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Nový bezbariérový výtah na budově MěÚ 
v ulici Dělnická  
 
Město Ústí n.O. v průběhu července až října 
2010 zrealizovalo přístavbu bezbariérového 
výtahu k budově MěÚ v ulici Dělnická č.p. 
1405, kde sídlí odbor sociálních služeb a 
registr vozidel odboru dopravy, SH a 
správních agend. Celkové náklady na 
přístavbu činily 2,2 mil. Kč, z toho částku 
1,1 mil. Kč tvořila dotace, kterou  Město 
Ústí n.O. získalo z dotačního programu 
Ministerstva pro místní rozvoj. 
Výtah, jehož provoz byl zahájen v listopadu 
nově zpřístupnil celou budovu i imobilním 
občanům a napomohl tak ke zkvalitnění 
poskytovaných služeb.  
Investiční odbor 
 
Oprava lávky přes Knapovecký potok v 
Hylvátech 
 
Z důvodu nepředpokládaných požadavků ze 
strany dotčených orgánů státní správy 
muselo dojít k nezbytné úpravě projektu a 
tím i k posunutí termínu dokončení stavby 
do konce letošního roku. Ke zdržení došlo i 
přes původní snahu o maximální urychlení 
opravy. Žádáme občany o pochopení situace 
a děkujeme jim za dosavadní trpělivost.  
Investiční odbor 
 
Senior klub při CSP města Ústí n.O. 
 
7.12. – Výroční členská schůze, začátek ve 
14:00 hod. v jídelně „Penzionu“ Na Pláni 
1343. Na schůzi je možné zaplatit udržovací 
příspěvek SK na rok 2011. 
10.12. – Plavání pro členy SK, od 13:00 do 
14:00 hod. v KPB v ÚO. Vstup 40 Kč na 
průkazku SK, info u pí Kopsové, tel.: 
722475131 
16.12. – „Předvánoční Praha“ – 
autobusový zájezd s volným programem. 
Přihlášky každé ÚT do 14.12. v kanceláři 
SK, nebo telefonicky. Pro členy SK 100 Kč, 
pro nečleny 130 Kč. Platba při přihlášení, 
upozorňujeme na pozdější návrat. 
Odjezdy: Hylváty ČSAO 7:30, Perla 06-
zastávky ČT 7:35, Dukla 7:40, Babyka 7:45, 
nádraží ČSAD 7:50, Tvardkova 7:55, 
Penzion 8:00  
Všem členům Senior klubu přejeme 
klidné prožití vánočních svátků a pevné 
zdraví v roce 2011. Těšíme se na setkávání 
s Vámi. 
Za SK a Komisi RM pro práci se seniory 
JUDr. Z. Ešpandr 
 
Advent v Knapovci s mikulášskou 
nadílkou 
 
Římskokatolická farnost ve spolupráci s MŠ 
Knapovec si Vás dovolují pozvat  5.12.  na 
adventní odpoledne v Kostele sv. Petra a 
Pavla v Knapovci: 
14:00 hod. -  mše sv. se zpěvem mládeže 
15:00 hod.  - vánoční program dětí z MŠ a 
příchod sv. Mikuláše s nadílkou 
Sál TJ Knapovec: 

13:00–18.00 hod.- tradiční prodejní výstava 
vánočních dekorací učitelek, maminek a dětí 
MŠ 
14:00–18:00 hod.-soutěže a program pro 
děti. Dospělé zveme na sálek na posezení 
nad vánočním punčem s tradičním voňavým 
občerstvením. Advent v Knapovci je součástí 
Knapoveckého roku tradic a obyčejů 
podpořeného městem Ústí n. O. Všichni jste 
srdečně zváni! 
P.Vl. Brokeš, děkan, J. Staňková, Knapovec  
 
Adventní besídka v Černoviru 
 
Dne 18. 12. v 17:00 hod,se v kapli sv. 
Gotharda v Černovíru uskuteční 1. Adventní 
besídka dětí MŠ. Přijďte si vyslechnout 
duchovní slova, shlédnout vánoční hru v 
podání dětí z MŠ Černovír, zazpívat si 
vánoční koledy s doprovodem varhan. Teplé 
nápoje a občerstvení zajištěno. Přinesené 
vánoční cukroví vítáno.  
Na Vaši  návštěvu se těší organizátoři akce. 
 
 
Bohoslužby o Vánocích 
 
Sbor Českobratrské církve evangelické ve 
Džbánově-Ústí n.O. srdečně zve na adventní 
koncert  5.12. ve 14:00 hod. v kostele ve 
Džbánově. Spojené litomyšlské sbory  
přednesou Českou mši vánoční od J.J. Ryby, 
varhanní doprovod MgA. I. Benešová. 
Vánoční bohoslužby 
25.12. – Boží hod vánoční – 8:30 hod. v Ústí 
n.O., v 10:00 hod. ve Džbánově 
26.12. – Štěpán – 8:30 hod. v Ústí n.O., 
v 10:00 hod. ve Džbánově-dětská besídka 
1.1. 2011 – Nový rok – 8:30 hod. v Ústí n.O., 
v 10:00 hod. ve Džbánově 
2.1. 2011 – Neděle – 8:30 hod. v Ústí n.O., 
v 10:00 hod. ve Džbánově 
 
Z městské knihovny + LOGO 
 
Vánoce v knihovně 
 
Srdečně zveme celé rodiny na předvánoční 
posezení v knihovně s příchutí dob 
minulých. Zopakujeme si, jakým způsobem 
lidé v dřívějších letech slavili nejsvátečnější 
dny v roce, a zkusíme si připomenout i 
některé již téměř zapomenuté tradiční zvyky. 
Akce se koná ve čtvrtek 23. 12. od 10:00 
hodin na dětském oddělení MěK. 
 
