
 

 

Vánoce 2009 v Ústí nad Labem  
doprovodný program 

 
17.11.-16.12.2009  Sametová revoluce aneb Historie událostí 17. listopadu 

1989 
  - populárně-naučná výstava 

  Základním cílem je seznámit a přiblíţit veřejnosti a především 
mladým lidem, události spojené s průběhem „Sametové 
revoluce“ a jejich historický, společenský a politický význam a 
dopad pro ţivot celé společnosti i kaţdého z nás. Chceme 
také představit méně známé skutečnosti, příběhy a zajímavé 
informace o událostech kolem 17. listopadu 1989, které se 
staly v  regionu Ústeckého kraje a městě Ústí nad Labem. 
Hlavní projektovou aktivitou je realizace populárně-naučné 
výstavy „Sametová revoluce“, která bude doprovázena 
pořádáním odborných přednášek pro veřejnost /zajišťuje 
dobrovolně studentka FF UJEP v Ústí nad Labem/ na tyto 
nosná témata: demokracie, historie předlistopadová a 
polistopadová a současný pohled na sametovou revoluci 
očima historiků, filosofů a politiků. Součástí výstavy bude 
vydání hodnotné dvojjazyčné barevné broţury o událostech 
17. listopadu v našem regionu. Součástí prezentace událostí 
17.listopadu 1989 bude doplnění předchozích událostí 
v Německu – pád berlínské zdi, vč. dodání na výstavu k 
instalaci trabanta – auta, které bylo symbolem tehdějšího 
socialistického NDR.  

  Kostel sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem 
  (pořádá YMCA v Ústí nad Labem) 
  www.usti.ymca.cz 
 
21.11.2009 so 9.00 Kreativní víkend a workshop – malování na hedvábí 
  - nutné se předem přihlásit 
  Keramická dílna TaK v Domě dětí a mládeţe Ústí nad 

Labem 
  (pořádá Dům dětí a mládeţe Ústí nad Labem) 
  www.ddmul.cz 
 
 13.30 Kreativní víkend a workshop – malování na hedvábí 
  - nutné se předem přihlásit 
  Keramická dílna TaK v Domě dětí a mládeţe Ústí nad 

Labem 
  (pořádá Dům dětí a mládeţe Ústí nad Labem) 
  www.ddmul.cz 
 
 16.00 Královna Koloběţka 
  - pásmo pohádek pro nejmenší diváky 
  Biograf u Františka 
  (pořádá Libuše Šmahelová, Biograf u Františka) 
 
24.11.2009 út  14.00-18.00   Velký Vánoční koncert Rádia BLANÍK  
                Účinkují: Jakub SMOLÍK, František NEDVĚD, Magda 

Hrnčířová Josef Vágner, skupina KEKS, a další. 
             Mírové náměstí v Ústí nad Labem  
    (pořádá Rádio Blaník) 
    www.radioblanik.cz 

 
 
 
 

http://www.usti.ymca.cz/
http://www.ddmul.cz/
http://www.ddmul.cz/
http://www.radioblanik.cz/


 

 

27.11.2009 pá 16.00 Rozsvícení vánočního stromu v Neštěmicích 
  Park u radnice ÚMO Neštěmice 
  (pořádá FunCity s. r. o.) 
  www.fun-city.cz 
 
28.11.2009 so 9.00-12.00 Vánoční dílna 
  - nutné se předem přihlásit 
  - předškolní děti pouze v doprovodu rodičů 
  - společně se připravíme na Advent, výrobky poslouţí 

k výzdobě domovů 
  Dům dětí a mládeţe Ústí nad Labem 
  (pořádá Dům dětí a mládeţe Ústí nad Labem) 
  www.ddmul.cz 
 
 14.00 Den pro dětskou knihu 
  - zábavné odpoledne pro celou rodinu s knihami a o nich 
  - vstup volný 
  Severočeská vědecká knihovna, W. Churchilla 3, Ústí nad 

Labem 
  (pořádá Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem) 
  www.svkul.cz 
 
 14.00 Čertovsky popletený Mikulášský karneval 
  - mikulášská nadílka, soutěţ o nejlepší karnevalovou masku, 

dětská diskotéka 
  Národní dům Ústí nad Labem 
  (pořádá Kulturní středisko města Ústí nad Labem p. o.) 
  www.narodnidum-ul.cz 
  

 14.00-18.30 Slavnostní zahájení vánočních trhů 2009 a 
rozsvícení vánoční výzdoby města Ústí nad 
Labem 

  - dětská zoo – tradiční ohrádka zvířátek ze ZOO Ústí nad 
Labem (!!! Dle klimatických podmínek) 

  - vánoční vláček 
 14.00 - Lidové divadlo Tereza – Hvězdička betlémská  
 14.30 - zahájení vánočních trhů 
  - Divadlo M - pohádka o mlsném Matesovi a princezně 

Terezce 
  - zdobení dětského vánočního stromku 
 15.30 - hromadné vypouštění balónků s přáním Jeţíškovi 
 15.45 - Lidové divadlo Tereza – Teta Tereza a její malované koledy 
 16.00 - Divadlo M (písničky Karla Hašlera)  
 17.00 - rozsvícení vánoční výzdoby, ţehnání vánočnímu stromu 
 17.30 - koncert skupiny Spirituál Kvintet 
 18.30 - INFINITOS – ohnivá show, fascinující představení  
  s ohnivými gejzíry 
  Mírové náměstí Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
29.11.2009 ne 10.00 a 15.00 Sváťovo Dividlo: O Sněhurce 
  - loutkové představení 
  Biograf u Františka 
  (pořádá Libuše Šmahelová, Biograf u Františka) 
 
