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Soutěžte s Vánočními novinami
Pro návštěvníky vánočních trhů je připravena zábavná soutěž s Vánočními novinami. Máte-li zájem se
soutěže zúčastnit, pokuste se v textech novin najít červeně označená slova. Moderátor programu bude
divákům dávat různé otázky, nápovědu poskytnou právě červeně označená slova.
Odměnou za správně odpovědi budou zajímavé ceny.
Soutěž se bude konat každý den na úvod zábavného programu.
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Pozvánka do vánočního
Severočeského divadla

Novou divadelní sezonu jsme zahájili výpravnou operou G. Verdiho NABUCCO,
jejíž premiéra se konala 5. října a měla
obrovský ohlas, což se projevilo velkou
návštěvností na premiéře i na reprízách
i děkovnými dopisy a e-maily.
Nesmírně si vážíme přízně, kterou chováte
k našemu divadlu a je nám ctí vás pozvat na
prosincová představení, mimo jiné na tradiční Českou mši vánoční J. J. Ryby, která nám
všem navodí vánoční atmosféru a to hned
po tři prosincové večery (18. 21. a 23.). Těšit

se můžete i na Vánoční baletní koncert aneb
vzpomínkové Vánoce (14. prosince), Vánoční koncert Marty Kubišové (19. prosince)
a Vánoční koncert Bendova komorního orchestru (26. prosince). Připraven je i Vánoční koncert ZUŠ Evy Randové (14. prosince)
a Vánoční koncert Ústeckého dětského sboru
(16. prosince).
A závěr roku zakončíme jak jinak než zvesela silvestrovským uvedením vtipné operety J. Beneše Na tý louce zelený s J. A. Náhlovským, takže příslib dobré nálady a legrace je zaručen.

Těšíme se na setkání s Vámi na některém z našich představení v příštím roce. Hned 11. ledna
uvedeme obnovenou premiéru opery Richarda
Wagnera Bludný Holanďan. Další premiéra na
Vás čeká 1. února a jedná se o Baletní miniatury II. Třetí premiérou je balet P. I. Čajkovského
Labutí jezero. Také připravujeme muzikál Noc
na Karlštejně, který uvedeme v prvním pololetí roku. Bližší informace o těchto i jiných představeních naleznete v našem přehledu představení, který je vydáván vždy na dva měsíce současně a je například k dispozici v pokladně divadla nebo na www.operabalet.cz.

Vánoce
v Činoherním studiu
Činoherní studio připravuje i letos bohatý vánoční program,
který rozšíří nabídku vánočních akcí v Ústí nad Labem. Stalo
se již tradicí, že v adventním čase myslíme na naše nejmenší
diváky a každý rok vzniká vánoční pohádka.
Po sérii pohádek z večerníčků,
ústeckých pohádkách a adaptacích Sněhurky a Žabáka tentokrát
vzniká pohádka autorská, kterou
pro ČS napsal jeho technik František Marek (ten je i autorem textu úspěšné Sněhurky). Hrát se bude nejen v čase adventním, ale pro
veřejnost i mezi svátky.
Další vánoční lahůdkou, kterou
Činoherní studio uvede, je Romeo a Julie, ovšem v netradičním hávu; klasický Shakespearův
text nebude nijak aktualizován,
naopak záměrem tvůrců je vrátit
se v čase zpět a pokusit se ho po-
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dat jako v době královny Alžběty.
Inscenace Romea a Julie by měla
přinést některá překvapení, možná i v podobě známých osobností,
které Činoherním studiem prošly.
Romea a Julii můžete vidět v prosinci: 20. (premiéra), 21., 22. a 29.
vždy od 19 hodin; vánoční pohádka se hraje 20. a 21. (dopoledne pro školy) 27. od 16 a 28. 12.
od 10 hodin. Vánoční program
doplní repríza Soukromé vichřice 28. 12. od 19 hodin.
Více na
www.cinoherak.cz

Mírové náměstí během adventu opět ožívá již tradičními trhy. Vánoční jarmark začal 26. listopadu v 9.00. Připraveny jsou stánky
s typickým vánočním občerstvením včetně svařeného vína a punče. Pestrý je výběr výrobků lidových řemesel.

V Domě kultury vystoupí
Lucie Bílá, Fešáci i mladé talenty
Pestrý program připravilo na
prosinec Kulturní středisko
města Ústí nad Labem. Návštěvníci Domu kultury i Národního domu se mohou těšit
na řadu zajímavých pořadů.
Druhého prosince se uskuteční Vánoční koncert Lucie Bílé za doprovodu skupiny Petra Maláska: Bílé
Vánoce Lucie Bílé. Setkání s dalšími hudebními legendami připraví
17. prosince galakoncert skupiny
Fešáci za účasti bývalých členů
a hostů. Koncert je věnován 45. výročí založení kapely. Pořad budou
uvádět Petr Novotný, Jan Turek,
Josef Alois Náhlovský a Josef Mladý. Kulturní událostí bude také Vánoční koncert The Boom Beatles
Revival Band and Orchestra s hostem Pete Bestem – bubeníkem
The Beatles v letech 1960 – 1962.
Výtěžek ze vstupného po odečtení nákladů bude věnován Onkologickému centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

V Národním domě vystoupí
22. prosince kapela Blue Eyes +
hosté. Výtěžek z koncertu jde na
podporu Dětského domova na Severní Terase v Ústí nad Labem. Kapely hrají bez nároku na honorář.
V předvánočním čase se najde
místo i na poezii. Bude to 6. prosince na III. Poetickém zastavení
v adventním čase s básníky nejen

z Ústí nad Labem v příjemném
prostředí nově zrekonstruované
restaurace Domu kultury.
V Domě kultury se představí
i mladé talenty. Sedmého prosince vyvrcholí velkým finále soutěž Ústecký talent. O týden později, 14. prosince se v reprezentačních prostorách restaurace
Domu kultury bude konat Pře-

hlídka mladých hudebníků, kteří uspěli v roce 2012 na mezinárodních, celostátních a ostatních
hudebních soutěžích.
Velký hudební zážitek je připraven i na začátek nového roku. V pátek 11. ledna vystoupí
v Domě kultury světově hvězdný
Glenn Miller Orchestra – s večerem swingu a elegance.