Vánoční bohoslužby 
 
Římskokatolická farnost – děkanství Ústí 
n.O. Vás zve na vánoční bohoslužby 
28.11. - První neděle adventní – 8:30 hod. 
žehnání adventních věnců 
24.12. - Štědrý den – 15:30 pro rodiny 
s dětmi, 24:00 půlnoční 
25.12. - Boží hod vánoční – ÚO v 7:00 a 
8:30, Černovír, kaple v 11:00 hod. 
26.12. – sv. Štěpán-sv.Rodiny – ÚO v 7:00 
a 8:30 hod., v neděli odpoledne živý betlém 
31.12. - Silvestr - poděkování za uplynulý 
rok, ÚO v 17:00 hod. 
1.1.2011 - Nový rok – ÚO v 7:00 a 8:30, 
Hylváty, kaple v 11:00 hod. 
6.1. - Tří králů – ÚO v 7:00 a v 18:00 hod. 
Otevření betléma v kostele k prohlídce: 
24.12. 14:00 – 15:30 hod. 
26.12. 14:00 – 18:00 hod. 

 
Z městského muzea + LOGO 
 
Vánočně laděné muzeum  pro Vás  
zpřístupňuje právě otevřené výstavy, které 
toto zimní období ještě umocní. První tři 
výstavní sály Hernychovy vily jsou 
věnovány expozici nazvané "Když prabáby 
byly dětmi"  . Ta uvádí exponáty související 
s narozením dítěte, přecházející do  
království nepřeberného množství různých 
typů hraček, zapůjčeného z  Muzea hraček v 
Rychnově n. Kněžnou. "Váno ční ozdoby" 
ze sbírky V. Dvořáčkové z H. Králové Vám 
pak přiblíží nejrůznější typy těchto symbolů 
Vánoc v 2.  podlaží Hernychovy vily. Zde 
Vás rovněž pohladí klidem ústeckých 
zákoutí půvabné obrázky jubilantů J. 
Kobrleho a R. Duška.  Navštívit můžete i 
vyhlídkovou věž Hernychovy vily. Tyto 
výstavy potrvají až do 31.1.2011. Po 
koncertech Alou Vivat 21.12. oživí halu 
výstava nejlepších prací ze 17. ročníku 
dětské soutěže "Vánoce a betlém" , a to od 
26.12.do 31.1.2011. 
Můžete u nás také zakoupit netradiční a 
zajímavé dárky -  historické sklo, 
vystřihovací betlémy, nebo nově  i 
Prababiččino pexeso. Muzeum je otevřeno 
do 23.12. a dále pak od 28.-30.12.-  út-pá: 
9:00-11:30, 12:30-17:00 hod., so, ne 13:30 - 
17:00 hod.  O vánočních svátcích  je 
otevřeno na Štěpána 26.12. od 13:30 do 
17:00 hod.,  stejně tak tomu bude  na Nový 
rok.  To ovšem je už v roce 2011, do kterého 
Vám již předem přejí hodně poklidu , 
vyrovnanosti a zejména zdraví všichni 
ústečtí muzejníci.  
 
Základní umělecká škola Jar.Kociana 
 
Adventní benefiční koncert pro stacionář 
Vystoupí taneční obor, flétnový soubor, 
kytarové,, žesťové a smyčcové kvarteto, 
pěvecké oddělení 
2. 12. v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
6. 12. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Vánoční koncert PS ČTYŘLÍSTEK a 
symfonického orchestru DECAPODA 
13. 12. v 18:00 hod. – kostel v Ústí n.O. 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. I. 
Chamrousové - kytara 
16. 12. v 16:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Česká mše vánoční J. J. Ryba 
Symfonický orchestr DECAPODA a PS 
BENDL 
19. 12. v 16:00 hod. – kostel Dl. Třebová 
Vánoční hudební besídka žáků hudebního 
oboru 
20. 12. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. K. 
Šejnohové - klavír 
21. 12. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. H. 
Bauerové a L. Hrodkové – zpěv a housle 
22. 12. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Česká mše vánoční J. J. Ryba 
Symfonický orchestr DECAPODA a PS 
Smetana 
22. 12. v 19:00 hod. – Adalbertinum H. 
Králové 
 
Klub p řátel umění Ústí nad Orlicí 
 



Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí, 
kde je do 11. prosince otevřena výstava 
 
Dana ŠKARKOVÁ – Ženy mého života 
KVĚTY V GALERII – St řední škola 
zahradnická Litomyšl 

********* 
Od 17. prosince do 8. ledna 2011 bude 
v Galerii pod radnicí zpřístupněna veřejnosti 
výstava 
Vladimír PLOCEK 
Alena VOŠLAJEROVÁ – JUBILANTI 
KPU 2010 
 