  
 
 
 

http://www.fun-city.cz/
http://www.ddmul.cz/
http://www.svkul.cz/
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http://www.slatr.eu/


 

 

 14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu 
 14.30 Soldáti – skupina historického šermu Litoměřice  
 15.00 program pro dětské publikum, písničky, soutěţe, hry 
 16.00 Senior band Vl. Haušky (koncert) 
  Mírové náměstí Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
 15.00 a 15.30 Advent s Ústeckými trubači 
  - koncert  
 15.00 Lidické náměstí 
 15.30 Mírové náměstí 
  (pořádá Marek Korbélyi) 
  www.korbelyi.cz 
 
 17.00 1. Benefiční adventní koncert 
  - pěvecký sbor CONCERTO, řídí Jan Beneš 
  - program: J. S. Bach, G. F. Händel, C. Caccini, W. A. 

Mozart, R. Polay, E. Crocker a další, tradiční vánoční koledy 
  - vstupné 90,- Kč (děti a senioři 45,- Kč, členové YMCA a 

ZTP zdarma) 
  Kostel sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem 
  (pořádá YMCA v Ústí nad Labem) 
  www.usti.ymca.cz 
 
30.11.2009 po 14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu 
 14.30 vystoupení taneční skupiny Lucarino Dance – country tance 
 15.00 program pro dětské publikum, písničky, soutěţe, hry 
 16.00 Bonifanti (koncert) 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
30.11.-11.12.2009  Advent a Vánoce 
  - otevřeno všední dny od 9.00 do 15.00 hod. 
  - výstava betlémů, lidové obyčeje, tradiční jídla, vánoční 

výzdoba, tematické prohlídky 
  Skanzen Zubrnice 
  (pořádá Národní památkový ústav, územní pracoviště Ústí 

nad Labem) 
  www.zubrnice.cz 
 
1.12.2009 út 14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu 
 14.30 DÚSP Číţkovice – pěvecký sbor 
 15.00 program pro dětské publikum, písničky, soutěţe, hry 
 16.00 Bonus kvartet Vl. Jurčíka (koncert) 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
 19.00 W. A. Mozart: Le Nozze Di Figaro 
  - komická opera 
  Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem  
  (pořádá Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí n. L.) 
  www.operabalet.cz 
 
 
 
 
 

http://www.slatr.eu/
http://www.korbelyi.cz/
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http://www.slatr.eu/
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2.12.2009 st 14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu 
 14.30 T.O. Bílý zajíc Libochovice – taneční vystoupení 
 15.00 program pro dětské publikum, písničky, soutěţe, hry 
 16.00 Revival swing Band (koncert) 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
 15.30-17.30 Mikulášská v DDM 
  - vstupné 20,- Kč 
  - hry, soutěţe, výtvarné činnosti s Mikulášskou tématikou 
  - mezi děti zavítá Mikuláš s čertem a andělem 
  - předškolním dětem je moţné přinést vlastní balíček, Mikuláš 

jej předá 
  Dům dětí a mládeţe Ústí nad Labem 
  (pořádá Dům dětí a mládeţe Ústí nad Labem) 
  www.ddmul.cz 
 
 17.00 Předvánoční setkání severočeských spisovatelů spojené 

s křtem almanachu „Kde se země provinila“ 
  - vstup volný 
  Severočeská vědecká knihovna, W. Churchilla 3, Ústí nad 

Labem 
  (pořádá Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem ve 

spolupráci se Severočeským klubem spisovatelů) 
  www.svkul.cz 
 
 19.00 A. Pešková: Café Aussig 
  - taneční divadlo s nahrávkou 
  Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem 
  (pořádá Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí n. L.) 
  www.operabalet.cz 
 
2.12.2009-14.1.2010  Vánoce v knihovně 
  - kolekce dokumentů z fondů ústecké knihovny s vánoční 

tématikou 
  - vstup volný 
  Severočeská vědecká knihovna, W. Churchilla 3, Ústí nad 

Labem 
  (pořádá Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem) 
  www.svkul.cz 
 
3.12.2009 čt 9.00 Malý princ 
  - inscenace na motivy předlohy Antoine de Saint-Exupéryho 
  - účinkuje mládeţnický kolektiv DS Mladá scéna 
  Kinosál Domu kultury Ústí nad Labem 
  (pořádá Trdla Pavel, Agentura MLS) 
  http://mlada.scena.sweb.cz/ 
 

 15.00-18.00 Vánoční Coca-Cola kamion 
  - připraven zajímavý program určený pro rodiny s dětmi plný 

soutěţí, her, písniček a dárků 
  - vánoční vesnička, karaoke, památné fotografie, obchod 

s vánočními dárky 
  Mírové náměstí Ústí nad Labem 
  (pořádá společnost Coca-Cola s. r. o.) 
  www.vanocni-kamion.cz 
 
 
 

http://www.slatr.eu/
http://www.ddmul.cz/
http://www.svkul.cz/
http://www.operabalet.cz/
http://www.svkul.cz/
http://mlada.scena.sweb.cz/
http://www.vanocni-kamion.cz/


 

 

 19.00 Zahrada soch 
  - experimentální taneční večer 
  - choreografie Vladimír Gončarov, reţie Irena Ţantovská 
  Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem 
  (pořádá Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí n. L.) 
  www.operabalet.cz 
 
