lékárna, ÚO 
1. – 7.2. Lékárna Arnika, ČT 
8. – 14.2. Lékárna Na Kociánce, ÚO 
15. – 21.2.  Lékárna Anna, ČT 
22. – 28.2.  Lékárna Nemocniční, ÚO 
 
Stomatologická pohotovost 
 
30.-31.1. MUDr. E. Pirklová, Litomyšlská 
590, ČT, tel.: 606 704599 
6.-7.2. MUDr. R. Podgorný, Gen. Závady 
116, V. Mýto, tel.: 465 423957 
13.-14.2. MUDr. D. Polzerová, Třebovská 
140, ÚO, tel.: 465 524087 
20.-21.2. MUDr. L. Zapletalová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524126 
27.-28.2. MUDr. M. Nekůžová, Na 
Štěpnici 999, ÚO, tel.: 465 525210 
 
 
Centrum pro zdravotně postižené Pk 
 
Centrum nabízí tyto služby: 
-sociálně právní poradenství 
-osobní asistenci pro zdravotně postižené 
občany a děti 
-počítačovou studovnu, internet zdarma 
(pondělí a čtvrtek 8:00-15:00, úterý, středa 
a pátek 8:00-14:00 hod.) 
-půjčovnu knih 
Úřední hodiny: pondělí a středa 9:00 – 
16:00 hodin 
Kontakt: CZP Pk, Čs. Armády 1181, ÚO, 
tel.: 465 525324 
***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 
Poděkování 
Centrum pro zdravotně postižené Pk, 
detašované pracoviště Ústí n.O. děkuje 
městu Ústí n.O. za poskytnutou dotaci na 
maškarní karneval, který se konal dne 
28.11.2009 v Černovíru v hostinci U Bobše. 
Dále děkuje všem sponzorům, kteří nám 
pomohli s uskutečněním karnevalu. 
Děkujeme také Odboru sociálních služeb 
MěÚ Ústí n.O. za dotaci, která pomohla 
podpořit projekt osobní asistence. 
Za CZP Pk Eva Jiřincová a Radka 
Venclová 
 
 
Pozvánka pro seniory 
 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům 
pokojného stáří sv. Kryštof Ústí nad 
Orlicí, Kerhartice, Sokolská 68 zve 
všechny starší občany na historické a 
výtvarné dopoledne: 
V úterý 9. 2. od 9:00 hod. si 
zavzpomínáme nad fotkami z vašeho i 
našeho mládí.  
V úterý 23. 2. od 9:00 hod. budeme 
vyrábět papírové krabičky. Cena podle 
použitého materiálu.   
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás. 
Pečovatelská služba Ústí nad Orlicí – 
Kerhartice poskytuje pečovatelské služby 
nejen v Domě pokojného stáří sv. Kryštofa, 

ale též v domácnostech občanů města Ústí 
nad Orlicí.  
Denní stacionář při Domě pokojného 
stáří sv. Kryštofa poskytuje služby pro 
částečně soběstačné seniory a tělesně 
postižené z Ústí nad Orlicí. Poskytujeme 
klientům kvalitní péči v době, kdy se rodina 
o ně nemůže postarat. 
Do Domu pokojného stáří sv. Kryštofa je 
možné si podat žádost o umístění seniorů 
do bytů.     
 
Sběratelská burza 
 
Oblastní filatelistická a sběratelská burza 
všech sběratelských oborů se koná v neděli 
21. února od 7:30 do 11:00 hod. v jídelně 
bývalého okresního úřadu v Ústí n.O. 
Občerstvení zajištěno. Přijďte nabídnout 
své sběratelské přebytky, přijďte si doplnit 
chybějící. 
 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
KINO MÁJ - ÚNOR 
 
Úterý 2. v 19:30 hodin 
STÍNU NEUTEČEŠ 
České rodinné drama ze současnosti, jehož 
kořeny jsou skryty v dávné minulosti. 
Vstupné: 60 Kč 
 
Čtvrtek 4. v 19:30 hodin 
*DOKONALÝ ÚNIK 
Líbánky na plážích Havaje se stávají bojem 
o holý život. Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Sobota 6. v 19:30 hodin 
TRABLE V RÁJI 
Komedie o čtyřech manželských párech, 
hledajících lék na krizi na exotickém 
ostrově. Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Pondělí 8. v 19:30 hodin 
VYFI Č! 
Teenagerovská komedie o životě 
v americkém  maloměstě. Titulky. Vstupné: 
70 Kč 
 