Co chystá Muzeum města Ústí n. L. na zimu
S blížícími Vánocemi se v Muzeu města Ústí nad Labem
chystá řada kulturních akcí
a doprovodných programů
k probíhajícím výstavám.

Do 21. prosince potrvá výstava Hračky dávné i nedávné ze
sbírky Aleny Pleslové. Své obrazy představí známá umělkyně Iva Hüttnerová na autor-

Do nového roku 2013 muzeum
vstoupí s přírodovědnými výstavami, jako je například výstava známého fotografa Petra Slavíka Setkání v divočině (potrvá

V sobotu 1. prosince bude na
muzejním dvoře Vánoční jarmark, jehož součástí je také
program pro děti, které si budou moci vyrobit vlastní vánoční ozdoby a zároveň nazdobit muzejní vánoční stromeček.
Ve čtvrtek 6. prosince proběhne
v muzejní klubovně dětská Mikulášská diskotéka (možná přijde i Mikuláš s čertem).
Další program pro děti bude
následovat 10. prosince, kdy se
v Císařském sále uskuteční vánoční představení loutkového
divadla a 17. prosince zde bude speciální vánoční čtení.

ské výstavě od 8. prosince do 6.
ledna 2013. Od 12. prosince do
6. ledna 2013 se uskuteční výstava prací dětí z Tvořivé keramické dílny Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem pod názvem Vánoční kouzlení. Poslední možnost letos navštívit
ústecké muzeum bude v pátek
21. prosince.

od 9. 1. do 20. 2. 2013) nebo výstava Giganti doby ledové (potrvá od 8. 1. do 3. 3.2013). Výstava
umožní návštěvníkům blízké setkání s největšími, dnes již vyhynulými savci žijícími před mnoha tisíci lety, kteří ovládali Zemi
během dob ledových.
Ale ani zájemci o historii si nebudou moci stěžovat, v lednu

bude zahájena numismatická
výstava ze sbírek České národní banky a na konci měsíce velká historická výstava Místa paměti, která se snaží mapovat
procesy sociální paměti české
společnosti v období po druhé světové válce. Na jaře bude
zahájena výstava věnovaná poslednímu období Napoleonských válek. Ty se zapsaly do
českých dějin bitvou u Chlumce v roce 1813 a následnými
válečnými událostmi. Výstava
začne 31. května 2013 a potrvá půl roku.
Otevírací doba:
• úterý - neděle:
9:00 - 17:00 hodin
• Další informace na
www.muzeumusti.cz
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Potěšte své blízké dárky
z informačního střediska

Pokud ještě nevíte, jaké překvapení přichystat svým blízkým pod stromeček, pokusíme se vám dát tip na originální vánoční dárky, které určitě
potěší.
V informačním středisku města si můžete zakoupit zajímavé publikace, kterými doplníte vaši knihovničku. Novinkou
je kniha Moje (nejen) blbé dvacáté století, ve které autor Zdeněk Urban představuje vlastní
životopis formou komiksu. Pamětníky a ústecké rodáky jistě
potěší Ústecké Retro, kniha fotografií, která na historických

snímcích připomíná významné i každodenní události města, stejně jako knihy Tak to bylo
v Ústí a Tak to bylo na Ústecku 2,
které představují město a obce
na Ústecku na historických pohlednicích a fotografiích.
Skvělým dárkem jsou také ryze ústecké suvenýry s označením „Originally made in Ústí nad Labem“. Produkty z této
dílny představují slavné značky,
které jsou těsně spjaty s historií města. Ústí je proslulé výrobky, jejichž zvučná jména už dobře znaly naše prababičky. Možná budete překvapeni, až zjistí-

te, které značky se pojí s Ústím
nad Labem. Na výběr jsou série dárkových balení: set Staré
myslivecké s butylkou, Klášterního tajemství s keramickými
pohárky, dárkovou krabičkou
se dvěma miniaturami – Klášterního tajemství a Staré myslivecké Premium, set piv – Zlatopramen, Březňák a čokoládová mýdla s jelenem. Nové jsou
3D flash disky ve tvaru mýdla
s jelenem nebo flash disk ve tvaru kreditní karty s motivy nejen
lokálních značek. Slavné ústecké značky se také nově objevují v pop art zpracování ústeckého výtvarníka V. Linka, a sice na

Vánoční strom pro Mírové
náměstí je z Bukova
Z Bukova pochází vánoční
strom, který o letošních Vánocích zdobí Mírové náměstí v Ústí nad Labem. Město ho
dostalo darem.
Na výzvu zveřejněnou v Městských novinách odpovědělo také
společenství vlastníků bytů z ulice Za Vozovnou. Nabídlo krásný
souměrný smrk ztepilý. Smrk je
vysoký kolem čtrnácti metrů, je
souměrný s hustými pravidelnými závěsy větví.
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„Nevíme, jak je starý. Moje babička, které je 85 let, ho pamatuje ještě jako malý smrček. Zvykli jsme si
na něj, byl pod ním příjemný stín,
ale kořeny už zasahují do základů
domu, tak jsme využili možnosti věnovat strom městu,“ vysvětlil Luboš Vondra ze společenství
vlastníků.
Také další dva stromy na Lidickém náměstí a v atriu magistrátu jsou dary od občanů. Na nová stanoviště se stěhovaly 20. listopadu.

tričkách a kuchyňských zástěrách. Velký ohlas, a to nejenom
u sběratelů, mají repliky starých plechových cedulí. V plechu jsou zhotoveny také originální magnetky v designu slavných ústeckých značek.
Pro nejmenší máme nachystány
dárečky z kolekce Labské královny – knihu, animované pohádky na DVD, omalovánky, blok,
pastelky aj. Novinkou je publikace Poznej Ústí nad Labem s Labskou královnou, pomocí které
se děti dozví informace o městě
a navíc vyplní zábavné úkoly, za
které mohu získat malý dárek.