4.12.2009 pá 14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu 
 14.30 Chayag Ecuador – ecuadorské vánoce 
 15.00 program pro dětské publikum, písničky, soutěţe, hry 
 16.00 Jazz výběr ÚL 2 (koncert) 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
 19.00 Koncert Marie Rottrové a Pavla Bobka 
  Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem 
  (pořádá Martin Beneš, umělecká agentura) 
 
5.12.2009 so 9.00-13.00 Třetí prodejní výstava akvarijních rybiček a potřeb pro 

akvaristiku 
  - vstupné: dospělí 20,- Kč, děti zdarma 
  Dům dětí a mládeţe Ústí nad Labem 
  (pořádá Dům dětí a mládeţe Ústí nad Labem) 
  www.ddmul.cz 
 

 15.00-18.00 Mikulášská na Mírovém náměstí 
  - příjezd Mikuláše, čertů a andělů kočárem 
  - čertovské rojení a pekelný taneček přes dvě pekla 
  - přijďte v masce čerta nebo si ji vyrobte v naší vánoční dílně 
  - mikulášská show a nadílka 
  - zdobení vánočních perníčků, výroba ozdob a svíček 
  - dětská zoo – tradiční ohrádka zvířátek ze ZOO Ústí nad 

Labem (!!! Dle klimatických podmínek) 
  - vánoční vláček 
  - odpoledne plné zábavy, her, pohádek a písniček 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
 16.00 Mikuláš a čert v Biografu 
  - po projekci krátkých pohádek přijde do Biografu Mikuláš 

s čertem, společně s dětmi si zazpívají i zarecitují a rozdají 
nadílku, kterou jim rodiče do kina přinesou 

  Biograf u Františka 
  (pořádá Libuše Šmahelová, Biograf u Františka) 
 
 17.00 W. A. Mozart: Le Nozze Di Figaro 
  - komická opera 
  Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem  
  (pořádá Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí n. L.) 
  www.operabalet.cz 
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 17.00 Vánoce na Střekově 
  - předání klíče od vánočních trhů Mikulášovi 
  - Mikuláš, čert, andělé 
  - Maxim Turbulenc 
  - vánoční řemesla 
  - vánoční hody 
  Park Národního odboje (naproti soudu) 
  (pořádá ÚMO Střekov a Dream Production MP s. r. o.) 
  www.strekov.cz www.dreamproduction.cz 
 
6.12.2009 ne 14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu 
 14.30 Josef Králík  - klávesové koledy 
 15.00 program pro dětské publikum, písničky, soutěţe, hry 
 16.00 Trouble Heroes (koncert) 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
 15.00 a 15.30 Advent s Ústeckými trubači 
  - koncert  
 15.00 Lidické náměstí 
 15.30 Mírové náměstí 
  (pořádá Marek Korbélyi) 
  www.korbelyi.cz 
 
 17.00 2. Benefiční adventní koncert 
  - vánoční koncert konzervatoře z Teplic 
  - vstupné 90,- Kč (děti a senioři 45,- Kč, členové YMCA a 

ZTP zdarma) 
  Kostel sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem 
  (pořádá YMCA v Ústí nad Labem) 
  www.usti.ymca.cz 
 
 18.00 Adventní koncert  
  - účinkují: Bendův komorní orchestr a hosté 

z Bläserkollegium Dresden, Pěvecké sdruţení Romance 
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem 
  (pořádá Benda Arts o. s.) 
  www.benda-arts.cz 
 
 
7.12.2009 po 13.00-17.00 Ochutnávka vánočního cukroví a punče 
  Informační středisko města Ústí nad Labem 
  (pořádá Granette a Inpeko ve spolupráci s Magistrátem 

města) 
 
 14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu 
 14.30 Chayag Ecuador  - ecuadorské vánoce 
 15.00 program pro dětské publikum, písničky, soutěţe, hry 
 16.00 SWQ Bohemia (koncert) 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
 15.30 a 19.30 Billyho sen – taneční muzikál  
  - taneční škola DCM Domu dětí a mládeţe Ústí nad Labem 
  - vstupenky v předprodeji divadla 
  Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem 
  (pořádá Dům dětí a mládeţe Ústí nad Labem) 
  www.ddmul.cz 

http://www.strekov.cz/
http://www.dreamproduction.cz/
http://www.slatr.eu/
http://www.korbelyi.cz/
http://www.usti.ymca.cz/
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http://www.ddmul.cz/


 

 

 
 16.00 Dětská vánoční show s Michalem Nesvadbou 
  - tradiční předvánoční pořad pro děti, který uvádějí Jan 

Čenský a Petr Salava 
  - vstupenky lze rezervovat na předprodej@agenturafor.cz a 

zakoupit v pokladně Národního domu a Informačního 
střediska Ústí nad Labem 

  Dům kultury Ústí nad Labem 
  (pořádá Zdeněk Kymlička, Agentura FOR) 
  www.agenturafor.cz 
 
8.12.2009 út 14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu 
 14.30 Dětský domov Střekov 
 15.00 ZUŠ Neštěmice – pěvecký sbor NEDĚS (koncert) 
 16.00 Bohemia jazz band (koncert) 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
 16.30 Vernisáţ výstavy dětských keramických prací 
  - výstava potrvá do 7. 1. 2010 
  Krajský úřad Ústeckého kraje 
  (pořádá Dům dětí a mládeţe Ústí nad Labem) 
  www.ddmul.cz 
 
