
Ústecké Vánoce 2009 + LOGO 
29. listopadu – 26. prosince 
 
Přílohou dnešního Informačního listu je 
podrobný program Ústeckých Vánoc, které 
se uskuteční na Mírovém náměstí. 
 
Senior klub při CSP města Ústí n. O.   
 
3. 12.  – Vietnam, cestopisná přednáška P. 
a H. Baudyšových, 19:30 hod.  Roškotovo 
divadlo. Předprodej vstupenek pro členy 
SK  24.11. a  1.12 ve Sladkovně od 10:00 
do 12:00 hod. Vstupné pro člena SK 40,- 
Kč.   
4. a  18. 12. - plavání pro členy Senior 
klubu. Od 13:00 do 14:00 hod. v krytém 
plaveckém bazénu. Vstup 20,- Kč na 
průkazku SK. 
11. 12. – Výroční členská schůze Senior 
klubu  se koná od 15:00 hod. v zasedací 
místnosti OSSZ, Smetanova ulice (bývalý 
okres). Zveme všechny členy Senior klubu.      
Předvánoční zájezd do Rakouska 
plánovaný na 15.12. se neuskuteční 
z důvodu možnosti chřipkového 
onemocnění. 
OS ČČK H. Králové nabídl našim členům 
velice výhodné rekondiční pobyty v ČR a 
v zahraničí. Bližší informace ve Sladkovně 
každé úterý od 10:00 do 12:00 hod.  
Stále je možnost přihlásit se na počítačový 
kurz „Pro pokro čilé“ a „Internet“. Podle 
počtu zájemců budou kurzy uskutečněny. 
Nyní probíhá „Základní kurz VT“.   
Tel. kontakty na Senior klub: 722 475 129,  
722 475 132, 722 475 131 
Těšíme se na Vaši účast ! 
Za SK a Komisi RM pro práci se seniory  
JUDr. Zdeněk  Ešpandr 
 
 
Advent v Knapovci 
 
Římskokatolická farnost Knapovec si Vás 
dovoluje pozvat na adventní odpoledne 
spojené s tradiční prodejní výstavou 
vánočních dekorací učitelek a dětí MŠ 
v Knapovci. Výstava bude probíhat 6. 12. 
od 13:00 do 18:00 hod. na sálku.  
V 15:00 hod. se v místním kostele sv. Petra 
a Pavla koná mše svatá se zpěvem Cecilské 
hudební jednoty, po bohoslužbě vystoupí u 
jesliček děti z MŠ s vánočním programem a 
očekáváme, že knapovecký kostel navštíví i 
sv. Mikuláš. Sváteční odpoledne zakončíme 
posezením nad vánočním punčem na sálku. 
Adventní program je doprovázen tradičním 
voňavým občerstvením a zdobenými 
perníčky z knapovecké školky. Všichni jste 
srdečně zváni!  
P.Vladislav Brokeš, děkan 
Jana Staňková 
 
Z městské knihovny + LOGO 
 
Vážení čtenáři, 
blíží se čas vánoční, a proto bych Vám ráda 
poděkovala za celoroční přízeň, kterou naší 
knihovně prokazujete a popřála Vám 
pokojné a šťastné Vánoce a v novém roce 
hodně zdraví a osobní spokojenosti. 
Provozní doba o Vánocích 
Oddělení dospělých čtenářů 
St 23.12.                      9:00 – 18:00 hodin 
Čt 24.12. – Ne 27.12.     zavřeno 

Po 28.12. – St 30.12.     9:00 – 18:00 hodin 
Čt 31.12. – Ne 3.1.        zavřeno 
Oddělení dětských čtenářů 
Út 22.12. – St 23.12.   9:00 – 14:00 hodin 
Út 29.12. – St 30.12.    9:00 – 14:00 hodin 
 
Přejeme všem šťastné prožití Vánoc a vše 
dobré v novém roce. Těšíme se na Vaši 
návštěvu v novém roce. 
PhDr. Jana Kalousková, ředitelka MěK  
 
Z městského muzea + LOGO 
 
Srdečně Vás zveme na výstavy nazvané: 
Zima jen za okny, ve které Vás u srdce 
zahřeje jak barevný ústeckoorlický, tak 
osvětlený kralický  betlém. Zcela jistě Vás 
okouzlí i  pohyblivý exponát plný 
řemeslníků. V další části se ohřejete při 
pomyšlení naplněných cechovních džbánů, 
půllitr ů, skleniček a šálků,  které se mohly 
užívat v místních hospůdkách i u domácího 
stolu. V ostatních výstavách se seznámíte s 
nově připomínanými ústeckými jubilanty J. 
Lahulkem a J.Andrlíkem, probrázdíte 
nejbližší region po obou stranách hranice za 
sv. Florianem a seznámíte se s českými 
kořeny Neuköllnu. Od 18.prosince pro Vás 
budou připraveny vybrané práce ze soutěže 
Vánoce a betlém. Bližší informace v 
informační skříňce a na www.muzeum-
uo.cz. V pokladně muzea můžete nakoupit i 
skvělý vánoční dárek. 
O svátcích bude otevřeno na Boží Hod, na 
Štěpána a Nový rok. Zavřeno v pondělí, o 
Štědrém dnu a Silvestru.  
Srdečně zvou a hezké dny v roce 2010 přejí 
ústečtí muzejníci. 
 