Módní přehlídka na dostihovém závodišti 
 
Ve spolupráci s Dostihovým spolkem 
Pardubice a SŠUP se 9.10. konala v 
prostorách VIP klubu módní přehlídka 
zajímavé kolekce šatů.  
 Všechny byly navrženy a vyrobeny v 
ateliérech Oděvního designu. Vyvrcholením 
 přehlídky byl model, který velmi úspěšně 
reprezentoval Pardubický kraj v 
outěži Česká miss 2010. Jeho autorku, 
loňskou maturantku a dnešní studentku 
oděvního designu University v Plzni A. 
Wiessenbergovou, inspirovalo spojení 
koňských dostihů a renezančních památek 
našeho kraje. Tyto netradiční společenské 
šaty si mohli prohlédnout i návštěvníci ,,Dne 
otevřených dveří" na naší škole. 
 V současnosti probíhá ve školní galerii ve 
Špindlerově ulici výstava Mořský svět, která 
vzešla ze spolupráce se Stacionářem.  
Následná výstava představí práce studentů 2. 
ročníků, které vznikly na tradičním Plenéru  
v Teplických skalách. Děkujeme, že obě akce 
finančně podporuje Město Ústí nad Orlicí. 
   
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Kavárni čka: 1.12. od 9:00 hod. 
Oriflame: 1.12. od 10:00 hod., na závěr 
dopoledne tombola 
Sebeobrana aneb chcete se umět bránit? – 
čtvrtek 2., 9. a 16.12. od 17:30 hod., vstupné 
dobrovolné 
Pohybové návyky kojenců a batolat: 6.12. 
od 9:00 hod. 
Pečeme zdravě a chutně nejen na Vánoce: 
7.12. od 10:00 hod., možnost nákupu surovin 
Pečeme perníčky na Vánoce: 7.12. od 
14:30 hod. 
Břišní tance pro dobrou náladu: úterý 7. a 
14.12. od 17:45 hod., vstupné 40 Kč /osoba 
Avon a Dedra: 8.12. od 9:30 hod., dárečky 
zdarma 
Vánoční koncert: 13.12. od 10:15 hod., 
zahrají a zazpívají děti ze ZUŠ 
Zdobíme perníčky na Vánoce: 14.12. od 
14:30 hod. 
V době od 20.12. 2010 do 3.1. 2011 bude 
MC uzavřeno! 
Přejeme radostné prožití vánočních 
svátků a šťastné vykročení do nového 
roku 2011. 
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, www.medvidekuo.cz 
medvidekuo@seznam.cz 
Za finanční podpory Města Ústí n.O. a 
Pardubického kraje. 
 
Dny zdravého životního stylu na ZŠ Bratří 
Čapků po patnácté 
 
Dne 29.9. až 1.10.  proběhla akce Dny 
zdravého životního stylu na škole Bratří 
Čapků. Ptáte se, co to je? Odpověď je 
následující:  Jedná se o tři dny plné zábavy, 
nápadů a tipů, jak strávit svůj volný čas.  
V šesté třídě jsme absolvovali orientační 
běh, hledali jsme se v brandýském labyrintu, 
ve fyzice jsme si zapískali na vlastnoručně 
vyrobené píšťalky a luštili šifry. Sedmáci 
strávili čas na minigolfu, kuželkách, zdravě 
vařili. My osmáci jsme měli možnost sjet 
Tichou Orlici, nebo se podívat na okolí 
z lezecké skály v Cakli, naučili jsme se 
bránit v karate a poté nám dal ČČK první 
pomoc. Kluci dostali možnost vystřelit si 
raketu na Měsíc, nebo alespoň na střechu 
naší nové školy.  Příští rok se těšíme na další 
super věci: Lanové centrum, golf, bowling, 
posilovnu a navštívíme SZŠ, kde nám její 
žáci připraví ukázky první pomoci. Večer, 
když usínáme na vlastnoručně ušitém 
polštářku, vzpomínáme na krásně prožité 
dny. Tímto chceme poděkovat městu za 
dotaci a učitelům za vřelý přístup.  
Za ZŠ Bratří Čapků  Hana Vyčítalová, Petra 
Javůrková, Veronika Pinkavová  
 
My se šestky nebojíme aneb Dobrodružné 
putování školou Komenského 
 
ZŠ Komenského v Ústí n.O. pořádá dne 7. 
12. od 14:00 do 17:00 hodin zábavné 
odpoledne určené budoucím šesťákům, jejich 
mladším kamarádům a rodičům. 
Při putování školou jsou pro děti připraveny 
úkoly, ve kterých si zábavnou formou ověří 
své znalosti a dovednosti. Mohou si také 
vyzkoušet jednoduché pokusy z chemie a 
fyziky, seznámit se s výukovými programy. 
Nebude chybět ani sport, zpívání a malování.  
Návštěvu školy nabízíme i těm, kteří k nám 
nemohli zavítat u příležitosti Dne otevřených 
dveří 19.10.2010. 
Srdečně zvou pracovníci školy 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 
UPOZORNĚNÍ – od 22.12. do 30.12. se 
nebudou v RC konat žádné aktivity! 
PO: 8:30-10:30 – Prográmek pro děti 
(zahájení v 9 hod.) 
PO: 10:30-12:00 – Výtvarné dílny-Malé 
vánoční dárečky 
Témata: 
6.12. – Scrapbooking, dárkové fotoalbum, 
s sebou 6 fotografií, cena 50 Kč 
13.12. - Dárkové kytice z čajů, cena dle 
materiálu 
20.12. – Šperky z korálků (cena dle 
materiálu) 
ÚT: 10:00-11:00 – Orientální tance, herna 
otevřena do 12:00, kontakt: L. Holásková 
732985833, vstupné 40 Kč 
ÚT: 16:00-18:00 – Klub EXIT, kontakt: M. 
Kalášek 739420287 
ST: 8:30-12:00 – Prográmek pro děti 
(zahájení v 10:00) 