Sbírka
pro děti
Vánoční sbírka pro děti bude
opět probíhat na Mírovém náměstí u vánočního stromu. Bude zde umístěna schránka na
hračky a další dárky pro dětské
pacienty Masarykovy nemocnice a pro děti z Azylového domu pro matky s dětmi. Hračky
mohou být nové i starší. Měly by
však být čisté a v dobrém stavu.
Uskuteční se také finanční
sbírka pro děti z dětských domovů. V loňském roce lidé
do kasičky přispěli celkovou
částkou 6 618 korun.

Mezinárodní taneční festival okouzlil město
Taneční skupina Avalanche, Taneční skupina Freedom a Dance
Center Marverci, jejichž členové
připravili sedmnáct působivých
vystoupení.
Sobota byla věnována mistrovským soutěžím. Mistry EU se
v deseti tancích stali David
Odstrčil s Tarou Bohak, mistry
ČR se v kategorii free style STT
stali Martin Dvořák se Zuzanou Šilhánovou, mistry ČR se
v kategorii free style LAT stali
Lukáš Bartůněk s Katkou Hrstkovou a mistry ČR v kategorii
formace STT se stal TK Chvaletice s vystoupením One and
Only.

Významnou událostí se v úvodu společenské sezony stal
Mezinárodní taneční festival,
který Ústí nad Labem hostilo již po 43. Úspěch zaznamenal nejen u domácích a zahraničních tanečníků, porotců
a dalších odborníků, ale hlavně u diváků, kterých se na taneční svátek přišlo podívat
na 1 500.
Festival probíhal ve dvou dnech.
Vrcholem pátečního večera se
stala cena primátora Ústí nad
Labem. Zúčastnily se jí Taneční
škola, Sportovní taneční klub Gebert - partnerský klub Festivalu,

Neštěmice ožijí Staročeskými Vánoci
Staročeské Vánoce připravila radnice
obvodu Neštěmice. Uskuteční se v parku
před úřadem městského obvodu ve čtvrtek 13. prosince od 13.00 do 19.00.
Návštěvníci se mohou těšit na velký Betlém
s Ježíškem v jeslích, Pannou Marií, Josefem,
třemi králi, pastýři, hudebníky a dalšími malovanými postavami v životní velikosti. Po stra-

nách Betléma budou vánoční stánky. V prvním z nich lze vyzkoušet některou vánoční
věštbu nebo zvyk. Například věštění z polínek
nebo pouštění lodiček. Další stánky jsou věnovány tradičním řemeslům nebo prodeji vánočních výrobků. Zájemci si mohou vyrobit
vánoční ozdoby, sledovat práci kováře či využít služby Vánoční pošty, která doručí přání
malých i velkých přímo Ježíškovi.

Připraven je i zábavný program, občerstvení
a další překvapení.
Adventní období zahájí v obvodu Neštěmice koncert Severočeského smyčcového
kvinteta a sólistů v kostele v Mojžíři. Uskuteční se 1. adventní neděli 2. prosince od
17.00. Vystoupí na něm také sólisté ZUŠ
Neštěmice a sólisté Severočeské filharmonie Teplice.

Než se rozsvítí vánoční výzdoba
Vánoční výzdobu centra Ústí nad Labem zajišťuje úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Město.
Týká se to veškerých světelných
dekorů zavěšených převážně na
pouličním osvětlení v ulicích Pařížská, W. Churchilla, na Lidickém náměstí a atriu magistrátu,
světelných řetězů umístěných na
alejních stromech (Hrnčířská, Revoluční, Mírové náměstí, Lidické
náměstí, Smetanovy sady) a kromě hlavního vánočního stromu
na Mírovém náměstí, který spolu s výzdobou zajišťuje magistrát,
také vánočních stromů na Lidickém náměstí a v atriu.
Každý rok je nejdříve třeba přezkoušet vánoční výzdobu, zdali je funkční, poté se musí rozbité komponenty opravit, případně dokoupit. Zajišťuje to již tradičně firma pana Panochy, která
provádí také montáž a demontáž vánoční výzdoby. Nutné je