Výstava mašinek v městském muzeu 
 
V 1. poschodí městského muzea  je 
instalována výstava „Mašinky-aneb, kdo 
si hraje, nezlobí“. V provozu je zde 
modelové kolejiště  „TT“ s ústředním 
motivem žst. Ústí n.O. a výukové modelové 
kolejiště „HO“ s možností obsluhy. 
K vystaveným exponátům je podáván 
odborný výklad. 
Výstavu můžete navštívit: 
každý lichý týden (středa)  15:00 – 17:00 
každý týden (čtvrtek)          15:00 – 17:00 
každý sudý týden (neděle)  14:00 – 17:00  
 
Klub p řátel umění Ústí nad Orlicí 
 
V Galerii pod radnicí bude od 11. prosince 
do 1. ledna 2010 otevřena výstava 
 
Jiří ŠIMEK – OBRAZY, LOUTKY, 
PLASTIKY 
 
 
Základní umělecká škola J. Kociana  
 
Vystoupení flétnového souboru 
FRIENDS 
2. 12. v 16:00 hod. – ústecké náměstí 
Vystoupení souboru bicích nástrojů Co-
Bo-Drums 
3. 12. v 16:00 hod. – ústecké náměstí 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
7. 12. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Vystoupení pěveckého oddělení a 
souboru LIDOVÁČEK 
8. 12. v 16:00 hod. - ústecké náměstí 

Třídní hudební besídka žáků p. uč. D. 
Bouškové – housle  
10. 12. v 16:30 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Vánoční koncert pěveckého sboru 
ČTYŘLÍSTEK 
14. 12. v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. K. 
Šejnohové – klavír  
15. 12. v 17:30 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Zimní tancovánky taneční obor - Z. 
Bartošová 
17. 12. v 16:00 a 17:00 hod. – taneční sál 
ZUŠ 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. M. 
Barvínkové – housle  
18. 12. v 16:30 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Vystoupení tanečního oboru ZUŠ 
21. 12. v 16:00 hod. – ústecké náměstí 
Vánoční hudební besídka žáků 
hudebního oboru 
21. 12. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Vánoční koncert pěveckého sboru 
ČTYŘLÍSTEK 
21. 12. v 19:00 hod. – Hernychova vila 
Koncert swingového orchestru BLACK 
BAND 
23. 12. v 16:00 hod. – ústecké náměstí 
 
Adventní koncert 
 
Ve čtvrtek 3.12. se v ZUŠ J. Kociana 
uskuteční Advetní koncert Richarda 
Pachmana, začátek je v 18:00 hodin. 
Vstupné 120 Kč, studenti, důchodci 100 
Kč. Vstupenky pouze před představením 
v ZUŠ. Info: www.pachman.cz 
 
Bohoslužby o Vánocích 
 
Římskokatolická farnost – děkanství Ústí 
nad Orlicí  zve všechny spoluobčany k 
oslavě Vánoc: 
29.11.  První neděle adventní, Ústí n. O. 
v 8:30 hod. žehnání adventních věnců 
24.12. Štědrý den, 15:30 hod. pro rodiny 
s dětmi, 24.00 hod. půlnoční 
25.12. Boží hod vánoční, Ústí n. O. v 7:00 
a v 8:30 hod., Černovír - kaple v 11:00 hod. 
26.12. sv. Štěpán, Ústí n. O. v 7:00 a 8:30 
hod., Kerhartice-Domov pokojného stáří 
v 11:00 hod. 
27.12. sv. Rodiny, Ústí n. O. v 7:00 a  8:30  
31.12. Silvestr - na poděkování za uplynulý 
rok  v 17:00 hod. 
1.1.2010 Nový rok, Ústí n. O. v 7:00 a 
v 8:30 hod., Hylváty- kaple v 11:00 hod. 
26.12. v 15:00 hod. se uskuteční tradiční 
Živý betlém na ústeckém náměstí 
s koledami. Přijďte společně s námi, nejlépe 
v dobovém oblečení, prožít vánoční příběh 
narození. 
S přáním dobra a pokoje P. Th.Bc. 
Vladislav Brokeš, děkan farnosti 
 
Pozvání na vánoční bohoslužbu 
 
Slavnostní shromáždění s vánočními 
písněmi, vánočním evangeliem a 
pohoštěním proběhne v Jednotě bratrské 20. 
prosince od 9:30 hod. Všichni jste srdečně 
zváni. 
 
 
 
 
 



Den otevřených dveří SŠUP 
 
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí 
nad Orlicí Zahradní 541, pořádá ve čtvrtek 
10. 12. 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. Bližší informace na: www.ssup.cz 
nebo +420465518111 
 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 
Pro děti a rodiče 
PO: 8:30 – 12:00 hodin 
ST: 8:30 – 12:00 hodin (výtvarná dílna pro 
maminky) 
PÁ: 8:30 – 12:00 hodin (angličtina pro 
batolátka) 
Pro rodiče 
ÚT: 16:00 – 17:30 hodin – Krotíme počítač 
ČT: 17:00  - 18:30 hodin – Angličtina pro 
rodiče (kont. osoba pí Voleská-601 203130, 
vstupné 30 Kč) 
SO 12.12.: 18:00–20:00 hodin – Sportovní 
večer – Hylváty U tří mostů (cena 
tělocvičny bude rozpočítána na účastníky, 
účast nutno nahlásit nejpozději den předem, 
kont. osoba p. Drápalík-739 264428 
Úterní Krocení počítačů 
1.12. – Jak si poradit s textem 
8. a 15.12. – Jak si poradit s prezentací 
Středeční výtvarné dílny 
2.12. – Vánoční ozdoby z barevného 
staniolu 
9.12. – Náhrdelníky z korálků 
16.12. – Vánoční ozdoby z korálků 
Jednorázové akce 
2.12. – Setkání DRC, od 18:00 hodin 
4.12. – Mikuláš v Srdíčku, od 10:30 hodin 
7.12. – Narozeniny v RC, od 9:00 hodin 
6.12. – Manželské večery, sál, 17:00-19:00 
hodin (Kurzy komunikace v manželství) 
16.12. – Dětská vánoční slavnost, od 
17:00 hodin 
31.12. – Společný silvestr, od 17:00 hodin 
(pro rodiče s dětmi i pro svobodné) 
VÁNOČNÍ  PRÁZDNINY – 21.12. 2009 
– 3.1. 2010. 
Kontaktní osoba: Mgr. Nicol Brožová, 
vedoucí RC, tel.: 604 313249, e-
mail:nicol.brozova@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz 
 