 18.30  Adventní pěvecký koncert 
  - zpívá Bel Canto, ţáci Jany Scholzeové a hosté, klavírní 

doprovod Václav Krahulík ml. 
  - vstup volný 
  Severočeská vědecká knihovna, W. Churchilla 3, Ústí nad 

Labem 
  (pořádá Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem) 
  www.svkul.cz 
 
 19.00 Neil Simon: Zamilovat se… 
  - komedie 
  - Jana Paulová a Pavel Zedníček 
  - Divadlo Kalich Praha 
  Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem 
  (pořádá Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí n. L.) 
  www.operabalet.cz 
 
 20.00 Fleret 
  - koncert 
  Národní dům v Ústí nad Labem 
  (pořádá Kulturní středisko města Ústí nad Labem) 
  www.narodnidum-ul.cz 
 
 20.00 Schola Gregoriana Pragensis 
  - adventní koncert Kruhu přátel hudby 
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem 
  (pořádá Kulturní středisko města Ústí nad Labem) 
  www.narodnidum-ul.cz 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:p�edprodej@agenturafor.cz
http://www.agenturafor.cz/
http://www.slatr.eu/
http://www.ddmul.cz/
http://www.svkul.cz/
http://www.operabalet.cz/
http://www.narodnidum-ul.cz/
http://www.narodnidum-ul.cz/


 

 

9.12.2009 st 14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu 
 15.00 vystoupení souborů Domu dětí a mládeţe Ústí nad Labem   
 15.30 program pro dětské publikum, písničky, soutěţe, hry 
 16.00 J.I.P. Pavla Větrovce (koncert) 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
 17.00 Adventní koncert ţáků ZUŠ Evy Randové 
  Atrium budovy ZUŠ, W. Churchilla 4 
  (pořádá ZUŠ E. Randové) 
  www.zuserandove.cz 
 
 20.00 Stará škola a Ústecká špína 
  - koncert 
  Národní dům v Ústí nad Labem 
  (pořádá: Kulturní středisko města Ústí nad Labem) 
  www.narodnidum-ul.cz 
 
10.12.2009 čt 14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu 
 14.30 Lucarino Dance – country tance 
 15.00 program pro dětské publikum, písničky, soutěţe, hry 
 16.00 The veterans jazz band (koncert) 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
11.12.2009 pá 14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu 
 14.30 Dětský domov Severní Terasa   
 15.00 program pro dětské publikum, písničky, soutěţe, hry 
 16.00 Folimanka blues – L. Jakl (koncert) 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
 15.00 Vánočtení 
  - čtení vánočních příběhů a vytváření obří ilustrace 
  - vstup volný 
  Severočeská vědecká knihovna, W. Churchilla 3, Ústí nad 

Labem 
  (pořádá Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem) 
  www.svkul.cz 
 
 16.00 Naše tradice 
  - výstava tradičních i netradičních vánočních výrobků 
  Pionýrské centrum, Důlce 84 
  (pořádá Český svaz ţen Ústí nad Labem) 
  www.csz.cz 
 
 18.00 Adventní koncert 
  - koncert komorní hudby, účinkuje Severočeské smyčcové 

kvinteto 
  - dobrovolné vstupné 
  Kostel Šimona a Judy v Ústí nad Labem – Mojţíři 
  (pořádá Martin Říhovský, Musica semper viva) 
  www.musica-semper-viva.eu 
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 18.00 Vánoční baletní koncert ZUŠ Neštěmice 
  Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem 
  (pořádá ZUŠ Neštěmice, D. Veselinovičová, taneční 

oddělení) 
  www.zus-nestemice.cz 
 
 20.00 UDG 
  - koncert 
  Národní dům v Ústí nad Labem 
  (pořádá: Kulturní středisko města Ústí nad Labem) 
  www.narodnidum-ul.cz 
   
12.12.2009 so 9.30-16.00 Vánoce ve skanzenu 

- výroba ozdob z perníku a vizovického pečiva, výroba a 
prodej vánočních ozdob 

- vystoupení folklórního souboru Dykyta z Krásné Lípy 
v kostele, divadelní soubor DRAK při SŠZ Ústí nad 
Labem s vánoční pohádkou ve stodole 

Muzeum lidové architektury Zubrnice 
(pořádá Národní památkový ústav, územní pracoviště Ústí 
nad Labem) 
www.zubrnice.cz 

 
 10.00-12.00 Příprava tradičních i netradičních vánočních jídel 
  - ochutnávka, pečení perníčků, soutěţ o nejzajímavější 

vánoční recept 
  - vstupenky na akci v DDM 
  - počet míst omezen 
  Dům dětí a mládeţe Ústí nad Labem 
  (pořádá Dům dětí a mládeţe Ústí nad Labem) 
 
 14.00-17.00 Vánoční rolnička 
  - odpoledne plné vánoční atmosféry a výroby originálních 

dárečků a dekorací 
  - vstupenky na akci v DDM 
  - počet míst omezen 
  Dům dětí a mládeţe Ústí nad Labem 
  (pořádá Dům dětí a mládeţe Ústí nad Labem) 
  www.ddmul.cz 
 