Středa 10. v 19:30 hodin 
AŤ VEJDE TEN PRAVÝ 
Netradiční upírský horor. Titulky. Vstupné: 
65 Kč 
 
Pátek 12. v 19:30 hodin 
* ZOMBIELAND 
Akční hororová komedie. Titulky. Vstupné: 
70 Kč 
 
Neděle 14. v 19:30 hodin 
SHERLOCK HOLMES 
Nové zpracování slavného díla Sira A. C. 
Doyla. Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Středa 17. v 19:30 hodin 
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED 
Romantický příběh o tom, jak se vyrovnat 
se ztrátou milovaného člověka. Titulky. 
Vstupné: 70 Kč 
 
Sobota 20. v 17:00 hodin – Hrajeme pro 
děti 
MIKULÁŠOVY PATÁLIE 
Filmové zpracování knižních příběhů 
malého Mikuláše a jeho přátel. Česká 
verze. Vstupné: 65 Kč 

 
Pondělí 22. v 19:30 hodin 
SAMEC 
Touží po něm každá, ale ne každá ho může 
mít... Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Středa 24. v 19:30 hodin 
CTIHODNÝ OB ČAN 
Dramatický thriller o pomstě za zabití ženy 
a dcery. Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Sobota 27. v 19:30 hodin a neděle 28. 
v 17:00 hodin 
AVATAR 
Nový film tvůrce Titaniku – Jamese 
Camerona. Česká verze +  titulky. Vstupné: 
65 Kč 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
HRAJEME PRO DĚTI O JARNÍCH 
PRÁZDNINÁCH – Kino MÁJ 
 
Pondělí 22. února 
BOLT – Pes pro každý případ (česká 
verze) 
 
Úterý 23. února 
VZHŮRU DO OBLAK (česká verze) 
 
Středa 24. února 
DOBA LEDOVÁ 3: Úsvit dinosaurů 
(česká verze) 
 
Čtvrtek 25. února 
G – FORCE (česká verze) 
 
Pátek 26. února 
PEKLO S PRINCEZNOU (český film) 

 
Začátky představení jsou v Kině Máj 
vždy v 10:00 hodin a předprodej 
vstupenek je 30 minut před začátkem 
představení v pokladně kina. 
 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
Nabídka pořadů – únor 
 
Středa 3. února 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
J. Goldman: LEV V ZIM Ě, Divadlo 
Radka Brzobohatého Praha, divadelní 
předplatné, vstupné: 220 Kč 
 
Úterý 9. února 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
J. Cimrman, Z. Svěrák, L. Smoljak: 
BLANÍK , Divadlo Járy Cimrmana Praha 
Vstupné: 300 Kč – přízemí 
                280 Kč – balkon 
 
Sobota 13. února 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil , 
pohádka pro děti, vstupné: 45 Kč 
 
Pondělí 15. února 
19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
EKVÁDOR A GALAPÁGY aneb Na 
vozíku na rovníku, cestopisná přednáška o 
splnění snu šestnáctiletého chlapce 
upoutaného na invalidní vozík, vstupné: 65 
Kč 
 



Předprodej vstupenek: Informační 
centrum v budově radnice, tel.: 465 514271, 
info:  Klubcentrum v Ústí n.O., tel.: 465 
521047, 465 525245 
 
Kouzelná školka v divadle 
 
V sobotu 27. února se v Roškotově divadle 
od 15:00 hodin uskuteční divadelní 
představení pro děti s Majdou Reifovou a 
Františkem z Kouzelné školky – 
Františkovo čarování s Majdou. 
Hodinový pořad s vtipnými dialogy a 
s čarováním plným napětí. 
Předprodej vstupenek v prodejně Hraček na 
Mírovém náměstí. 
 