ČT: 10:00-11:00 – Cvičení pro těhulky, 1x 
za 14 dní (2. a 16.12.). Permanentka 100 Kč 
(4x 25 Kč) jednotlivé vstupy 35 Kč/hod. 
ČT: 17:00-18:30 – Angličtina pro rodiče, 
kontakt: J. Voleská 601203130, vstupné 50 
Kč 
PÁ: 8:30-12:00 – Angličtina pro batolátka 
(zahájení v 9:30) 
PÁ: 18:00-24:00 – Klub deskových her, 
kontakt: M. Kalášek 739420287 
SO: 18:00-20:00 – Sportovní večer, Hylváty 
U tří mostů (4. a 18.12.), cena dle 
sportujících, účast nahlásit  předem,  P. 
Novák 604904710 
NE 17:00-19:30 – Manželské večery 
(12.12), nutné přihlášení u N. Krčmářové 
604313249 
JEDNORÁZOVÉ AKCE v RC 
PÁ 3.12.: Beseda o moderních látkových 
plenách, 10:30  hod. 
ÚT 7.12.: Valná hromada DRC, 17:00 hod.,  
ČT 9.12.: Narozeniny v Srdíčku, 16:00 hod. 
PÁ 10.12.: Beseda o kojení a výživě matky, 
10:30 hod. 
ST 15.12.: Dětská vánoční slavnost, 17:00 
hod. 
ČT 16.12.: Výtvarný speciál-Dárkové 
krabice na papír. kapesníky, 17:00-19:00 
hod., ubrousková metoda, cena cca 150 Kč 
PÁ 31.12.: Společný silvestr, 17:00 hod., 
multifunkční sál 
Kont. osoba: Mgr. N. Krčmářová, 
koordinátor RC, tel.: 604313249, e-
mail:krcmarova@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz 
 
Den otevřených dveří SŠUP 
 
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad 
Orlicí, Zahradní 541, Ústí n.O. pořádá ve 
čtvrtek 9. 12. od 8:00 do 16:00 hodin DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve všech 
prostorách hlavní budovy v Zahradní ulici 
(zájemci o studium strojírenských oborů 
mohou navštívit nově otevřené pracoviště 
odborného výcviku), ateliérové části ve 
Špindlerově ulici a v Hnátnici-Nebíčku-
divize strojírenských oborů. 
Bližší info na: www.ssup.cz nebo 465 518 
111. Informace o studiu možno získat 
kdykoliv po domluvě (telefon, e-mail) 
Od 1. 9. 2011 bude výuka strojírenských 
oborů Mechanik seřizovač a Nástrojař 
probíhat na novém pracovišti odborného 
výcviku v hlavní budově školy v Zahradní 
ulici.  
 
Dům dětí a mládeže 
 
SO 11.12. Výtvarná dílna pro děti - Korálky. 
Výroba náramků, náušnic a náhrdelníků od 
9:00 do 12:00 hodin. S sebou různé korálky, 
nebo možnost zakoupení na místě, cena 60 
Kč. Přihlášky telefonicky, osobně v 
kanceláři nebo e-mailem. 
SO 18.12. Vánoční besídka DDM. Od 16:00 
vystoupení kroužků DDM, v 17:00 koncert 
dětské rockové kapely Nové zboží. Po 
skončení koncertu překvapení. Součástí 
besídky bude výstava výrobků kroužků 
DDM a ukázka nových výtvarných technik.  
Drobné občerstvení zajištěno. Přihlášky a 
informace najdete na www.ddm-usti.cz, 
nebo v kanceláři DDM ÚO, tel: 465525469, 
ddm-usti@seznam.cz 
 



Adventní zpívání a tvoření 
 
Ředitelství MŠ Na Výsluní si Vás dovoluje 
pozvat na Adventní zpívání a tvoření, které 
se již tradičně uskuteční v prostorách naší 
školy. Rádi uvítáme rodiče s předškolními 
dětmi, aby společně s námi prožili příjemné 
a klidné chvíle v předvánočním shonu. 
Těšíme se na Vás v úterý 14. 12. v 16:00 
hodin. 
B. Jedličková, ředitelka MŠ 
 
Vánoční ladění s Generací 
 
Dámské vokální okteto se svými 
instrumentalisty Vás zve na své již tradiční 
vánoční ladění v pátek 10. 12. v 18:00 hod. 
v koncertním sále ZUŠ. Těšíme se na Vás. 
 