taky zajištění elektrické energie
a pronájmu kabelových rozvodů
veřejného osvětlení, které zprostředkovává firma Eltodo citelum.
Vánoční stromy dostalo město
darem od občanů. Strom v atriu
bude od pana Francesco de Gennara z Rozkošné ulice na Střekově a strom na Lidickém náměstí
od pana Klenera z Lázeňské ulice v Brné. Strom na Mírovém náměstí městu věnovalo společenství vlastníků bytů Za Vozovnou.
Letos obohatí vánoční výzdobu dvacet světelných řetězů
LET a 36 okrasných dekoračních koulí, které ozdobí hlavně vánoční stromy. Kácení a odvoz vánočních stromů proběhlo
20. listopadu a zajistila je firma pana Panochy ve spolupráci
s firmou AVE.
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25. 11. 2012, neděle
• 14.00 Mikulášský karneval – Čertovská
manéž aneb Pekelná prima show,
Dům kultury města ÚL – velký sál
26. 11. 2012, pondělí
• 9.00 Zahájení vánočního jarmarku,
Mírové náměstí
30. 11. 2012, pátek
Rozsvícení vánoční výzdoby
na Mírovém náměstí
• 15.00 Goblin, vystoupení hudební skupiny
s irskými melodiemi
• 16.00 Advent s Ústeckými trubači,
koncert na Mírovém náměstí
• 16.30 Samson Lenk, hudební vystoupení
• 17.00 Rozsvícení vánočního stromu,
Ave Maria, Mírové nám.
• 17.30 Samson Lenk, hudební vystoupení
1. 12. 2012, sobota
• 14.00 – 18.00 Den pro dětskou knihu –
zábavné odpoledne s knihami, výtvarná
dílna, Severočeská vědecká knihovna ÚL,
W. Churchilla 3
• 15.00 – 17.00 LOS PELOTUDOS,
koncert česko-španělsko-ruské kapely,
Mírové nám.
• 16.00 Mikuláš a čert v Biografu,
Biograf U Františka
2. 12. 2012, neděle
• 13.00 – 17.00 Dětské dílny a workshopy,
historická řemesla, Kostelní náměstí
• 15.00 Mikuláš v ZOO, mikulášská nadílka pro děti, rozsvícení vánočního stromu,
ZOO ÚL
• 16.00 – 18.00 Jitka Dolejšová & Band,
Mírové náměstí
• 17.00 Rozsvícení první svíčky na adventním věnci, Mírové nám.
• 17.00 Adventní koncert Severočeského
smyčcového kvinteta a sólistů ZUŠ Neštěmice, Kostel v Mojžíři
• 19.30 Bílé Vánoce Lucie Bílé, koncert
v Domě kultury města ÚL – velký sál
3. 12. 2012, pondělí
• 15.00 JAZZ trio a hosté, Mírové nám.
• 16.00 Vystoupení pěveckého sboru
DD Střekov, Mírové nám.
• 16.30 JAZZ trio a hosté, Mírové nám.
4. 12. 2012, úterý
• 15.00 – 17.00 Čertovský mejdan,
veselá příprava na Mikuláše, Divadlo VeTři,
program pro děti, Mírové nám.
• 17.00 Dům plný andělů, TS Freedom pořádá tradiční Mikulášskou show pro děti,
Taneční sál Důlce 3092/74
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5. 12. 2012, středa
• 15.00 – 17.00 Čertovská pohádka
Mikulášská družina
Směs kupletů, duet a scén Divadla „M“,
Mírové nám.
• 15.30 – 18.00 Mikulášská v DDM,
soutěže, vyrábění a úkoly s Mikulášem,
čerty a andělem, Dům dětí a mládeže
• 14.00 – 17.00 Mikulášská show s koncertem Martina Haricha, Kostelní náměstí
5. 12. – 21. 12. 2012
Strom splněných přání, přání dětí DD Střekov, která můžete splnit, Kostelní náměstí
6. 12. 2012, čtvrtek
• 15.00 Vystoupení pěveckého sboru
Fakultní ZŠ České Mládeže, Mírové nám.
• 15.30 Julie Houfková - přednes s vánoční
tematikou, Mírové nám.
• 16.00 Vystoupení Taneční skupiny Freedom, Mírové nám.
• 16.30 Michal Israel Volf, směs písní, Mírové nám.
• 17.00 Adventní autorské čtení,
Dům kultury města ÚL – restaurace
7. 12. 2012, pátek
• 15.00 – 17.00 LOS PELOTUDOS, koncert
česko-španělsko-ruské kapely, Mírové nám.
8. 12. 2012, sobota
• 14.00 – 17.00 Vánoční rolnička, předvánoční odpoledne pro celou rodinu, Dům
dětí a mládeže
• 15.00 Jitka Dolejšová & Band, Mírové náměstí
• 15.30 Harden šou, loutkař Patrik s loutkami populárních zpěváků, Mírové nám.
• 16.00 Jitka Dolejšová & Band, Mírové náměstí
9. 12. 2012, neděle
• 15.00 – 17.00 Vystoupení Berušky, Živý Betlém s divadelním souborem Bodlo
a Bodlinky, Pěvecký sbor Iuvenes, Dětské
dílny a workshopy, historická řemesla, Kostelní náměstí
• 16.00 Vystoupení pěveckého sboru Terasáček, děti z DD Severní Terasa, Mírové nám.
• 17.00 Rozsvícení druhé svíčky na adventním věnci, Mírové nám.
• 17.30 Vystoupení pěveckého sboru Terasáček, děti z DD Severní Terasa, Mírové nám.
• 16.00 a 19.00 Flashdance – TS Freedom
uvádí taneční představení na motivy světoznámého kultovního filmu, Činoherní studio
• 18.00 Adventní koncert Bendova komorního orchestru společně s pěveckými