 14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu 
 14.30 DÚSP Číţkovice  - pěvecký sbor 
 15.00 program pro dětské publikum, písničky, soutěţe, hry 
 16.00 skupina Natural (koncert) 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
 16.00 Církvické vánoce 
  - koncert vokálního kvartetu FOR VOX a jejich hostů 
  - na programu renesanční a barokní skladby, úpravy lidových 

písní a vánoční koledy 
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích 
  (pořádá Církvická kulturní společnost o. s.) 
  www.cirkvickakulturni.cz 
 
 16.00 Mikeš, Krtek, Ţofka a další krátké pohádky 
  - pro nejmenší diváky 
  Biograf u Františka  
  (pořádá Libuše Šmahelová, Biograf u Františka) 

http://www.zus-nestemice.cz/
http://www.narodnidum-ul.cz/
http://www.zubrnice.cz/
http://www.ddmul.cz/
http://www.slatr.eu/
http://www.cirkvickakulturni.cz/


 

 

 
 16.00 Labská královna 
  - premiéra vánoční pohádky 
 V dílně Michala Nováka a Jiřího Petrů vzniká nová 

animovaná pohádka - Labská královna, Činoherní studio v 
koprodukci s Lesem divokých sviní pak připravuje 
Loupeţnickou jeskyni. Klasickou pohádku o tom, ţe kdyţ 
člověk krade daleko se nedostane. Těšit se můţete na 
pohádku plnou písniček, napínavého příběhu a dobrého 
konce. Premiéra pohádky je naplánována na 12. prosince, 
kdy proběhne první uvedení animované pohádky a činoherní 
pohádky. Mimo to budete moci shlédnout ještě dvě 
představení - loutkové divadlo a malé dětské představení. 

  Činoherní studio Ústí nad Labem 
  (pořádá Činoherní divadlo Ústí nad Labem o. p. s.) 
  www.cinoherak.cz 
 
 17.00 S. Prokofjev: Popelka 
  - balet 
  Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem 
  (pořádá Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí n. L.) 
  www.operabalet.cz 
 
 20.00 Slavnostní koncert věnovaný 100. výročí otevření budovy 

divadla 
  Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem 
  (pořádá Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí n. L.) 
  www.operabalet.cz 
 
12.12.-23.12.2009 14.00-19.00 Vánoce Forum Ústí nad Labem 2009 
  - vánoční trţiště - stánkový prodej, komponované pořady 

(Staročeské vánoce, Středověké vánoční trţiště, Tradice 
českých Vánoc) 

  OC Forum 
 
13.12.2009 ne 9.30-16.00 Vánoce ve skanzenu 

- výroba ozdob z perníku a vizovického pečiva, výroba a 
prodej vánočních ozdob 

- vystoupení loutkového divadla Antonína Štěrby 
SKALÁČEK z Tisé s pohádkou „Honza, čert a kašpárek“, 
divadlo V PYTLI z Hrobu s ţivým betlémem ve stodole 

Muzeum lidové architektury Zubrnice 
(pořádá Národní památkový ústav, územní pracoviště Ústí 
nad Labem) 
www.zubrnice.cz 

 
 14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu 
 14.30 Soldáti – skupina historického šermu Litoměřice   
 15.00 program pro dětské publikum, písničky, soutěţe, hry 
 16.00 Brass Bombers (koncert) 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
 15.00 a 15.30 Advent s Ústeckými trubači 
  - koncert  
 15.00 Lidické náměstí 
 15.30 Mírové náměstí 
  (pořádá Marek Korbélyi) 
  www.korbelyi.cz 

http://www.cinoherak.cz/
http://www.operabalet.cz/
http://www.operabalet.cz/
http://www.zubrnice.cz/
http://www.slatr.eu/
http://www.korbelyi.cz/


 

 

 17.00 Vánoční koncert Ústeckého dětského sboru a jeho sloţek 
  Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem 
  (pořádá Kulturní středisko města Ústí nad Labem) 
  www.narodnidum-ul.cz 
 
 17.00 3. Benefiční adventní koncert 
  - Severočeský smyčcový kvintet 
  - program: J. S. Bach, W. A. Mozart, G. Puccini, G. Gershwin 

a další, tradiční vánoční koledy a pastorely 
  - vstupné 90,- Kč (děti a senioři 45,- Kč, členové YMCA a 

ZTP zdarma) 
  Kostel sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem 
  (pořádá YMCA v Ústí nad Labem) 
  www.usti.ymca.cz 
 
14.12.2009 po 14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu 
 14.30 ZUŠ Evy Randové – ţáci klávesového oddělení, zpívané 

koledy   
 15.00 program pro dětské publikum, písničky, soutěţe, hry 
 16.00 J.I.P. Pavla Větrovce (koncert) 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
 18.30 Recitál Lady Hadačové a Jaroslava Myšáka 
  - klavírní doprovod Václav Krahulík ml. 
  - vstup volný 
  Severočeská vědecká knihovna, W. Churchilla 3, Ústí nad 

Labem 
  (pořádá Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem) 
  www.svkul.cz 
 
15.12.2009 út 14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu 
 14.30 ZUŠ Evy Randové –  ţáci oboru populární zpěv 
 15.00 program pro dětské publikum, písničky, soutěţe, hry 
 16.00 Bonifanti (koncert) 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
  
 19.00 J. Pavlica: Missa Brevis 
  - koncertní provedení mše pro orchestr, sbor, sóla a zvony 
  - účinkují členové pěveckých sborů: Romance, Consilium, 

Melodie, Kvítek, doprovodný orchestr: členové Benda Arts o. 
s., studenti konzervatoře Teplice a další zpěváci a hráči, 
sólisté Kateřina Štolová a Pavel Machát, diriguje Petr Řehák 