DDM – program na prosinec 
 
Vystoupení kroužků DDM na náměstí 
(street dance, break dance, břišní tance, 
karate), 2.12. v 16:45 hod.   
Vernisáž, obrazy z pixelu, grafika doplněná 
kresbou, vystavuje O. Urlich, 4.12. v 18:00 
Vánoce v DDM Ústí nad Orlicí, 19. 12. 
Program: 
Vánoční besídka -15:00 – 18:00 hod.,  
přehlídka jednotlivých kroužků, výstava 
výrobků, doprovodný program pro děti i 
rodiče, vstup zdarma, občerstvení zajištěno, 
Vánoční Hippies ples - live kapela, 
podmínkou je příslušné stylové oblečení, 
vstup zdarma, občerstvení zajištěno, od 
20:00 hod. 
 
Mikulášská prodloužená a věneček 
 

Učitel tance Jan Bílek Vás všechny zve na 
„Mikulášskou prodlouženou“  v neděli 
6.12. od 15:00 do 19:00 hod. v kulturním 
domě v Ústí n.O. a na tradiční 
předvánoční „V ěneček tanečního kurzu“  
v sobotu 19.12. od 19:00 – 01:00 hod. 
v kulturním domě v Ústí n.O. K tanci a 
poslechu hraje „COMBO2“ z Litomyšle.  
 
Vánoce na Štěpnici 
 
1. stupeň ZŠ Komenského si Vás dovoluje 
pozvat na 5. ročník vánočního jarmarku. 
Škola Na Štěpnici pro Vás bude otevřena 
8.12. od 16:00 do 19:00 hodin. Přijďte si 
mezi nás odpočinout a zpříjemnit adventní 
čas. 
 
Pozvánka na Zimní koncert 
 
Pěvecké sbory Základní školy Ústí nad 
Orlicí Komenského, Zlatý klíček a 
Písnička, zvou všechny své příznivce na 
tradi ční Zimní koncert, který se 
uskuteční 4. 12. v Roškotově divadle 
v Ústí nad Orlicí. Společně s nimi vystoupí 
také flétnové soubory Pískání pro zdraví a 
Flétny. 
 
Vánoční ladění s Generací 
 
Vokální okteto Generace vás srdečně zve 
v pátek 11. prosince od 18:00 hodin na 
svůj koncert do ZUŠ. Přijďte se vánočně 
naladit a zazpívat si s námi. 
 
Alou Vivat zve na Adventní koncert 
 
Spolek přátel pěveckého sboru v Ústí nad 
Orlicí zve srdečně všechny příznivce 
sborového zpěvu na III. Adventní koncert 
Alou Vivat, který se koná v úterý 15. 12. 
v 19:00 hodin v hale Městského muzea  v 
Hernychově vile. Přijďte s námi oslavit 
příchod vánočního času a zazpívat si 
společně známé české koledy. 
 
„My se šestky nebojíme“ 
 
Žáci a učitelé Základní školy Ústí nad 
Orlicí Komenského srdečně zvou všechny 
letošní „páťáky“, jejich rodiče a kamarády 
na odpoledne plné her a soutěží, které 
proběhne 1. 12. od 14:00 do 17:00 hodin. 
Přijďte se podívat k nám na KOMETU. 
 
Sportujeme na ZŠ Komenského 
 
Dne 9. října se naši prvňáčkové zúčastnili 
sportovního dopoledne ve Wolkerově údolí. 
Ve dvojčlenných hlídkách se prošli 
pohádkovou říší a na sportovních 
stanovištích si zkusili, jak jsou zruční a 
šikovní. Po závodě si pro ně členové 
Městské policie připravili povídání o své 
práci, bezpečnosti dětí v silničním provozu 
a děti předvedly svoje znalosti dopravních 
značek. Akce proběhla za finanční podpory 
Města Ústí nad Orlicí a pomoci Městské 
policie. 
PaedDr. Yveta Bendová, ZŠ Komenského 
 
Mikulášské odpoledne s nadílkou 
 
TJ Knapovec pořádá 5. prosince od 15:00 
hodin na sále TJ Mikulášské odpoledne 

s nadílkou. Večer od 20:00 hodin bude 
Čertovská diskotéka.  Hraje DJ Brejl 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Kavárni čka, úterý 1.12. od 9:30 hodin 
Medvídkova „Mikulášská“ , úterý 1.12. od 
17:00 hod., přineste si pro své dítě dáreček, 
pouze pro předem přihlášené, v případě 
zájmu nás kontaktujte, vstupné 30Kč/dítě 
Parfémy s Lídou, středa 2.12. od 9:30 
hodin 
Pečeme zdravě a chutně nejen na 
Vánoce,  středa 2.12. od 10:00 hodin, 
možnost nákupu 
Pohybové návyky kojenců a batolat, 
pondělí 7.12. od 10:00 hodin, povídání 
s MUDr. R. Jarešovou 
Zdobíme perníčky na Vánoce, úterý 8.12. 
od 14:30 hodin 
Břišní tance pro dobrou náladu, úterý 8. a 
15.12. od 17:30 hodin, vstupné dobrovolné 
Eurona-ekologicky šetrná drogerie, 
středa 9.12. od 10:00 hodin 
Náušnice z korálků, úterý 15.12. od 14:30 
hodin 
V době od 21.12.2009 do 3.1. 2010 bude 
MC UZAV ŘENO! 
 