sbory Luscinia a Ústecký pěvecký sbor,
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
10. 12. 2012, pondělí
• 15.00 Popletené vánoce,
veselá show pro děti, Mírové nám.
• 16.00 Vystoupení pěveckého sboru
DD Střekov, Mírové nám.
• 16.15 Popletené vánoce 2, pokračování
veselé show pro děti, Mírové nám.
• 17.00 Adventní posezení se Severočeským klubem spisovatelů, hudební doprovod A. Kopřiva, Severočeská vědecká
knihovna ÚL, W. Churchilla 3
• 19.30 VOJTĚCH DYK & B – SIDE BAND AGROTEC TOUR 2012, Dům kultury města ÚL
11. 12. 2012, úterý
• 15.00 Jitka Dolejšová & Band, Mírové nám.
• 15.30 Vystoupení souboru Rarášci, SŠ
a ZŠ Trmice, Mírové nám.
• 16.00 Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ SNP,
Mírové nám.
• 16.15 Jitka Dolejšová & Band, Mírové
nám.
• 16.30 Vernisáž výstavy dětských keramických prací DDM, Muzeum města ÚL,
výstava potrvá až do 6. 1. 2013 dle otevírací
doby Muzea města ÚL
• 18.00 Vánoční koncert Baletního studia
Severočeského divadla a ZUŠ E. Randové, Muzeum města ÚL – Císařský sál
12. 12. 2012, středa
• 15.00 – 16.00 Pěvecké a taneční vystoupení dětí ze ZŠ Anežky České, Mírové nám.
• 16.00 Michal Israel Volf, směs písní, Mírové nám.
• 16.30 Ohňová show, Mírové nám.
• 18.00 Česko zpívá koledy, v několika městech ČR a na ambasádách ČR ve státech EU
budou ve stejný den a čas zpívat lidé 5 koled,
které budou otištěny ve stejný den v denících
po celé ČR, hosté: David Deyl a dětský sbor
Cvrčci, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v ÚL
• 18.30 Ústecký dětský sbor – Adventní koncert - Ústecký dětský sbor, varhany,
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
• 19.00 Adventní koncert Severočeského
smyčcového kvinteta a sólistů, Muzeum
města ÚL - Císařský sál
13. 12. 2012, čtvrtek
• 15.00 Vystoupení pěveckého sboru
Fakultní ZŠ České mládeže, Mírové nám.
• 15.30 Harden šou, loutkař Patrik s loutkami populárních zpěváků, Mírové nám.
• 16.00 Vystoupení Taneční skupiny
Freedom, Mírové nám.
• 16.30 Harden šou, loutkař Patrik s loutkami populárních zpěváků, Mírové nám.

Doprovodný
program
• 17.00 Vánoční koncert ZUŠ E. Randové,
Severočeské divadlo ÚL
• 19.30 SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
– Adventus Domini, koncert v Kostele Nanebevzetí Panny Marie
14. 12. 2012, pátek
• 15.00 – 15.30 Vystoupení ZUŠ E. Randové, Mírové náměstí
• 15.30 – 17.00 Brass Bombers, ústecká
multižánrová kapela, Mírové nám.
• 18.00 BEL CANTO - Vánoční koncert,
Severočeská vědecká knihovna ÚL,
W. Churchilla 3
• 19.00 Vánoční baletní koncert aneb
vzpomínkové Vánoce, Severočeské
divadlo ÚL
15. 12. 2012, sobota
• 15.00 Goblin, vystoupení hudební skupiny
s irskými melodiemi, Mírové nám.
• 15.00 – 17.00 Historický program
pro děti a dospělé, historická řemesla,
Kostelní náměstí
• 16.00 – 17.00 Pohádkový flašinetář,
Mírové nám.
• 19.00 Vánoční benefiční koncert The Boom
Beatles Revival Band and Orchestra, host:
PETE BEST & THE PETE BEST BAND,
Dům kultury ÚL
15. 12. – 23. 12. 2012
• Vánoční trhy, Kostelní náměstí
16. 12. 2012, neděle
• 13.00 – 17.00 Historický program pro
děti a dospělé, historická řemesla, dětské
dílny a workshopy, Kostelní náměstí
• 15.30 – 16.30 Advent s Ústeckými trubači, koncert na Mírovém nám
• 16.30 – 18.00 Vystoupení pěveckého
sboru Terasáček, děti z DD Severní Terasa,
Mírové nám.
• 17.00 Rozsvícení třetí svíčky na adventním věnci, Mírové nám.
• 17.00 Vánoční taneční show TS Freedom,
Dům kultury města ÚL
• 17.00 Vánoční koncert Ústeckého dětského sboru a jeho hostů, Severočeské
divadlo ÚL
17. 12. 2012, pondělí
• 15.00 – 15.30 Vystoupení ZUŠ E. Randové, Mírové náměstí
• 15.00 – 17.00 Odpoledne s andělem,
program pro děti, vánoční soutěže
a písničky, Kostelní náměstí
• 15.30 Živý betlém, vystoupení DS Mladá
scéna, Mírové nám.
• 16.00 Vystoupení pěveckého sboru
DD Střekov, Mírové nám.

• 16.30 Živý betlém, vystoupení DS Mladá
scéna, Mírové nám.
• 19.00 „45 let skupiny Fešáci“, slavnostní
koncert, Dům kultury ÚL
18. 12. 2012, úterý
• 15.00 – 15.30 Vystoupení ZUŠ E. Randové, Mírové náměstí
• 15.00 – 17.00 Sváťovo divadlo, vánoční
den se Sváťou, Kostelní náměstí
• 15.30 – 17.00 JAZZ trio a hosté, Mírové
nám.
• 17.00 – 19.00 Vánoční přehlídka Taneční
školy a STK Gebert, Dům kultury města ÚL
• 19.00 J. J. Ryba: Česká mše vánoční,
Severočeské divadlo ÚL
19. 12. 2012, středa
• 15.00 – 15.30 Vystoupení ZUŠ E. Randové, Mírové náměstí
• 15.00 – 17.00 Vánoční koncert Dětského
domova ze Severní Terasy, Kostelní náměstí
• 15.30 – 17.00 Jitka Dolejšová & Band, Mírové nám.
• 17.00 MIMOTAURUS: Zimní pohádka, Severočeská vědecká knihovna ÚL, W. Churchilla 3
• 19.00 Vánoční koncert Marty Kubišové
za doprovodu Petra Maláska, Severočeské divadlo ÚL
20. 12. 2012, čtvrtek
• 15.00 – 15.30 Vystoupení ZUŠ E. Randové, Mírové náměstí
• 15.00 – 17.00 Sváťovo divadlo,
předvánoční odpoledne se Sváťou,
Kostelní náměstí
• 15.30 Harden šou, loutkař Patrik s loutkami populárních zpěváků, Mírové nám.
• 16.00 Vystoupení Taneční skupiny Freedom, Mírové nám.
• 16.30 Ohňová show, Mírové nám.
21. 12. 2012, pátek
• 15.00 – 16.00 Jitka Dolejšová & Band, Mírové nám.
• 15.00 – 17.00 Vánoční Asterix a Obelix,
hry a zpívání pro děti, psí vystoupení ve vánočních kostýmech, Kostelní náměstí
• 16.00 – 17.00 Advent s Ústeckými trubači, koncert na Mírovém nám
• 19.00 J. J. Ryba: Česká mše vánoční, Severočeské divadlo ÚL
22. 12. 2012, sobota
• 15.00 – 17.00 Historický program
pro děti a dospělé, historická řemesla,
Kostelní náměstí
• 15.00 – 17.00 Pohádkový flašinetář,
Mírové nám.