  Chrám sv. Pavla („Červený kostel“) 
  (pořádá Komorní sbor Romance) 
 
16.12.2009 st 14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu 
 14.30 ZUŠ Evy Randové -  ţáci literárně dramatického oboru 
 15.00 program pro dětské publikum, písničky, soutěţe, hry 
 16.00 Petr Kalandra memory band (koncert) 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
 
 
 

http://www.narodnidum-ul.cz/
http://www.usti.ymca.cz/
http://www.slatr.eu/
http://www.svkul.cz/
http://www.slatr.eu/
http://www.slatr.eu/


 

 

 
 16.00 Slavnostní zahájení výstavy Betlémů  
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem 
  (pořádá Římskokatolická farnost, arciděkanství Ústí nad 

Labem) 
  http://usti.farnost.cz 
 
 19.00 B. Lane, E. Y. Harburg, F. Saidy: Divotvorný hrnec 
  - muzikál 
  Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem 
  (pořádá Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí n. L.) 
  www.operabalet.cz 
 
 19.30 Vánoční koncert Jaroslava Svěceného 
  - vstupenky lze rezervovat na předprodej@agenturafor.cz a 

zakoupit v pokladně Národního domu a Informačního 
střediska Ústí nad Labem 

  Dům kultury Ústí nad Labem 
  (pořádá Zdeněk Kymlička, Agentura FOR) 
  www.agenturafor.cz 
 
16.12.2009-3.1.2010  Výstava Betlémů  
  - otevírací doba:  
  9.00 hod. -  17.00 hod. 
  ve dnech: čt 17.12., pá 18.12., so 19.12.,po 21.12., út 22.12., 

st 23.12., po 28.12., út 29.12., st 30.12. a so 2.1. 
  13.00 hod. – 17.00 hod. 
  ve dnech:  ne  20. 12., pá 25. 12., so 26. 12., ne 27. 12., pá  

1. 1. a ne 3. 1. 
  9.00 hod. – 15.00 hod. 
  ve dnech: čt 24. 12. a čt 31.12. 
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem 
  (pořádá Římskokatolická farnost, arciděkanství Ústí nad 

Labem) 
  http://usti.farnost.cz 
 
17.12.2009 čt 14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu 
 14.30 ZUŠ Evy Randové – ţáci dechového oddělení, zpívané 

koledy 
 15.30 Revival swing band (koncert) 
 16.30 Koťata Chlumec (koncert) 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
 19.00 W. A. Mozart: Le Nozze Di Figaro 
  - komická opera 
  Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem  
  (pořádá Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí n. L.) 
  www.operabalet.cz 
 
 19.30 Vánoční salón Fešáků a jejich hostů 
  - vstupenky lze rezervovat na předprodej@agenturafor.cz a 

zakoupit v pokladně Národního domu a Informačního 
střediska Ústí nad Labem 

  Dům kultury Ústí nad Labem 
  (pořádá Zdeněk Kymlička, Agentura FOR) 
  www.agenturafor.cz 
 
 

http://usti.farnost.cz/
http://www.operabalet.cz/
mailto:p�edprodej@agenturafor.cz
http://www.agenturafor.cz/
http://usti.farnost.cz/
http://www.slatr.eu/
http://www.operabalet.cz/
mailto:p�edprodej@agenturafor.cz
http://www.agenturafor.cz/


 

 

 20.00 Jiří Schmitzer 
  - koncert praţského herce a písničkáře 
  Národní dům v Ústí nad Labem 
  (pořádá: Kulturní středisko města Ústí nad Labem) 
  www.narodnidum-ul.cz 
 
17.12.-18.12.2009 15.00 Vánoce na Střekově  

- ukázka a prodej výrobků dětí ze ZŠ a dětských domovů 
- ukázka staročeských řemesel 
- večerní program 
- tanec s ohni 
- vánoční zabijačkové hody 
Park Národního odboje (naproti soudu) 
(pořádá ÚMO Střekov a Dream Production MP s. r. o.) 
www.strekov.cz www.dreamproduction.cz 

  
18.12.2009 pá  14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu 
 14.30 ZUŠ Evy Randové – dechový orchestr 
 15.00 program pro dětské publikum, písničky, soutěţe, hry 
 16.00 Bonus kvartet Vl. Jurčíka (koncert) 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
 15.30 Vánoční divadlo, Podkrušnohorská dudácká kapela 
  Mírové náměstí 
 
 17.00 „Česko-ruské pohádkové Vánoce od Mrazíka“ 
  - vánoční koncert, hry pro děti, vánoční nadílka, hodnocení 

kostýmů 
  - seznámení s českými i ruskými tradicemi 
  Národní dům Ústí nad Labem 
  (pořádá Oberig o. s.) 
  www.oberig.cz 
 
 19.00 J. J. Ryba: Česká mše vánoční 
  - koncert 
  Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem 
  (pořádá Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí n. L.) 
  www.operabalet.cz 
 
19.12.2009 so 14.00 Labská královna 
  - vánoční pohádka 
  Činoherní studio Ústí nad Labem 
  (pořádá Činoherní divadlo Ústí nad Labem o. p. s.) 
  www.cinoherak.cz 
 