Přejeme radostné prožití vánočních 
svátků a šťastné vykročení do nového 
roku 2010. Váš Medvídek 
 
Provozní doba 
Po: 10-12 hod. – Nemluvňátka 
Út: 9-12 hod. – Předškolkáček, herna + 
pohyb. 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 n.O. a 
Pardubického kraje 
 
Dny zdravého životního stylu na ZŠ 
Bratří Čapků 
 
Na přelomu září a října se všichni žáci II. 
stupně naší školy již po čtrnácté dočkali 
svých oblíbených „Dnů zdravého životního 
stylu“. Cílem projektu je nabídnout dětem 
ukázky činností, které jim mohou 
plnohodnotně zaplnit jejich volný čas a 
zkvalitnit vztahy v třídních kolektivech. 
Většina aktivit probíhá v přírodě, a tak se 
žáci učí volit i vhodné oblečení a obuv. Již 
poněkolikáté běželi závod v dešti a ve velmi 
chladném počasí zkoušeli v Cakli teplotu 
Orlice. V programu nechybělo ani lanové 
centrum na Pekláku, miniglof i golf, 
posilovna a bowling. Děti si vyzkoušely 
svoji zručnost při výrobě polštářků, 
krokodýlů z korálků, píšťalek ze 
zavařovacích víček a raket z PET lahví. 
Naučily se pracovat s mikroskopem a mohly 
tak obdivovat kreativitu přírody. Novinkou 
letošního ročníku byla návštěva labyrintu 
v Brandýse n. O., zopakovali jsme i 
prohlídku ústeckého muzea. Nejen při 
sportu, ale i v běžném životě může dojít 
k nehodám, proto nezapomínáme  na nácvik 



poskytování první pomoci ve spolupráci 
s ČČK a SZŠ. Nevynechali jsme ani řešení 
nehod na duši v SVP Mimoza. Některá 
zařízení zvyšují cenu pro školní kolektivy a 
tak se zvyšuje i podíl žáků na financování 
akce. 
Děkujeme Městu Ústí n. O. za finanční 
podporu této naší tradiční akce. 
 
Oslavy 90. výročí založení ZŠ v 
Hylvátech 
 
V prosinci tohoto roku oslaví základní 
škola Třebovská v Ústí nad Orlicí 90. 
výročí založení. Součástí oslav budou Dny 
otevřených dveří. Pracovníci a žáci školy 
si dovolují pozvat bývalé absolventy a 
ostatní veřejnost k prohlídce školy v pátek 
11. 12. od 17:00 do 20:00 hod. a v sobotu 
12. 12. od 9:00 do 13:00 hod. Do pátečního 
programu jsme pro zájemce připravili tvůrčí 
dílny. Těšíme se na Vás. 
 
Zprávi čky ze Stacionáře 
 
Srdečně Vás zveme 4. 12. na Benefiční 
koncert pro Stacionář ve spolupráci s 
Nadačním fondem Zdeňky Žádníkové, 
Římsko - katolickou farností, Tanečním 
oborem ZUŠ J. Kociana a souborem C - 
Dance. Koncert začíná v 19:00 hodin v 
Chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Ústí 
nad Orlicí. 
17. 12. proběhnou v našem zařízení tradiční 
Vánoce pro naše uživatele. Děkujeme 
sponzorům a všem našim čtenářům přejeme 
příjemné prožití svátků vánočních a 
úspěšný rok 2010. 
Vychovatelka Hana Zastoupilová, DiS 
 
Tříkrálové sbírka 2010 
 
Jubilejní 10. Tříkrálová sbírka, kterou 
pořádá Charita Česká republika bude 
probíhat ve dnech 1. – 14. ledna 2010. 
Pokud u vás zazvoní Tři králové 
s pokladničkou máte možnost přispět na 
projekty Oblastní charity Ústí nad Orlicí. 
 
Stomatologická pohotovost 
 
5.-6.12. – MUDr. M. Formánek, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 535198 
12.-13.12. – MUDr. H. Hausknechtová, 
Habrmanova 306, ČT, tel.: 465 534835 
19.-20.12. – MUDr. M. Hendrychová, 
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423960 
24.12. – MUDr. Z. Hendrych, Husova 
191, V. Mýto, tel.: 465 423970 
25.12. – MUDr. J. Holubář, 
žel.poliklinika, ČT, tel.: 465 568440 
26.12. – MUDr. H. Horáková, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 531554 
27.12. – MUDr. V. Janků, Havlíčkova 
377, ÚO, tel.: 465 526261 
28.12. – MUDr. M. Kalousková, Pickova 
1483, ÚO, tel.: 465 543302 
29.12. – MUDr. J. Dostálová, Husova 191, 
V. Mýto, tel.: 465 423949 
30.12. – MUDr. M. Krej čík, Lázeňská 
225, Brandýs n.O., tel.: 465 544192 
31.12. – MUDr. P. Lohrer, Masarykova 
1071, ČT, tel.: 465 534 585 
1.1.2010 – MUDr. O. Maixner, 
Čelakovského 112, V. Mýto, tel.: 465 
420400 