Pozvánka na Zimní koncert 
 
Srdečně Vás zveme na Zimní koncert PS 
Zlatý klí ček a Písnička ze ZŠ Ústí n.O. 
Komenského, který se uskuteční  2. 12. 
v 18:00 hodin v Roškotově divadle. Na 
koncertě vystoupí i flétnové soubory Pískání 
pro zdraví a Flétny. Téměř devadesát 
mladých zpěváků pilovalo svůj nový 
repertoár na soustředění ve Rzích v Orl. 
horách ve dnech 13.–15. 10. Akce proběhla 
za finanční podpory Města Ústí n.O. 
Dana Špindlerová 
 
 
Stomatologická pohotovost 
 
4. – 5.12. – MUDr. B. Šiklová, Pernerova 
1573, Choceň, tel.: 465471692 
11. – 12.12. – MUDr. Zd. Škorpil, 
Štefánikova 396, V. Mýto, tel.: 465 423824 
18. – 19.12. – MUDr. D. Špajová, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465534149 
24.12. – MUDr. M. Špátová, Smetanova 
1390, ÚO, tel.: 465524128 
25. – 26.12. – MUDr. J. Štancl, F.V. 
Krejčího 405, ČT, tel.: 465530247 
27.12. – MUDr. J. Dostálová, Husova 
191/IV, V. Mýto, tel.: 465423949 
28.12. – MUDr. L. Švébišová, Palackého 
349, Choceň, tel.: 465472408 
29.12. – MUDr. M. Vávrová, D. Dobrouč 
446, tel.: 465543015 
30.12. – MUDr. L. Zapletalová, Smetanova 
1390, ÚO, tel.: 465524126 
31.12. – MUDr. H. Zemánková, F.V. 
Krejčího 405, ČT, tel.: 465 531555 
1. – 2.1. 2011 – MUDr. L. Židek, Kollárova 
605, Choceň, tel.: 465471324 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava: objednávky na tel.: 
774412117, doprava na akce pořádané 
v budově ČČK, 5Kč/jízda/osoba 
16.11 – 15.12. – Strom splněných přání, 
přáníčka k dispozici v Cukrovinkách 
(Barcalova ul.), v Hračkárně (náměstí) 
3.12. – Advent v Ratibořicích, výlet, 
přihlášky a info na tel.: 724629031, 
775112998 
7.12. – Šikovné ručičky, drátkování, od 
14:00 hod., Spol. centrum ČČK 
7. – 10.12. – Vánoční výstavka, zasedací 
místnost OSSZ, ÚT 9-16, ST 9-17, ČT 9-16, 
PÁ 9-12 hod., vstupné dobrovolné 

16.12. – Naše zdraví v našich rukou, 
beseda, od 17:00 hod., Spol. centrum ČČK 
20.12. – Výstava vánočního cukroví, 
Spol.centrum ČČK, 9-17 hod. 
20.12. – Vánoční posezení, Spol.centrum 
ČČK, od 14 hod. 
31.12. – Silvestr na Moštárně, od 19:30 
hod., vstupenka 350 Kč, nutno objednat! 
Kavárni čka-centrum vzdělávání  a 
SeniorInternet kavárna, každý PÁ 8-19 
hod. 
Cvičení na gymn. míčích, klasické, 
havajské a reflexní masáže, info a 
objednání na tel.: 775112998 
 
Zprávi čky ze Stacionáře 
 
Naše uživatele čeká vánoční měsíc plný 
pěkných akcí. Nejdříve to bude 2.12. 
Benefiční koncert pro Stacionář, který se ve 
spolupráci se ZUŠ J. Kociana uskuteční v 
sále ZUŠ od 18:00 hod., vstupné dobrovolné. 
Další akcí bude Mikulášské plavání, které 
nám nabídl krytý plavecký bazén. Tohoto 
plavání se zúčastní i uživatelé jiných 
zařízení. O den později budeme chystat 
,,Dobrovolnické Vánoce" se společným 
strojením vánočního stromku.  
14.12. si uživatelé prohlédnou předvánoční 
Prahu a 16.12. budeme mít ve Stacionáři 
Štědrý večer. 
Touto cestou bych jménem uživatelů a 
pracovníků Stacionáře chtěla popřát všem  
čtenářům a příznivcům krásné Vánoce a 
hodně zdraví, pohody a pracovních 
úspěchů do nového roku 2011. 
H. Zastoupilová, DiS., vedoucí přímé péče 
 
Pozvánka pro seniory 
 
Oblastní charita Ústí n.O.  Dům pokojného 
stáří sv. Kryštof Ústí n.O., Sokolská 68 zve 
seniory na předvánoční dopoledne: v úterý  
14.12. od 9:00 hod. budeme společně péci 
cukroví na vánoční posezení. 
Podáváme kávu, čaj a ochutnáme cukroví. 
 
Pozvánka na Novoroční koncert 
 
Pro ty, kteří chtějí do Nového roku vykročit 
kvalitním kulturním zážitkem, je zde 
pozvánka na Novoroční koncert, který se 
bude konat v sobotu 1. ledna 2011 v 16:30 
hodin v děkanském kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Ústí n.O. 
Zazní díla W.A.Mozarta a jeho českých 
současníků. Na varhany bude hrát ústecký 
rodák Martin Kubát, jako host vystoupí 
sólista opery Slezského divadla v Opavě 
Zdeněk Kapl. Oba pedagogicky působí na 
Církevní konzervatoři v Opavě. 
 