• 19.00 Velký country a bluegrass koncert, hosté: STAŘENKY/SCHOVANKY, skupina BLUE EYES, Národní dům ÚL
23. 12. 2012, neděle
• 13.00 – 17.00 Vítáme Ježíška s historickým programem, historická řemesla, dětské dílny a workshopy, Kostelní náměstí
• 15.30 – 16.00 Advent s Ústeckými trubači, koncert na Mírovém náměstí
• 16.00 – 18.00 Pohoda Vánoc, biblický příběh o narození Ježíška s českými koledami,
tradicemi a zvyky, Mírové nám.
• 17.00 Rozsvícení čtvrté svíčky na adventním věnci, Mírové nám
• 19.00 J. J. Ryba: Česká mše vánoční, Severočeské divadlo opery a baletu ÚL
24. 12. 2012, pondělí
• 10.15 Štědrý den v ZOO, vánoční nadílka
pro zvířata, ZOO ÚL
• 16.15 Vánoční zpívání, manželé Moosovi s klavírním doprovodem L. Havla, Kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích
• 22.30 Štědrovečerní zpívání vánočních
písní, Lidické náměstí
26. 12. 2012, středa
• 16.15 BEL CANTO – Vánoční koncert, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích
• 18.00 Vánoční koncert Bendova komorního orchestru a jeho hostů, Severočeské divadlo ÚL
27. 12. 2012, čtvrtek
• 14.00 Vánoční zpívání v ZOO Ústí n. L.,
vánočně laděný program pro děti, ZOO ÚL
• 17.30 BEL CANTO – Vánoční koncert, Kostel Narození Panny Marie v Chabařovicích
30. 12. 2012, neděle
• 16.00 Kočička s pejskem slaví Vánoce –
loutková pohádka, Biograf U Františka
• Provoz vánočního vláčku: 30.11., 4.12.,
5.12., 10.12., 23.12. 2012 po – so od 15.00
hod., ne od 16.00 hod., v případě nepříznivých klimatických podmínek bude z důvodu
bezpečnosti provoz omezen.
• Ohrádka se zvířátky ZOO: 30.11., 4.12.,
5.12., 10.12., 23.12. 2012 po – so od 15.00 hod.,
ne od 16.00 hod., dle klimatických podmínek
Po dobu trvání vánočních trhů bude na Mírovém náměstí umístěna kasička veřejné finanční sbírky pro dětské domovy. U vánočního stromu bude přistavena vánoční schránka na dárky pro dětské pacienty Masarykovy nemocnice a pro děti z Azylového domu
pro matky s dětmi. Děkujeme.
Změna programu vyhrazena!
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Zvířata z útulku
hledají nové přátele
Velkým a dlouhodobým problémem Centra pro zvířata
v nouzi je množství umístěných psů i koček, které překračuje jeho kapacitu.
Přesto, že se v loňském roce podařilo umístit 230 psů, je to stále málo a nárůst nových zvířat překračuje počet těch, pro která se podaří
najít náhradní péči. Pokud se tedy
najde zájemce, který by chtěl některému z opuštěných zvířat pomoci, může se s tím „svým“ nejprve seznámit přes webové stránky
na www.utulek-ul.cz nebo si přijet
vybrat přímo do areálu na Severní
Terase. Odměnou mu bude radost
ze zvířecího kamaráda, ale zároveň
i naplněný pocit zodpovědnosti za
živého tvora.
K obyvatelům centra patří
i Alan, pejsek, který se sem dostal od majitele, jež velmi těžce onemocněl a byl odvezen do
léčebny dlouhodobě nemocných. Alan se svým pánem bydlel v bytě, který realitní kancelář vyklidila, a o psa se už nikdo nechtěl postarat. Alánek je
klidný a vyrovnaný stařík, který by si zasloužil dožít někde

VÝZVA
k podávání žádostí o finanční dotaci z rozpočtu
Statutárního města Ústí nad Labem na rok 2013

Statutární město Ústí nad Labem
- Kulturní komise RM a Komise mládeže
a sportu RM upozorňují na možnost požádat
o dotaci z rozpočtu města pro rok 2013:
 v oblasti KULTURY
• na pořádání kulturních akcí 2013 – akce kulturního kalendáře
(subjekt může podat max. 3 žádosti na kalendářní rok)
• grantové projekty
Uzávěrka podávání žádostí: 4. ledna 2013
 v oblasti SPORTU
• na pořádání sportovních akcí 2013 – akce sportovního kalendáře
• na pořádání volnočasových akcí 2013 – akce volnočasového kalendáře
(subjekt, který žádá o dotaci, může podat maximálně tři žádosti
a kalendářní rok. V případě subjektu s více sportovními odvětvími
tři žádosti za každé sportovní odvětví)
Uzávěrka podávání žádostí: 4. ledna 2013
• na dlouhodobou činnost v oblasti sportu - členská základna do 18 let
• na dlouhodobou činnost v oblasti volnočasových aktivit - členská
základna do 18 let

v teple s hodným páníčkem. Je
mu asi deset let.
Centrum pro zvířata v nouzi, které spravuje zoologická
zahrada, je známější pod názvem městský útulek. Je umístěno stranou městského ruchu
v klidném prostředí na Severní
Terase.