Program Malé scény 
 
2. února – Z ústeckého filmového 
archivu, pořadem provází pan J. Havel, od 
16:00 hod., vstupné: 40 Kč 
6. února – OSDO má 10, divadelní 
komedie I. Krause „Víkend“, od 15:30 
hod., vstupné dobrovolné 
7. února – Za Juanem, výstava studentek 
pražské UMPRKUMky, vernisáž v 17:00 
hod. 
7. února – Robinson Crusoe, Teátr Víti 
Marčíka, divadelní představení, od 19:00 
hod., vstupné: 50 Kč 
11. února – Tělesné vztahy, film USA, 
1971, od 19:00 hod., vstupné: 55 Kč, pro 
členy FK 45 Kč 
19. února – Hudební sklepy – Lenka 
Vychodilová a David Noll, od 19:00 hod., 
vstupné: 60 Kč 
20. února – Maminka čeká, autorská 
divadelní hra R. Osmana, od 19:00 hod., 
vstupné: 50 Kč 
25. února – Zoufalci, film ČR, 2009, od 
19:00 hod., vstupné: 55 Kč, pro členy FK 
45 Kč 
Divadelní bar bude otevřen v době 
konání akcí. 
 
 
OSDO završilo deset let činnosti 

 
Nebylo by tomu tak, kdyby se na činnosti 
tohoto občanského sdružení nepodílela celá 
řada členů, ale i příznivců a dárců, 
sponzorů a vděčných diváků. Za deset let 
činnosti patří také poděkování a proto si 
dovolujeme pozvat všechny ty, kteří 
branami OSDO prošli tvořivým způsobem, 
na setkání dne 6. února v Ústí n.O. 
Program 
15:00 hod. Malá scéna – setkání 
15:30 hod. – Víkend – komedie I. Krause 
v podání DS ŠOK Staré Město 
17:30 hod. – po skončení představení 
program: „jaké si to uděláme, takové to 
máme“. 
Multifunkční sál Jednoty bratrské v Ústí 
n.O.: 
-videoukázky jednotlivých představení 
-průřez činností OSDO 
-plakáty 
-prezentace na počítačích 
-fotky a kostýmy, kdo co přinese či v čem 
přijde 
-občerstvení zajištěno 
-program pro „dorost“ zabezpečen v RC 
Srdíčko, hlídání dětí 

Od ranních hodin pak doporučujeme 
Libchavský masopust tradičně za účasti 
OSDO Ústí n.O. Jste srdečně zváni! 
 
Bc. Petr Žitný, předseda OSDO Ústí n.O., 
více na www.osdo.ustinadorlici.cz 
 
 
Jarní prázdniny s angličtinou 
 
Pro děti z 1. až 3. třídy bude během jarních 
prázdnin (22. – 26.2.) probíhat anglická 
zimní družina Holmes-English. 
V učebně v bývalé autoškole (ul. 
Jilemnického) bude v době od 8:30 do 
15:30 pro děti připravena výuka angličtiny 
zábavnou formou (hry, písničky, soutěže, 
povídání, modelování, malování, 
vyrábění..), hry v učebně nebo venku. 
Cena je 1 300 Kč a zahrnuje veškeré 
výukové materiály, teplý oběd, pití, 
odpolední svačinku, pomůcky, drobné 
odměny... S sebou si děti přinesou psací 
potřeby, pastelky, sešit, bačkory, pití 
v lahvičce (další zajištěno). 
Přihlášky a info: www.holmes-english.cz, 
blanka@holmes-english.cz, nebo na tel.: 
737 744975 
 
Kam za sportem v únoru 

 
Sobota 6. února 
Jiskra Ústí n.O. – Č. Krumlov (1. liga ve 
volejbalu juniorů ve 12 a v 15 hod.) 
Neděle 7. února 
TTC Ústí n.O. B – Skuteč a Hlinsko (VČ 
divize mužů ve stol. tenisu v 9 a 13:30 
hod.) 
Sobota 13. února 
TTC Jiskra Ústí n.O. A – Lok. Pardubice 
(II.liga ve stol.tenisu žen v 10:30 hod.) 
Sobota 20. února 
Jiskra Ústí n.O. – SG Brno B (I.liga ve 
volejbalu juniorů v 10 a 14 hod.) 
TTC Ústí n.O. C – Č. Třebová B a M. 
Třebová B (krajská soutěž ve stol.tenisu 
mužů v 9 a 13:30 hod.) 
Sobota 27. února 
TTC Ústí n.O. B – Kolín a Vlašim B 
(II.liga ve stol.tenisu žen v 10:30 a 14 hod.) 
TTC Ústí n.O. – Znojmo (III.liga ve 
stol.tenisu mužů v 16 hod.) 
Neděle 28. února 
TTC Ústí n.O. – Mor.  Slavia Brno C 
(III.liga ve stol.tenisu mužů v 10 hod.) 
 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Pondělí 1.2.     14:00 – 21:00 hodin 
Úterý 2.2.  5:30-8:00, 14:00-20:00 hodin 
Středa 3.2.       17:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 4.2.  5:30-8:00, 14:00-20:00 hodin 
Pátek 5.2.  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
Sobota 6.2.       10:00 – 21:00 hodin 
Neděle 7.2.         9:00 – 20:00 hodin 
Pondělí 8.2.     sanitární den 
Úterý 9.2.  5:30-8:00, 15:00-20:00 hodin 
Středa 10.2.        17:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 11.2.  5:30-8:00, 14:00-20:00 hodin 
Pátek  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
Sobota 13.2.        10:00 – 21:00 hodin 
Neděle 14.2.          9:00 – 20:00 hodin 
Pondělí 15.2.        14:00 – 21:00 hodin 
Úterý 16.2.  5:30-8:00, 14:00-20:00 hodin 