 
Služby lékáren 
 
30.11. - 6.12.  Lékárna Dr.Max, ÚO 
7.12. – 13.12. Lékárna Arnika, ČT 
14.12. – 20.12. Lékárna Na Kociánce, ÚO 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
28.12. – 3.1.2010 Lékárna Nemocniční, ÚO 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava ČČK: objednávky na tel.: 
774 412117, permanentky na ČČK, 
Kopeckého 840, nebo v IC města. Senior 
doprava ČČK je provozována za podpory 
Města Ústí n.O. a Pardubického kraje. 
Senior centrum: vzdělávací, relaxační a 
volnočasové centrum nejen pro seniory 
Doprava na akce pořádané ČČK Senior 
dopravou za cenu 5Kč za jízdu/osoba, nutné 
objednat (viz výše), pouze pro seniory. 
Vánoční výstava: 1. – 4.  prosince, 
zasedací místnost OSZZ (boční vchod), od 
9:00 do 17:00 hod. 
Akce se koná ve spolupráci se školskými 
zařízeními ve městě, MC Medvídek, RC 
Srdíčko a za podpory Města Ústí n.O. 
Strom splněných přání: 30.11 – 30. 12. 
Splňte přání dětem z dětských domovů a 
sociálních ústavů zakoupením vánočního 
dárku. Přáníčka v prodejně Cukrovinek 
(Barcalova ul.) a Hračkárně (Mírové nám.) 
Mikulášské posezení: 7. 12. od 10:00 hod. 
ve Společenském centru ČČK 
Beseda „Péče o nehty“: 14.12. od 16:00 
hod. ve Společenském centru ČČK (nápoj 
zdarma, vstupné dobrovolné) 
Vánoční posezení: 18.12. od 10:00 hod. ve 
Společenském centru ČČK 
Silvestr na Moštárně : 31.12. od 19:30 
hod. v budově zahrádkářského svazu, cena 
vstupenky 400 Kč (v ceně dvě večeře, 
přípitek, káva, kulturní program). 
Vstupenky nutno objednat. 
Kavárni čka-centrum setkávání každé 
pondělí od 8:00 do 19:00 hod. 
SeniorInternet kavárna, pro seniory 
internet zdarma, každé pondělí 8:00 – 19:00  
Zdravé cvičení na gymnastických míčích, 
masáže pro seniory, info na tel.: 775 
112998 
 
Centrum pro zdravotně postižené 
 
Centrum zajišťuje bezplatné základní i 
odborné sociálně právní poradenství. 
V celém regionu centrum poskytuje osobní 
asistenci dle potřeb uživatelů v rodinách, 
školách a školkách kvalifikovanými 
osobními asistenty. 
Kontakt: 465 525324, 775 693985 
Osoby se zdravotním postižením mohou 
bezplatně využívat počítačovou studovnu 
s internetem. Možné je i zapůjčení knih. 
Provozní doba: PO-PÁ 8:00 – 14:00 hod. 
Centrum pro zdravotně postižené je 
umístěno v ul. Čsl.Armády 1181, ÚO 
****  ****  ****  ****  ****  **** 
CZP Pk, detaš. pracoviště Ústí n.O. Vás 
srdečně zve na předvánoční posezení 
s autorkou meditačních obrazů Iris 
Lenochovou. Sobota 12.12. v 15:00 hod., 
vstupné 200Kč, věžák RIETER, Čsl. 
Armády 1181 
 
Pozvánka na Milukášskou besídku 

 
T. J. Sokol Ústí nad Orlicí zve všechny 
malé i dospělé čertíky na mikulášskou 
besídku, která se bude konat  4. 12. od 
17:00 do 19:00 v sokolovně. Besídku zahájí 
pohádka, po které bude následovat nadílka 
od Mikuláše, čerta a anděla. Tento program 
budou provázet menší soutěže. Nejhezčího 
čertíka nemine odměna. Už se na Vás moc 
těšíme. 
 
Pozvánka na Novoroční koncert 
 
Srdečně zveme na Novoroční varhanní 
koncert v pátek 1. ledna 2010 v děkanském 
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí 
n.O. V programu zazní díla J.S.Bacha a M. 
Regera, na varhany bude hrát ústecký rodák 
Martin Kubát, profesionální varhaník a 
učitel opavské Církevní konzervatoře. 
  
Mikulášská zábava v Kerharticích 
 
T.J. Sokol Kerhartice Vás srdečně zve na 
Mikulášskou zábavu, která se uskuteční v 
sobotu dne 5.12. v tělocvičně v 
Kerharticích. Začátek je v 19:00 hod., k 
poslechu a tanci hraje "Šedous band". 
Připraveno je občerstvení a půlnoční 
čertovská nadílka.  
 
Pozvánka do MŠ 
 
Srdečně zveme Vás a Vaše děti na 
„Adventní tvo ření a zpívání“ do MŠ Na 
Výsluní v úterý 8. prosince v 15:30 hodin. 
Přijďte si oživit staré tradice a užít si s námi 
klidnou a tvořivou atmosféru období 
Adventu. Akce se uskuteční za finanční 
podpory města Ústí nad Orlicí. 
Těší se na Vás pedagogický kolektiv MŠ 
 
Turnaj ve hře UBONGO 
 
KLUB EXIT vás zve na TURNAJ  v 
deskové hře UBONGO, který proběhne 
19.12. od 10:00 hod. v multifunkčním sále 
Jednoty bratrské v Ústí n.O. Medaile a ceny 
pro vítěze od firmy ALBI. Více na 
www.klubexit.cz 
 
Pozvánka pro seniory 
 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům 
pokojného stáří sv. Kryštof Ústí n. O., 
Kerhartice, Sokolská 68 zve všechny 
starší občany na výtvarné dopoledne: 
V úterý 15.12. od 9:00 hod. budeme 
vyrábět vánoční svícínky. Cena se bude 
odvíjet od množství použitého materiálu. 
Přineste si ozdobnou svíčku. 
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás 
 
Oslava zlaté svatby 
 
Dne 31.12. 2009 oslaví Zlatou svatbu 
manželé Ludmila a Agaton Plaňanských. 
K tomuto krásnému výročí přejí pevné 
zdraví a ještě mnoho krásných chvil ve 
společném životě Matěj, Vítek, Agoušek, 
Jarča a Aga. 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj - prosinec 
 