Uzávěrka podávání žádostí: 31. ledna 2013
Informace o vyhlášených dotačních titulech a formuláře žádostí bude možné získat
od 30. listopadu 2012 na Magistrátu města Ústí nad Labem,Velká Hradební 8, Odbor
školství, kultury, sportu a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu
a sociálních služeb (p. Šmilauerová, č. dv. 288, tel. 475 271 584; p. Krčilová, č. dv. 288,
tel. 475 271 576) nebo na internetových stránkách www.usti-nad-labem.cz.
Upozorňujeme na nové formuláře pro podávání žádostí a na nově schválené Zásady upravující poskytování účelových dotací z rozpočtu města ÚL v oblasti kultury a sportu. Tyto dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách města
ÚL nebo přímo na odboru ŠKSS.
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Primátor Vít Mandík přijal Lukáše Konečného
Přeji mu nejen v jeho sportovní
kariéře hodně úspěchů,“ uvedl
primátor Vít Mandík.
Lukáš Konečný poděkoval primátorovi Mandíkovi a vedení
města za podporu. Jak řekl, zázemí, které v Ústí nad Labem
má, je důležité pro jeho sportovní i osobní život: „Děkuji za přijetí a zároveň děkuji za zlepšení
podmínek pro sport dětí a mládeže ve městě. Doufám, že se to bude
ještě výrazně zlepšovat. Jako otec
tří dětí bych chtěl pochválit pořádání takových městských akcí jako je například Ústecký půlmaraton,“ řekl Lukáš Konečný.

Boxera Lukáše Konečného přijal primátor Vít Mandík. Významnému českému sportovci poděkoval za vzornou reprezentaci města.
Profesionální boxer Lukáš Konečný žije a sportuje v Ústí nad
Labem a často se tu účastní nejrůznějších aktivit.
„Cením si Lukáše Konečného jako výborného sportovce
a vzorného reprezentanta města a České republiky. Ale také jako patriota, který nezapomíná, že je z Ústí nad Labem
a hrdě se k našemu městu hlásí.

Pozvánka

Výstava českých
a německých
výtvarníků
Výstava Skupiny 96 z Děčína a Skupiny Saské Švýcarsko z Pirny bude 30. listopadu zahájena v Informačním středisku města Ústí
nad Labem.
Na dvacet výtvarníků představí své práce na volné téma vytvořené s použitím
techniky olej, pastel, acryl
nebo akvarel.
Obě skupiny se již několik let setkávají při tvorbě v přírodě. Jejich setkání jsou motivována předáváním zkušeností, vzájemnou úctou, přátelstvím
a tolerancí. Výstava potrvá
do 20. ledna 2013.

Mezinárodní soutěž mladých klavíristů
Virtuosi per musica di pianoforte, 45. ročník mezinárodní klavírní soutěže se konal v Severočeském divadle.
Ceny města předávala náměstkyně primátora Zuzana Kailová.
Soutěž je určená pro mladé klavíristy. Své umění předvedlo ve
třech kategoriích 36 soutěžících
ze 14 zemí.
„Je obdivuhodné, jak vysoké úrovně mladí klavíristé dosáhli. Oceňuji práci jejich pedagogů a všech lidí,
kteří svým dílem přispívají k dalšímu rozvoji mladých hudebních talentů. Jsem ráda, že právě město
Ústí nad Labem má velký podíl na
pořádání této soutěže, která je pro
soutěžící nejen příležitostí k předvedení svého umění, ale také místem pro výměnu zkušeností,“ uvedla Zuzana Kailová.

Zuzana Kailová na snímku s oběma vítězkami Annou Kadlecovou (vlevo) a Kristinou Ayvazyan.
Absolutní vítězkou se stala
a cenu Statutárního města Ústí nad Labem získala Kristine
Ayvazyan (ČR). Cenu primá-

tora města Ústí nad Labem za
interpretaci skladby C. Debussyho převzala Anna Kadlecová (ČR).

Poděkování

Statutární město Ústí nad Labem
Statu
děkuje všem účinkujícím, sborům a souborům, školám, hudebním
skupinám a orchestrům, divadelním scénám a dalším partnerům,
skupin
kteří v letošním vánočním programu vystoupili
a podíleli
podí se na jeho zajištění.
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Autor
Mlha
výroku:
s obsahem
Hemingway
kouĜe

Otcova
sestra

Ranec

Vedro
(obecnČ)

Latinská
pĜedložka
(ke)

Staroþeši
od Chebu

Místo
v dole

Orientální
ženské
jméno

Lak

Hod

3

Tisíciny
krychlového
metru

Berly
Mašle

Násep

PĜedstavený
kláštera

2

Cizopasné
houby
VnitĜní
obývací
dvory

Hlava
rodiny

Lok
Údaje

3,14
Titul muže

PĜíslušník
keltského
národa

Náš
choreograf
(Pavel)
NevyhranČnost

1

Název
hlásky R

Národ

Vazal

Látati
Jméno
prozaika
Franceho

Poplachy

Na
odlišné
místo

Záhada

Jméno
pČvce
Blachuta

KainĤv
sourozenec
Zn. sušenek
NAPOVÍME:
DČlník
Pomo, Leila,
Mzdový
v kamenoŠmok, kaka,
úþetní
lomu
nosen, perm.
(slangovČ)