IV. adventní koncert Alou Vivat 
 
Již po čtvrté připravil smíšený pěvecký sbor 
Alou Vivat Ústí n.O. ADVENTNÍ 
KONCERT.  Jako host vystoupí pěvecký 
sbor „Rozkvetlý Čtyřlístek“ , složený 
z bývalých členek a členů známého dětského 
pěveckého sboru, vedeného manžely 
Novotnými. Dále se představí žáci ZUŠ J. 
Kociana z pěvecké třídy H. Bauerové. 
Koncert se koná v hale Hernychovy vily 
v úterý 21.12. v 17:00 a 19:00 hodin. 
 
Divadelní soubor Vicena Ústí n.O. 

 
V pátek 3.12. se téměř přesně po roce od 
ústeckoorlické premiéry představí divadelní 
soubor VICENA ústeckému publiku hrou 
„Zdravý nemocný“. Bude to již po 
pětadvacáté, co tento ústecký soubor uvede 
Moliérovu hru. Od  premiéry reprezentoval 
naše město  na řadě jevišť východočeského 
regionu, ale i daleko za jeho hranicemi. A 
reprezentoval skutečně dobře, o čemž svědčí 
nejen získaná ocenění na soutěžních 
přehlídkách a festivalech, ale i nadšené 
ohlasy diváků a pořadatelů. Přestože 
vystoupení v Ústí bude určeno především 
našim sponzorům, kterým soubor každý rok 
věnuje jako poděkování jedno ze svých 
představení, má i ústecká veřejnost možnost 
zhlédnout toto představení. Vstupenky 
budou v předprodeji v Informačním centru a 
v pokladně divadla před představením. 
Soubor také uvádí formou zájezdových 
představení „Pohádku o Popelce“, do 
závěrečných zkoušek spěje inscenace 
„Nejstarší řemeslo“, jejíž premiéra se 
uskuteční 8. a 9.1. 2011. Soubor započal 
s nácvikem hry „Bylo, nebylo“ o obléhání 
Brna švédskými vojsky. 
Přijďte se pobavit a strávit příjemné chvíle 
s divadelníky DS VICENA! 
- Šý - 
 
Prodloužená a věneček tanečního kurzu 
 
Učitel tance Jan Bílek z Ústí n.O. zve 
všechny příznivce tance a absolventy 
minulých tanečních kurzů do Kulturního 
domu v Ústí n.O. na „Mikulášskou 
prodlouženou“, neděle 5.12. od 15:00 – 
19:00 hod. a na „Věneček tanečního 
kurzu“, sobota 18.12. od 19:00 – 01:00 hod.  
K tanci a poslechu hraje „COMBO 2“ 
z Litomyšle. „Nebudeme sedět doma a 
budem tancovat ….!!!“ 
 
Koncert v ZUŠ J. Kociana 
 
V neděli 12.12. se v sále ZUŠ J. Kociana od 
17:00 hodin uskuteční Adventní koncert R. 
Pachmana s hosty D. Vích Hořínkovou a V. 
Kirikovem. Prodej vstupenek před 
koncertem. Více info na www.pachman.cz 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
Kino Máj – prosinec 
 
Středa 1. v 19:30 hodin 
BASTARDI, vstupné: 65 Kč 
 
Sobota 4. v 19:30 hodin 
SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU 
SVĚTA, titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 6. v 19:30 hodin 
*RESIDENT EVIL: AFTERLIFE,  
titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Středa 8. v 19:30 hodin 
REJKJAVÍK, titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Sobota 11. v 19:30 hodin 
HABERMANN ŮV MLÝN, vstupné: 60 Kč 
 
Středa 15. v 19:30 hodin 
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT, titulky. 
Vstupné: 70 Kč 
 



Pátek 17. v 19:30 hodin 
RED, titulky. Vstupné: 75 Kč 
 
Úterý 21. v 19:30 hodin 
ROMÁN PRO MUŽE, vstupné: 65 Kč 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
Nabídka pořadů – prosinec 
 
Úterý 7. prosince 
19:30 hodin- Roškotovo divadlo 
E. Albee: VŠECHNO NA ZAHRADĚ, 
MDP, Divadlo ABC, (divadelní předplatné), 
vstupné: 290 Kč 
 
8. – 9. prosince 
9:00 – 17:00 hodin – Kulturní dům 
XII. ÚSTECKÉ VÁNO ČNÍ PRODEJNÍ 
TRHY  lidových řemesel, dárků a zboží 
s vánoční tématikou 
 
Čtvrtek 9. prosince 
19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
JAPONSKEM S OTEVŘENOU PUSOU, 
cestopis, vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 14. prosince 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
JANEK LEDECKÝ & NOSTICOVO 
KVARTETO , tradiční vánoční koncert, 
(koncertní předplatné), vstupné: 250 Kč 
 
Čtvrtek 16. prosince 
19:00 – 24:00 hodin – Kulturní dům 
PLES KLUBCENTRA se skupinou SURF 
Blansko, EVA A VAŠEK, vstupné: 160 Kč 
 
Sobota 18. prosince 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
TŘI POHÁDKY NA VÁNOCE aneb 
Půjdem spolu do Betléma, vstupné: 45 Kč 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
 
DIVADELNÍ P ŘEDPLATNÉ 
Únor – červen 2011 
 
Začátky představení jsou v Roškotově 
divadle v 19:30 hodin. 
 