Středa 2. v 19:30 hodin - CHCEŠ MĚ, 
CHCI TĚ, titulky, vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 7. v 19:30 hodin - JULIE A 
JULIA, titulky, vstupné: 70 Kč 
 
Úterý 8. v 19:30 hodin - * HALLOWEEN  
2, titulky, vstupné: 65 Kč 
 
Neděle 13. v 19:30 hodin - ULOVIT 
MILIARDÁ ŘE, vstupné: 75 Kč 
 
Úterý 15. v 19:30 hodin - 2 BOBULE, 
vstupné: 75 Kč 
 
Čtvrtek 17. v 19:30 hodin - BEJVALEK 
SE NEZBAVÍŠ, titulky, vstupné: 65 Kč 
 
Sobota 19. v 19:30 hodin - MŮJ ŽIVOT 
V RUINÁCH , titulky, vstupné: 60 Kč 
 
Pondělí 21. v 17:00 hodin – Hrajeme pro 
děti 
ZATAŽENO, OB ČAS TRAKAŘE, česká 
verze, vstupné: 70 Kč 
 
Úterý 22. prosince – sobota 9. ledna 2010 
KINO NEHRAJE 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů – prosinec  
 
Úterý 1. prosince – Roškotovo divadlo 
19:30 hodin – BARROCO SEMPRE 
GIOVANE,  V. Hudeček-housle, M. 
Mátlová-housle, předvánoční koncert, 
(koncertní předplatné), vstupné: 150 Kč 
 
Čtvrtek 3. prosince – Roškotovo divadlo 
19:00 hodin – VIETNAM – od Hanoje po 
Saigon, cestopisná přednáška P. a H. 
Baudyšových, vstupné: 65 Kč 
 
8. – 9. prosince – Kulturní dům 
9:00 – 17:00 hodin – XI. ÚSTECKÉ 
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ TRHY  lidových 
řemesel, dárků a zboží s vánoční tématikou 
 
Středa 9. prosince – Roškotovo divadlo 
19:30 hodin – R. Cooney: 1 + 2 = 6, Jeden 
a dvě je šest, Slovácké divadlo Uherské 
Hradiště. Na VII. ročníku GRAND 
Festivalu smíchu získala tato hra cenu 
Komedie diváků (divadelní předplatné), 
vstupné: 210 Kč 
 
Pátek 11. prosince – Kulturní dům 
19:00 – 24:00 hodin – PLES 
KLUBCENTRA se skupinou SURF 
Blansko – Eva a Vašek, vstupné: 140 Kč 
 
Sobota 12. prosince – Roškotovo divadlo 
15:00 hodin – POHÁDKOVÝ BETLÉM , 
vánoční pohádka pro děti se zpíváním 
koled, vstupné: 45 Kč 
 
Středa 16. prosince – Roškotovo divadlo 
Helena VONDRÁČKOVÁ se skupinou 
Charlieho Blažka – koncert, vstupné: 700, 
600, 500 Kč 
 
Předprodej vstupenek: Informační 
centrum v budově radnice, tel.: 465 514 271 
Informace: Klubcentrum v Ústí n.O., tel.: 
465521047, 465 525245 i fax 
 

Klubcentrum Ústí n.O. 
Divadelní předplatné - únor – červen 
2010 
 
Začátky představení v Roškotově divadle 
jsou v 19:30 hodin. 
 
Pátek 8. ledna - G. Dyrek: BENÁTKY 
POD SNĚHEM,  SemTamFór Slavičín, 
Orlická Thálie 
 
Středa 3. února - J. Goldman: LEV V 
ZIM Ě, Divadlo Radka Brzobohatého Praha 
 
Středa 3. března - N. Simon: DROBEČKY 
Z PERNÍKU, Divadlo A. Dvořáka Příbram 
 
Pátek 30. dubna - J. Strauss: VÍDEŇSKÁ 
KREV, Slezské divadlo Opava 
 
Čtvrtek 20. května - D. Wasserman: 
PŘELET NAD KUKA ČČÍM 
HNÍZDEM,  Divadlo Pod Palmovkou 
Praha 
 
Sobota 29. května - J. Strauss, M. 
Klapetek: CIKÁNSKÝ BARON, DS 
bratří Mrštíků Boleradice, Orlická Thálie 
 
Pátek 4. června - M. Gavran: VŠE O 
MUŽÍCH, Studio DVA Praha 
 
UPOZORNĚNÍ: Hra Divadla Járy 
Cimrmana AKT (9.2.2010) bude uvedena 
MIMO divadelní p ředplatné 
 
Podmínky divadelního předplatného 
-členem se může stát každý, kdo podá 
přihlášku 
-platí se jednorázově v IC v budově 
radnice,organizace obdrží fakturu 
složenkou 
-abonentní vstupenky obdrží předplatitel po 
zaplacení příslušné částky 
-na představení v Roškotově divadle má 
předplatitel právo si vybrat místo a řadu 
-bližší informace budou zveřejňovány 
v Informačním listu, na výlepových 
plochách, www.klubcentrum.cz a na čísle 
14000 
-pořadatelé si vyhrazují právo na změnu 
programu 
-současným předplatitelům rezervujeme 
místa do 5. ledna 2010. 
Cena předplatného 
I. místo (přízemí) ..................... 950 Kč 
II. místo (balkón) ..................... 850 Kč 
Předplatné-prodej: Informační centrum 
v budově radnice, tel.: 465 514271, otvírací 
doba: pondělí – pátek 7:00 – 17:00 hod., 
sobota  8:00 – 12:00 hod. 
Informace: Klubcentrum v Ústí n.O., 
Lochmanova 1400, tel.: 465 521047, 465 
525245 i fax, info@klubcentrum.cz, 
www.klubcentrum.cz 
 