Jiným
zpĤsobem

Had
brejlovec

Kráþet

Kniha

Kosmetická
znaþka

Druh
papouška
Pominutí
smyslĤ

Bicykly

Menší
dobytek
NČmecký
vČtný
þlen

Mastná
kapalina

Název
sykavky

Ryba
síh

PĜístav
v RudomoĜí
Náš zpČvák
(Michal)

Chemická
znaþka
antimonu

Varianta
jména
Anna

NAPOVÍME: Blažena
Komers, ort, Trolejový
Hbani, Lu, ad, dopravní
Beno, naja. prostĜedek
Bývalý
hlasatel ýT
(Adam)

Praobyvatel
Bulharska
Vysoká
karta
Sumerské
mČsto

Druh

Korýš

Znaþka
kilopondu

ýást
Prahy

ýapkovo
drama

Miny
Jehliþnatý
les

Situace

MČkká
tónina

Kopí

Ohrada
Starší
znaþka
limonády

Poslední
útvar
prvohor

Symbol
lásky

StáĜí
Polévkový
knedlíþek

Od
Náš režisér
(Vít)

Nápoj bohĤ
Znaþka
voltampéru

M

4

5

Náhražka
stĜíbra

Fialový
polodrahokam

Z úspěšných luštitelů křížovky z čísla 66 Městských novin (správné znění tajenky: „Věř, že základem dobrých vztahů je veliká míra tolerance.“ Konfucius)
byli vylosováni a propagační předměty města Ústí nad Labem obdrží: Vendula
Sládková, Milan Rickl a Petr Hospodka z Ústí nad Labem. Tajenku dnešní
křížovky pošlete na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem a označte heslem „Křížovka“.
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Hlavní
mČsto
Zambie

Vánoční

Vydává Magistrát města Ústí nad Labem,
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem.
Neprodejná příležitostná tiskovina pro veřejnost.
Náklad 45 000 ks. Inzerce: tel. 475 271 297.

Prorýpat

Partnerem vánočního osvětlení
v Ústí n. L. je i letos EKOLAMP
Vánoční osvětlení se v Ústí nad Labem jako každý rok rozsvítí krátce před začátkem adventu, v pátek 30. listopadu. Letos, podobně jako v předcházejících letech, bude hlavní vánoční stromek zdobit Mírové náměstí. Stovky světel na stromku se rozzáří díky společnosti EKOLAMP.

Ústečané mohou soutěžit
o rozsvícené vánoční stromky
Šíření povědomí o recyklaci vysloužilých „úsporek“ podpoří v Ústí vědomostní soutěž „Rozsvítíme Vaše Vánoce“. Soutěžící musí do 12. prosince
správně vyplnit krátký kvíz na webu
www.rozsvitimevasevanoce.cz.

„Jsme rádi, že již poněkolikáté bude ekologickým partnerem vánočního stromku společnost
EKOLAMP, která pro město zajišťuje recyklaci a ekologickou likvidaci úsporných světelných
zdrojů a průmyslových svítidel,“ uvedla Zuzana Kailová, náměstkyně primátora města.

„Pro výherce je připraveno deset vánočních
stromů v květináči se sadou krásných ozdob a moderním LED diodovým osvětlením,“ slíbil Alexandr Hanousek. Stromek
lze pěstovat i pro příští vánoční svátky,
anebo jej vysadit do volné přírody.

Úsporné zářivky do koše nepatří
Klasické sváteční osvětlení spotřebuje denně
energii, kterou by vyprodukovala malá vodní
elektrárna. Proto i Ústí nad Labem postupně
nahrazuje klasické žárovky úspornými. Investice do nových světel se městu díky energetickým úsporám rychle vrátí.
Když úsporné světelné zdroje doslouží, měly by
být recyklovány a nikoli skončit v běžném komunálním odpadu. Úsporné zářivky, výbojky či
LED světelné zdroje totiž obsahují řadu cenných
kovů a jiných druhotných surovin, které je možné opětovně využít. Některé světelné zdroje navíc obsahují malé množství toxické rtuti, která
při nesprávné likvidaci zbytečně zamořuje životní prostředí. „Ročně končí na skládkách až 60 %
doma použitých a vyřazených úsporných světelných zdrojů. To představuje značnou ekologickou
zátěž více než tisíce tun směsi skla, plastů, kovů
a hlavně zhruba 75 kilogramů toxické rtuti,“ upozornil Alexandr Hanousek, jednatel společnosti EKOLAMP, která zajišťuje jejich zpětný odběr
a následnou ekologickou recyklaci.

Ročně přibývají desítky
nových sběrných míst
V současné době je v Ústí nad Labem provozováno čtrnáct sběrných míst, kam občané mohou vysloužilé úsporné zářivky, výbojky, lineární zářivky a světelné zdroje s LED technologií odnést. Z průzkumu, který si nechala společnost EKOLAMP vypracovat, vyplývá, že
spotřebitelé jsou ochotni odnášet vyřazené zářivky průměrně do vzdálenosti maximálně
714 metrů. EKOLAMP se proto snaží vycházet občanům vstříc a rozšiřuje síť malých sběrných nádob v obchodních centrech, na městských úřadech nebo ve firmách. „Doposud jsme
jich rozmístili více než patnáct set,“ dodal jednatel Hanousek. Aktuální informace o sběrných
místech v celém Ústeckém kraji a otevírací době jsou k dispozici na www.ekolamp.cz.
zde odstřihněte

Milý Ježíšku,
prosím, k Vánocům si moc přeji:
ji:

Vážený pan
Vážen

1.

Nebe
Česká republika

2.

Ježíšek

3.
Adresa, podpis: ....................................................................................
...................................................................................................................
Milé děti, přání Ježíškovi vystřihněte, vyplňte, stromeček vybarvěte
a dejte třeba za okno nebo rodičům, kteří je Ježíškovi určitě předají.
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