 14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu  
 14.30 T.O. Bílý zajíc Libochovice – taneční vystoupení   
 15.00 program pro dětské publikum, písničky, soutěţe, hry 
 16.00 Big band ZUŠ Litoměřice (koncert) 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
 17.00 P. I. Čajkovskij: Louskáček 
  - balet 
  Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem 
  (pořádá Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí n. L.) 
  www.operabalet.cz 

http://www.narodnidum-ul.cz/
http://www.strekov.cz/
http://www.dreamproduction.cz/
http://www.slatr.eu/
http://www.oberig.cz/
http://www.operabalet.cz/
http://www.cinoherak.cz/
http://www.slatr.eu/
http://www.operabalet.cz/


 

 

 19.30 19. Vánoční koncert skupiny The Boom Beatles Revival 
Band and Orchestra 

  Host: Lazaret Band dr. Šorfa  
  Dům kultury Ústí nad Labem 
  (pořádá The Boom o. s.) 
  www.the-boom.info 
 
 20.30 Stoletá diskotéka  
  - Miroslav Hašek + Ivan Dostál 
  Národní dům v Ústí nad Labem 
  (pořádá Kulturní středisko města Ústí nad Labem) 
  www.narodnidum-ul.cz 
 
19.12.-20.12.2009 10.00 Vánoce na Střekově 

- staročeské vánoce 
- scénické zpracování vánočních zvyků 
- zhotovení vlastní vánoční ozdoby z přírodního materiálu 
- prodej vánočních stromků 
- vánoční zabijačkové hody 
Park Národního odboje (naproti soudu) 
(pořádá ÚMO Střekov a Dream Production MP s. r. o.) 
www.strekov.cz www.dreamproduction.cz 

 
20.12.2009 ne 10.00 Sváťovo dividlo: Rozmarná princezna 
  - loutkové představení 
  Biograf u Františka 
  (pořádá Libuše Šmahelová, Biograf u Františka) 
 
 14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu  
 14.30 Josef Králík – klávesové koledy 
 15.00 program pro dětské publikum, písničky, soutěţe, hry 
 16.00 skupina Točílas (koncert) 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
 15.00 a 15.30 Advent s Ústeckými trubači 
  - koncert  
 15.00 Lidické náměstí 
 15.30 Mírové náměstí 
  (pořádá Marek Korbélyi) 
  www.korbelyi.cz 
 
 17.00 J. J. Ryba: Česká mše vánoční 
  - koncert 
  Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem 
  (pořádá Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí n. L.) 
  www.operabalet.cz 
 
21.12.2009 po 10.00 Labská královna 
  - vánoční pohádka 
  Činoherní studio Ústí nad Labem 
  (pořádá Činoherní divadlo Ústí nad Labem o. p. s.) 
  www.cinoherak.cz 
 
 
 
 
 
 

http://www.the-boom.info/
http://www.narodnidum-ul.cz/
http://www.strekov.cz/
http://www.dreamproduction.cz/
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 14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu  
 14.30 Dívčí pěvecký sbor MÁJ SPGŠ   
 15.00 program pro dětské publikum, písničky, soutěţe, hry 
 16.00 SWQ Bohemia (koncert) 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
 18.00 a 20.00 Vánoční koncert Lucie Bílé za doprovodu Petra Maláska 
  Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem 
  (pořádá Jiří Rous) 
 
21.12.-23.12.2009 15.00 Vánoční trhy na Střekově 

- ukázka a prodej výrobků dětí ze ZŠ a dětských domovů 
- ukázka staročeských řemesel 
- vánoční zabijačkové hody 
Park Národního odboje (naproti soudu) 
(pořádá ÚMO Střekov a Dream Production MP s. r. o.) 
www.strekov.cz www.dreamproduction.cz 

 
22.12.2009 út 14.30-17.00 Vánoční program pro celou rodinu  
 14.30 vystoupení souborů Domu dětí a mládeţe Ústí nad Labem 
 15.00 program pro dětské publikum, písničky, soutěţe, hry 
 16.00 Senior band Vl. Haušky (koncert) 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
 19.00 J. J. Ryba: Česká mše vánoční 
  - koncert 
  Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem 
  (pořádá Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí n. L.) 
  www.operabalet.cz 
 

23.12.2009 st 15.00-17.00 Slavnostní zakončení vánočních trhů 
  - dětská zoo – tradiční ohrádka zvířátek ze ZOO Ústí nad 

Labem (!!! Dle klimatických podmínek) 
  - vánoční vláček 
 15.00 - MARIMBA-CLUB – soubor bicích nástrojů, velkolepá 

světelná a zvuková show 
 16.00 - kouzelnická show Pavla Koţíška 
 17.00 - Divadlo M – Pohoda Vánoc – příběh o narození Jeţíška, 

koledy 
  Mírové náměstí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Slatr s. r. o.) 
  www.slatr.eu 
 
 17.00  Vánoční setkání dětí se Spejblem a Hurvínkem v divadle 
  Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem 
  www.operabalet.cz  
  
24.12.2009 čt 16.00 Mše svatá pro děti a rodiny 
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem 
  (pořádá Římskokatolická farnost, arciděkanství Ústí nad 

Labem) 
  http://usti.farnost.cz 
 
 
 
 

http://www.slatr.eu/
http://www.strekov.cz/
http://www.dreamproduction.cz/
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 23.00 Štědrovečerní zpívání s Ústeckými trubači 
  Lidické náměstí Ústí nad Labem 
  (pořádá Zdeněk Kymlička, Agentura FOR) 
  www.agenturafor.cz 
 