Program Malé scény  
 
3. 12. Nenápadný půvab buržoazie, film  
Francie, Itálie, Španělska, 1972, v 19:00 
hod., vstupné 55 Kč, pro členy FK 45 Kč 
6. 12.  - 31. 12. Vteřiny z přírody, výstava 
fotografií „Lovce beze zbraní“ M. Míška. 
6. 12. Jak sloni k chobotu přišli, O 
nepořádném křečkovi, loutkové pohádky 

Divadla jednoho Edy pro děti od tří let, 
v 15:00 hod., vstupné 40 Kč 
8. 12. Kongotour 
Výjimečný večer s výjimečnými ženami, 
který má ukázat současnou a pravdivou 
situaci v Demokratické republice Kongo a 
bude uveden film Kongo – hluboké ticho. 
12. 12. Vánoce na Malé scéně, nejen 
taneční večer s příjemnou hudbou, vánoční 
pohádkou a dobrým vínem…, v 19:00 hod., 
vstupné 60 Kč 
17. 12. Vánoční příběh, film Francie, 
2008, v 19:00 hod., vstupné 55 Kč, pro 
členy FK 45 Kč 
18. 12. Hudební sklepy – Vladimír 
Merta, Jana Lewitová  
Zpěvák, kytarista, skladatel, textař, tv 
scénárista a režisér, publicista, esejista a 
tvůrce moderní poetiky. V poslední době 
vystupuje se souborem Mišpacha, 
doprovází J. Lewitovou, v 19:00 hod., 
vstupné 90 Kč  
Divadelní bar bude otevřen v době konání 
akcí. 
 
Kam za sportem v prosinci 
 
Sobota 5. prosince 
Jiskra ÚO – Bílá Třemešná (I.volejbalová 
liga juniorů v 11 a 15 hod. ve sport. hale) 
TTC ÚO B – Sokol Chrudim a Linea 
Chrudim B (VČ divize ve stol.tenisu mužů 
v 9 a 13:30 hod. v herně Na Kopečku) 
10. ročník Skobáckého putování, různé 
trasy, průběžný start od 7:00 hod.  od 
Pivnice U Skoby) 
Čtvrtek 10. prosince 
Jiskra Hylváty – KK V. Mýto (VČ divize 
v kuželkách od 17 hod. v kuželně 
v Hylvátech) 
Sobota 12. prosince 
TTC ÚO B – Děčín B a Turnov (II.liga ve 
stol.tenisu žen v 10:30 a 14 hod. v herně Na 
Kopečku) 
TTC ÚO – Sokol Čechovice (III.liga ve 
stol.tenisu mužů v 16  hod. v herně Na 
Kopečku) 
Jiskra ÚO – Žamberk (krajský přebor 
v basketbalu mužů ve sport.hale) 
Jiskra ÚO – Rychnov n.Kn. (krajský přebor 
v basketbalu mužů ve sport.hale) 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Úterý 1.12.  5:30-8:00, 14:00-20:00 hod. 
Středa 2.12.    17:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 3.12.  5:30-8:00, 15:00-20:00 hod. 
Pátek 4.12.  5:30-8:00, 14:00-21:00 hod. 
Sobota 5.12.     10:00 – 21:00 hodin 
Neděle 6.12.   10:00 – 20:00 hodin 
Pondělí 7.12.    15:00 – 21:00 hodin 
Úterý 8.12.  5:30-8:00, 14:00-20:00 hod. 
Středa 9.12.     17:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 10.12.  5:30-8:00, 15:00-20:00 hod. 
Pátek 11.12.  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
Sobota 12.12.      10:00 – 21:00 hodin 
Neděle 13.12.        9:00 – 20:00 hodin 
Pondělí 14.12.  Zavřeno  (sanitární den) 
Úterý 15.12.  5:30-8:00, 15:00-20:00 hodin 
Středa 16.12.     17:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 17.12.  5:30-8:00, 15:00-20:00 hod. 
Pátek 18.12.  5:30-8:00, 15:00-21:00 hod. 
Sobota 19.12.     10:00 – 21:00 hodin 
Neděle 20.12.     10:00 – 20:00 hodin  
Pondělí 21.12.     14:00 – 22:00 hodin 
Úterý 22.12.  5:30-8:00, 14:00-20:00 hod. 



Středa 23.12.          9:00 – 22:00 hodin 
Čtvrtek 24.12.        8:00 – 12:00 hodin 
Pátek 25.12. – pondělí 28.12.  
                               9:00 – 22:00 hodin 
Úterý 29.12.  5:30-8:00, 9:00-22:00 hodin 
Středa 30.12.          9:00 – 22:00 hodin 
Čtvrtek 31.12.        8:00 – 12:00 hodin 
 
Plavání pro těhotné ženy: 2., 9.  a 16.12. 
od 13:00 do 14:00 hodin 
Vodní aerobic: každé úterý a čtvrtek od 
20:00 do 21:00 hodin (mimo 24., 29. a 
31.12.) 
Kurz rodi če a děti (středa): 2., 9. a 16.12. 
od 16:00 do 17:00 hodin 
Kurz rodi če a děti (sobota): 5., 12. a 
19.12. od 8:00 do 10:00 hodin 
Plavání Oborová ZP (neděle): 6. a 20.12. 
od 9:00 do 10:00 hodin, 
Plavání Oborová ZP (úterý): 22.12. od 
13:00 do 14:00 hodin 
Aquazorbing:  
7.12 od 14:00 do 15:00 hodin 
29.12. od 8:00 do 9:00 hodin  
 
Vánoční soutěž pro školáky 
Namalujte, co vám v bazénu líbí, co jste zde 
zažili při hře s kamarády... Obrázky noste 
v provozní době bazénu na pokladnu do 
21.12. Výherci obdrží zajímavé ceny. 
Nezapomeňte na zadní stranu připsat své 
jméno, věk, adresu a tel. číslo. 
Těšíme se na Vaše výkresy, které si u nás 
vystavíme. 
lavání rodiče s dětmi, otevíráme další 
kurz, Plavání kojenců a batolat (kurz už 
probíhá), bližší info na www.tepvos.cz, tel.: 
465 524254     
Spinning centrum RIO – novinka K2 
Hiking!! Spinning, pilates, fitbox – více 
info na tel.: 777673359, www.tepvos.cz 
V provozu je solárium – akce – 10Kč/ 
min + vibrasystém v ceně. 
 