Středa 17.2.           17:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 18.2.  5:30-8:00, 14:00-20:00 hodin 
Pátek 19.2.  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
Sobota 20.2.           10:00 – 21:00 hodin 
Neděle 21.2.             9:00 – 20:00 hodin 
Pondělí 22.2.            9:00 – 21:00 hodin 
Úterý 23.2.  5:30-8:00, 9:00-20:00 hodin 
Středa 24.2.              9:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 25.2.  5:30-8:00, 9:00-21:00 hodin 
Pátek 26.2.                9:00 – 20:00 hodin 
Sobota 27.2.             10:00 – 21:00 hodin 
Neděle 28.2.               9:00 – 20:00 hodin  
 
Otvíráme další kurz Plavání rodičů s dětmi, 
kurz Plavání kojenců a batolat již probíhá, 
bližší info k oběma kurzům na tel.: 465 
524254, nebo na www.tepvos.cz 
Centrum RIO najdete v areálu krytého 
plaveckého bazénu. 
Novinka – K2 HIKING (cena 90 Kč/hod.), 
dále FITBOX (cena 85 Kč/hod.) a 
SPINNING (90 Kč/hod.). Iontové nápoje 
ZDARMA! Na jednotlivé hodiny je třeba se 
objednat na www.tepvos.cz, nebo na tel: 
777 673359 
 
Provoz zimního stadionu 
 
Veřejné bruslení: 
Středa       16:00 – 18:30 hodin 
Sobota       13:30 – 16:00 hodin 
Neděle       13:30 – 16:00 hodin 
* broušení bruslí * občerstvení v areálu* 
informace na tel: 608 553305 
 
 
Bruslení o jarních prázdninách 
 
Pondělí 22.2.  9:00-11:30, 13:30-16:00 
Úterý 23.2.  9:00-11:30, 13:30-16:00 
Středa 24.2.  9:00-11:30, 16:00-18:30 
Čtvrtek 25.2.  9:00-11:30, 13:30-16:00 
Pátek 26.2.  9:00-11:30, 13:30-16:00 
Sobota 27.2.          13:30 – 16:00 
Neděle 28.2.          13:30 – 16:00 
 
Provoz sauny 
 
Pondělí: 16:00 – 21:00 hod. (společná) 
Úterý:  15:00 – 21:00 hod. (ženy) 
Středa:  14:00 – 21:00 hod. (muži) 
Čtvrtek: 14:00 – 17:00 hod. (ženy) 
              17:00  - 20:00 hod. (muži) 
Pátek:  14:00  - 21:00 hod. (muži) 
Informace na tel.: 774 673365 
 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Pondělí 1.2. – 18:00 – 23:00 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 2.2. –19:30 – 23:00 hodin 
Vychleas 1. liga (družstva) 
Středa 3.2. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jenotlivci) 
Středa 3.2. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Neděle 7.2. – 18:00 – 22:00 hodin 
Starobrno liga (družstva) 
Pondělí 8.2. – 18:00 – 22:00 hodin 
Dřevomateriál Cup (jednotlivci) 
Úterý 9.2. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 10.2. – 19:30 – 23:00 hodin 
Max bowling 4. liga (družstva) 