Čtvrtek 10. února 
S. Shepard: LÁSKOU POSEDLÍ,  Divadlo 
UNGELT Praha 
 
Pondělí 14. března 
N. Coward: ROZMARNÝ DUCH, DS 
Zdobničan Vamberk, Orlická Thálie – 3. 
soutěžní představení. 
 
Úterý 29. března 
K. David a kolektiv: HVĚZDY NA VRBĚ, 
Divadlo Na Fidlovačce Praha 
 
Úterý 19. dubna 
R. Bolt: AŤ ŽIJE KRÁLOVNA, Divadlo 
Pod Palmovkou Praha 
 
Čtvrtek 12. května 
D. Goggin: JEPTIŠKY aneb Klášterní 
škola U nesmyslosrdných sester, DS Domu 
kultury Kroměříž, Orlická Thálie - 4. 
soutěžní představení 
 
Středa 25. května 
K. Čapek: VĚC MAKROPULOS, 
Klicperovo divadlo H. Králové 

 
Čtvrtek 2. června 
J.-J. Bricaire, M. Lassayques: VELKÁ 
ZEBRA aneb Jak že se to jmenujete?, 
Divadlo Palace Theatre Praha 
 
Současným předplatitelům rezervujeme 
místa do 7. LEDNA 2011 
 
Předplatné a předprodej vstupenek: IC 
v budově radnice, tel.: 465514271, 
otevřeno: PO – PÁ: 7:00 – 17:00 hodin, SO: 
8:00 – 12:00 hodin 
Cena předplatného: únor – červen 2011 
I. místo (přízemí) ......................  1 150 Kč 
II. místo (balkón)  ...................... 1 050 Kč 
 
Informace: Klubcentrum v Ústí n.O.,  tel.: 
465521047, 465525245 i fax, 
info@klubcentrum.cz, www.klubcentrum.cz 
 
Program Malé scény 
 
4. – 31.12. – Grafiky, výstava M. Mulače 
1.12. – Kaňony a hory jihozápadu USA, 
cestopisné povídání, v 18:30 hod., vstupné 
60 Kč (obsahuje welcome drink) 
2.12. – Já taky, film, Španělsko, 2009, v 19 
hod., členové FK 50 Kč, ostatní 60 Kč 
11.12. – Vánoce na Malé scéně – nejen 
taneční večer, hraje skupina SKELET, 
vánoční pohádka, dobré víno, v 19 hod., 
vstupné 80 Kč 
16.12. – Království zvěrstev, film, 
Austrálie, 2010, v 19 hod., členové FK 50 
Kč, ostatní 60 Kč 
 
Vánoční výstava patchworku  
 
Třetí vánoční výstava ústeckých 
patchworkářek se koná na zámku v 
Potštejně. Vernisáž je  4.12. ve 14:00, hraje 
flétnový soubor Acri Tibia. Prodejní výstava 
bude otevřena 5.12. a o víkendech 11., 18. a 
19.12. od 14:00 do 17:00 hod. 
Program v den vernisáže: 
15:00 hod. – loutková pohádka „O 
vodnických buchtách a nabručeném 
mlynářovi“  
15:30 hod. – Mikulášská nadílka a rozsvícení 
vánočního stromu na nádvoří zámku 
16:30 hod. - prohlídka zámeckého Betléma 
v životní velikosti 
17:00 hod. – adventní  koncert flétnového 
souboru Acri Tibia na nádvoří zámku 
Dagmar Filipová                                                                                       
 
Lyžování v Říčkách 
 
T. J. Sokol Ústí n.O. pořádá pro děti 
školního věku lyžařské zájezdy do Říček 
v Orl. horách v termínech: 16. 1., 30. 1., 6. 
2., 12. 2. 2011. Hlásit se mohou i zájemci o 
základní výcvik na snowboardu. Bližší 
informace na http://sokoluo.ic.cz/ nebo v 
sokolovně v ÚT a PÁ v 17:00 hod. 
 
Powerjóga pro začátečníky i pokročilé 
 
Kurzy powerjógy v Ústí n.O. probíhají každé 
PO (Gymnázium UO, 17:30-18:30) a každý 
ČT (tělocvična Kerhartice, 19–20). Cena 
jedné lekce - 35,-Kč. 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 
 
Pondělí:  14:00 – 21:00 hodin 
Úterý:  5:30-8:00, 14:00-20:00 hodin 
Středa:  17:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek:  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
Pátek:  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
Sobota:  10:00 – 21:00 hodin 
Neděle:  10:00 – 20:00 hodin 
 
ZMĚNY  PROVOZU BAZÉNU 
PO 13.12. – zavřeno – sanitární den 
ÚT 7.12.: 5:30-8:00, 15:00-20:00 hodin 
ČT 2.12.: 5:30-8:00, 15:00-21:00 hodin 
PÁ 10.12.: 5:30-8:00, 14:00-24:00 hodin 
                  21:00-24:00 VODNÍ NOC 
PÁ 17.12.: 5:30-8:00, 16:00-21:00 hodin 
NE 5.12.: 10:00 – 19:00 hodin 
 
PROVOZ O VÁNOCÍCH 23. – 31.12. 
ČT 23.12.  9:00 –21:00 hodin 
PÁ 24.12.  8:00 – 12:00 hodin 
SO 25. a NE 26.12. 9:00 – 20:00 hodin 
PO 27. – ČT 30.12. 9:00 – 21:00 hodin 
PÁ 31.12.  8:00 – 12:00 hodin 
 