Bruslení pro veřejnost 
 
Středa 16:00 – 18:30 hodin 
Sobota 13:30 – 16:00 hodin 
Neděle 13:30 – 16:00 hodin 
 
Provoz zimního stadionu o Vánocích 
 
23.12. 9:00-11:30, 16:00-18:30 hod. 
24.12. 9:00-12:00 hodin 
25.12. 9:00-11:30, 13:30-16:00 hod. 
26.12. 13:30-16:00 hodin 
27.12. 13:30-16:00 hodin 
28.12. 9:00-11:30, 13:30-16:00 hod. 
29.12. 9:00-11:30, 13:30-16:00 hod. 
30.12. 9:00-11:30, 16:00-18:30 hod. 
31.12. 9:00-12:00 hodin 
 
Provoz sauny o Vánocích 
 
21.12. 16:00 – 21:00 hod. (společná) 
22.12. 15:00 – 21:00 hod. (ženy) 
23.12. 14:00 – 21:00 (muži) 
24. – 27.12.       ZAVŘENO 
28.12. 16:00 – 21:00 hod. (společná) 
29.12. 15:00 – 21:00 hod. (ženy) 
30.12. 14:00 – 21:00 hod. (muži) 
31.12  ZAVŘENO 
 
Vycházející hvězda Říček 
  
Ve středu 30.12. od 11:00 hod. se ve Ski 

centru Říčky v O. h. v cílovém prostoru 
Slalomky (černá sjezdovka) uskuteční 
tradiční veřejný lyžařský závod pro 
nejmenší lyžaře. Startovat mohou všichni 
příchozí do ročníku narození 2002. Pro 
všechny závodníky máme připraveny 
sladké drobnosti a pro ty nejlepší diplomy, 
medaile a věcné ceny. Trať závodu bude 
postavena tak, aby vyhovovala i těm 
nejmenším lyžařům. Propozice, výsledky a 
fotografie budou zveřejněny na 
www.skiricky.cz 
SKI KLUB Ústí nad Orlicí 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Neděle 6.12. – 9:30 – 13:30 hodin 
ČBA II. liga vých. Čech (družstva) 
Neděle 6.12. – 14:00 – 17:30 hodin 
ČBA III. liga vých. Čech (družstva) 
Neděle 6.12. – 18:00 – 22:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 7.12. – 18:00 – 22:00 hodin 
Dřevomateriál Cup (jednotlivci) 
Čtvrtek 10.12. – 18:00 – 23:00 hodin 
Dámská jízda (jednotlivci) 
Sobota 12.12. – 13:00 – 16:00 hodin 
Morče Cup (dvojice) 
Pondělí 14.12. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pemi Cup (jednotlivci) 
Středa 16.12. – 16:30 – 23:00 hodin 
Tacl Cup (jednotlivci) 
Sobota 19.12. – 10:00 – 15:00 hodin 
Radavan – finále (klub) 
Pondělí 21.12. – 18:00 – 22:30 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Pátek 29.12. – 18:00 – 01:00 hodin 
Silvestrovský turnaj (jednotlivci) 
Tel. rezervace: 465 529477-9, e-
mail:radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
Novoroční výstup na Andrlův chlum 
 
KČT v Ústí nad Orlicí pořádá v pátek 1. 
ledna 2010 již 11. ročník Novoročního 
výstupu na Adrlův chlum. Pořadatelé 
budou milovníky zimní přírody očekávat 
pod rozhlednou „Stříbrnou krasavicí“ od 
11:00 do 18:00 hodin. Pamětním diplomem 
budou odměněni pěšáci, cyklisté, jezdci na 
koních, lyžaři i mototuristé. Všechny 
ročníky „Novoročního výstupu“ proběhly 
za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí 
za což turisté mnohokrát děkují. 
 
LK Spinning centrum 
 
AKCE   
5.12. -  Mikulášská dvouhodinovka 
26.12. - Vánoční dvouhodinovka 
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O. 
- iontové nápoje Nutrend zdarma  
- speciální lekce s použitím pulsmetru 
zaměřené na odbourávání tuku 
Ceník: 1 lekce: 80 Kč, 10 lekcí 
(permanentka): 700 Kč, skupiny: cena 
dohodou. Rezervace: 736 427 378  
info: www.lkspinning.com 
Přejeme všem klientům zdraví a pohodu. 
 
 
Akademie vzdělávání v Ústí nad Orlicí 
 
3.12. – Příprava a sestavení účetní 
uzávěrky podniků za r. 2009 (Ing. J. 
Trávníček) 

8.12. – DPH při obchodu mezi zeměmi EU 
a s třetími zeměmi (JUDr. S. Galočík) 
10.12. – Daňová a právní příprava na 
účetní uzávěrku r. 2009, krizový balíček 
(Ing. V. Zachová) 
Podrobné informace k seminářům Vám 
rádi zašleme. Tel.: 465 523129, 
www.akademieuo.cz, 
seminar@akademieuo.cz 
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