Čtvrtek 11.2. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Neděle 14.2. – 18:00 – 22:00 hodin 
Starobrno liga (družstva) 
Pondělí 15.2. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pemi Cup (jednotlivci) 
Úterý 16.2. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Neděle 21.2. – 18:00 – 22:00 hodin 
Starobrno liga (družstva) 
Středa 25.2. – 18:00 – 21:15 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
Neděle 28.2. – 18:00 – 22:00 hodin 
Starobrno liga (družstva) 
Tel. rezervace: 465 529 477-9, e-
mail:radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
 
Sportovní ples v Kerharticích 
 
Fotbalový oddíl FK Kerhartice Vás zve na 
tradiční SPORTOVNÍ PLES, který se 
koná v pátek 19. února  v tělocvičně v 
Kerharticích. 
Vstupné: 70 Kč v předprodeji, v den konání 
akce 90 Kč. K tanci a poslechu hraje 
Šedous band. 
Předprodej vstupenek v sobotu 13.2. od 
14:00 hod. v sokolovně Sokola. Vstupenky 
lze objednat již nyní na tel 737927811 
Beyerová V.  
Těšíme se na Vaší návštěvu. 
 
Závody ve sportovní gymnastice 
  
Oddíl sportovní gymnastiky při TJ Jiskra 
uspořádal dne 9. 12. 2009 již 4. ročník 
oddílových závodů „O Mikulášský pohár". 
22 závodnic soutěžilo v disciplínách 
prostná a kladina. 
Pro družstvo Motýlků (mladší přípravka) to 
byly první gymnastické závody po 3 
měsících pravidelného tréninku. Přítomní 
diváci prokazovali svou znalost z oboru 
gymnastiky prostřednictvím vědomostního 
kvízu, za níž ti nejlepší byli bohatě 
odměněni. Příjemný závodní podvečer 
doprovázený vánočními a pohádkovými 
melodiemi, byl završen předáním odměn 
všem „vítězkám" z rukou místostarosty 
města, pana Luboše Bäuchela. Akci 
finančně podpořilo Město Ústí nad Orlicí a 
sponzorskými dary přispěly společnosti 
Coca Cola Česká republika s.r.o. a 
Chiqita Česká republika s.r.o. Děkujeme za 
podporu místnímu gymnastickému sportu a 
přejeme si, aby i nadále takto vzkvétal. 
  
Trenérky SG 
 
 
LK SPINNING CENTRUM 
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O. 
- iontové nápoje Nutrend zdarma  
Týdenní rozvrh  
PO–PÁ: 15:45, 17:00, 18:30 hod. 
SO-NE: 10:00, 14:00 hod. 
(po dohodě i v jiném čase). 
AKCE:  
6.2. -  Dvouhodinovka (90) 
20.2. -  Dvouhodinovka (90) 
(vše 120,- Kč) 
Ceník: 
1 lekce – 80 Kč, 10 lekcí (permanentka) –
700 Kč, skupiny – cena dohodou 

Rezervace: 736 427378, info: 
www.lkspinning.com 
 
Akademie vzdělávání v Ústí nad Orlicí 
 
4. 2.  - Jak dobře uzavřít rok 2009, jak 
dobře otevřít rok 2010... (Ing. V. Zachová) 
11. 2.  - Praktická aplikace daně z příjmů a 
daně z přidané hodnoty v podmínkách 
roku 2010 (Ing. J. Trávníček) 
16. 2. - DPH při obchodu mezi členskými 
státy EU a s třetími zeměmi (JUDr. S. 
Galočík) 
17. 2.  - Roční  zúčtování záloh na daň za 
rok 2009 a změny ve zdaňování mezd od 1. 
1. 2010 ( K. Dobešová) 
24. 2. - Cestovní náhrady od 1. 1. 2010 
pracovní a podobné cesty tuzemské i 
zahraniční (JUDr. M. Salačová) 
Podrobné informace k seminářům Vám 
rádi zašleme! 
Tel. 465 523 129,    www.akademieuo.cz,   
seminar@akademieuo.cz 
 
Solární studio a infrasauna 
 
Přijďte relaxovat do luxusních solárií. 
Vyzkoušejte infrasaunu – novinku ve 
wellness a v rehabilitaci. Studio je na 
Královéhradecké ul. 498, objednávky na 
tel.: 737 470380, info na: 
www.solarium.yc.cz 
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