 23.00 „Půlnoční“ mše svatá 
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem 
  (pořádá Římskokatolická farnost, arciděkanství Ústí nad 

Labem) 
  http://usti.farnost.cz 
 
25.12.2009 pá 9.00 a 10.30 Slavnost narození Páně 
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem 
  (pořádá Římskokatolická farnost, arciděkanství Ústí nad 

Labem) 
  http://usti.farnost.cz 
 
26.12.2009 so 9.00 a 10.30 Svátek sv. Štěpána 
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem 
  (pořádá Římskokatolická farnost, arciděkanství Ústí nad 

Labem) 
  http://usti.farnost.cz 
 
 16.00 Vánoční hra 
  - koledy a vánoční zpěvy 
  - účinkuje BEL CANTO – ţáci profesorky Scholzeové 
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích 
  (pořádá Církvická kulturní společnost o. s.) 
  www.cirkvickakulturni.cz 
 
 18.00 Vánoční koncert Bendova komorního orchestru a jeho 

hostů 
  - účinkují: Bendův komorní orchestr, německé hudební těleso 

Blässerkollegium Dresden a profesionální sólisté, flétnový 
orchestr Soníci z Gymnázia Ústí nad Labem 

  Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem 
  (pořádá Benda Arts o. s.) 
  www.benda-arts.cz 
 
27.12.2009 ne 9.00 a 10.30 Svátek Svaté rodiny 
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem 
  (pořádá Římskokatolická farnost, arciděkanství Ústí nad 

Labem) 
  http://usti.farnost.cz 
 
 14.00 Labská královna 
  - vánoční pohádka 
  Činoherní studio Ústí nad Labem 
  (pořádá Činoherní divadlo Ústí nad Labem o. p. s.) 
  www.cinoherak.cz 
 
28.12.2009 po 9.00-12.00 Střekovský vodník 
  - tradiční vánoční závod rybářů určený dětem a mládeţi do 

18 let 
  - startovné 20,- Kč 
  Střekovské nábřeţí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Dům dětí a mládeţe Ústí nad Labem) 
  www.ddmul.cz 
 
 

http://www.agenturafor.cz/
http://usti.farnost.cz/
http://usti.farnost.cz/
http://usti.farnost.cz/
http://www.cirkvickakulturni.cz/
http://www.benda-arts.cz/
http://usti.farnost.cz/
http://www.cinoherak.cz/
http://www.ddmul.cz/


 

 

 11.00 Labská královna 
  - vánoční pohádka 
  Činoherní studio Ústí nad Labem 
  (pořádá Činoherní divadlo Ústí nad Labem o. p. s.) 
  www.cinoherak.cz 
 
 13.00 Vánoční zpívání 

 - vánočně laděný program, loutkové představení Divadla Na 
nitích rodiny Kopeckých, nadílka zvířátkům a mnoho dalšího 

 Pavilon šelem, Zoologická zahrada Ústí nad Labem 
 (pořádá Zoologická zahrada Ústí nad Labem) 

  www.zoousti.cz 
 
 18.00 Svátek Betlémských dětí, mučedníků 
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem 
  (pořádá Římskokatolická farnost, arciděkanství Ústí nad 

Labem) 
  http://usti.farnost.cz 
 
29.12.2009 út 9.00-12.00 Střekovský vodník 
  - tradiční vánoční závod rybářů určený dětem a mládeţi do 

18 let 
  - startovné 20,- Kč 
  Střekovské nábřeţí v Ústí nad Labem 
  (pořádá Dům dětí a mládeţe Ústí nad Labem) 
  www.ddmul.cz 
 
 19.00 B. Smetana: Prodaná nevěsta 
  - opera 
  Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem 
  (pořádá Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí n. L.) 
  www.operabalet.cz 
 
31.12.2009 čt 15.00 B. Lane, E. Y. Harburg, F. Saidy: Divotvorný hrnec 
  - muzikál 
  - silvestrovské představení s přípitkem 
  Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem 
  (pořádá Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí n. L.) 
  www.operabalet.cz 
 
 16.00 Mše svatá na poděkování za uplynulý rok a prosba o Boţí 

pomoc do nového roku 
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem 
  (pořádá Římskokatolická farnost, arciděkanství Ústí nad 

Labem) 
  http://usti.farnost.cz 
 
1.1.2010 pá 9.00 a 10.30 Slavnost Matky Boţí, Panny Marie 
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem 
  (pořádá Římskokatolická farnost, arciděkanství Ústí nad 

Labem) 
  http://usti.farnost.cz 
 
3.1.2010 ne 16.00 Slavnostní ukončení výstavy Betlémů  
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem 
  (pořádá Římskokatolická farnost, arciděkanství Ústí nad 

Labem) 
  http://usti.farnost.cz 

 

http://www.cinoherak.cz/
http://www.zoousti.cz/
http://usti.farnost.cz/
http://www.ddmul.cz/
http://www.operabalet.cz/
http://www.operabalet.cz/
http://usti.farnost.cz/
http://usti.farnost.cz/
http://usti.farnost.cz/


 

 

Po dobu trvání oslav budou pod oběma vánočními stromy 
(Lidické a Mírové náměstí) umístěny kasičky veřejné finanční 
sbírky pro dětské domovy a na Mírovém náměstí u vánočního 
stromu bude rovněţ přistavena vánoční schránka na dárky 
pro děti ze sociálně potřebných rodin a dětských domovů. 

Děkujeme. Změna programu vyhrazena! 