Plavání pro těhotné ženy: 1., 8., 15.a  
22.12. od 13:00 – 14:30 hodin 
Vodní aerobic: 7., 14. a  21.12. od 20:00 – 
21:00 hodin 
Kurz děti a rodiče: 1., 15. a  22.12. od 
16:00 – 17:00 hodin 
4., 11. a 18.12. od 9:00 – 10:00 hodin 
Aquazorbing: 28.12. od 11:00 – 12:00, 
30.12. od 15:00 – 16:00 hodin 

*** *** *** *** *** *** *** 
Od 1.12. bude na bazéně probíhat soutěž o 
nejhezčí obrázek na téma „Vánoce na 
Krytém bazéně“, zákazníkům budou  
k dispozici slosovatelné dotazníky o 
zajímavé ceny. 
5.12. bude na KPB MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKA 

************* 
CENTRUM RIO: SPINNING, K2 
HIKING, FITBOX – více info na 
www.tepvos nebo na tel.: 777673359 
 
Bruslení pro veřejnost 
 
Středa:             16:00 – 18:30 hodin 
Sobota, neděle:    13:30 – 16:00 hodin 
Bližší info: 608553305, zs@tepvos.cz,  
 
Provozní doba sauny 
 
Pondělí:  17:00 – 21:00 hod. – společná 
Úterý:   15:00 – 21:00 hodin – ženy 
Středa:  14:00 – 21:00 hodin – muži 
Čtvrtek:   14:00 – 17:00 hodin – ženy 
                17:00 – 20:00 hodin – muži 
Pátek:  14:00 – 21:00 hodin – muži 
 
Saunování dětí 
  
PO: 9:00–10:00, 10:00–11:00 hod. – Kurz 
saunování dětí s aroma masáží 
s instruktorem. 
PO: 15:30–16:30 hodin – Saunování dětí a 
rodičů (buď s instruktorem nebo volná 
hodina-dle přihlášek). Kurzy budou otevřeny 
při min. počtu 5 dětí.. Bližší info:774673365, 
sauna@tepvos.cz,  
 



Kam za sportem v prosinci 
 
Pátek 3. prosince 
Jiskra Hylváty B – Náchod D (VČ přebor 
v kuželkách, od 17 hod.) 
Sobota 4. prosince 
TJ Sokol Kerhartice – VO TJ Lanškroun A 
(volejbal, od 10 hod., hala Na Dukle) 
Neděle 5. prosince 
VČ přebor v kuželkách dorostu, od 9 hod. 
v Hylvátech 
Sobota 11. prosince 
TTC ÚO – Turnov a Děčín (II.liga ve 
stol.tenisu žen, v 10 a 15 hod., na Kopečku) 
 
Novoroční výstup na Andrlův chlum 
 
KČT v Ústí n.O. pořádá v sobotu 1. ledna 
2011 dvanáctý ročník Novoročního výstupu 
na Andrlův chlum. Pořadatelé budou 
milovníky přírody očekávat pod rozhlednou 
„Stříbrnou krasavicí“ od 11 do 18 hodin. 
Všechny ročníky  proběhly za finanční 
podpory města Ústí n. O. za což turisté 
mnohokrát děkují. 
 
 
LK Spinning centrum 
 
AKCE:  4.12. Mikulášská dvouhodinovka 
                 25.12. 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: 85 Kč, 10 
lekcí (permanentka): 750 Kč, skupiny:cena 
dohodou. Rezervace: 736 427 378, info:  
www.lkspinning.com 
Přejeme všem klientům zdraví a pohodu. 
 
Cvičení aerobiku a powerjógy 
 
T.J. Sokol Kerhartice pořádá cvičení s Nicol 
-  aerobic, posilování, každé PO od 19 do 20 
hod. v sokolovně Kerhartice. Jednorázové 
vstupné 20 Kč příp. roční členský poplatek 
500 Kč. Těšíme se na Vaši účast. 
 
Skobácké putování 
 
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka a 
Pivnice U Skoby srdečně zvou na 11. ročník 
turistického pochodu SKOBÁCKÉ 
PUTOVÁNÍ, které se uskuteční  4. 12.  Start 
je od 7:00-10:00 hod. v Pivnici U Skoby 
v Ústí n.O. Trasy v okolí města: 50 km, 35 
km, 25 km, 15 km, 8 km + hvězdicová. Další 
informace: pochody.lansperk@seznam.cz, 
www.lansperk-sbor.cz 
 
Akademie vzdělávání v Ústí n.O. 
 
9.12. – Daně a daňový řád, nový zákon od 
1.1.2011 (Ing. J. Trávníček) 
16.12. – Roční mzdová účetní závěrka, 
změny v r. 2011 (K. Beranová) 
Tel.: 465523129, www.akademieuo.cz, 
seminar@akademieuo.cz 
 
Sluneční jóga 
 
Meditační cvičení pod vedením Mgr. K. 
Stárkové, každý ČT od 8:20 do 9:50 hod. 
v DDM ÚO. Cena: 60 Kč, předplatné 10x50 
Kč, přihlášky na tel.: 723 179855 
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