
ÚSTECKÉ VÁNOCE 2018
ÚSTÍ NAD LABEM

2.12.2018 – 23.12.2018
LIDICKÉ NÁMĚSTÍ
KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ



ZÁKLADNÍ INFORMACE
Jako předchozí roky i letos připravuje Magistrát města Ústí nad Labem 

„Ústecké Vánoce“ pro své občany. 

Vánoční program se bude opět konat na dvou místech, na Lidickém 
náměstí a na Kostelním náměstí u Obchodního centra Forum.

Ústecké Vánoce budou slavnostně zahájeny o první adventní neděli 
2.12.2018, jak na Lidickém náměstí, tak v návaznosti také na Kostelním 
náměstí.

Závěr Ústeckých Vánoc pak připadá na poslední, čtvrtou adventní neděli 
23.12.2018, tedy den před Štědrým dnem.



ZÁKLADNÍ INFORMACE - Program
ZAHÁJENÍ neděle 2.12.2018 / Lidické náměstí / 15 – 19 hod

Jaroslav Uhlíř

Tereza Anna Mašková - zpěvačka a vítězka Superstar 2018

Dětský sbor Ústecké Bambini

Vánoční příběh v podání Divadla v Pytli

Požehnání stromu Arciděkanem M. Šimáčkem

Multimediální vánoční show zahrnující vzdušná akrobacie, pohádkové postavy, světelnou 
show a další

ZAKONČENÍ neděle 23.12.2018 / Lidické náměstí / 16 – 18 hod

Petr Kolář

Ondřej Ruml



ZAHÁJENÍ neděle 2.12.2018



ZAKONČENÍ neděle 23.12.2018



ZÁKLADNÍ INFORMACE - Program
Ústecké Vánoce 2018 se ponesou v duchu pohádkových a hudebních hvězd, vystupovat 

budou hvězdy hudební, sportovní, kulturní a to jak známé osobnosti z TV tak i z Ústecka

Vystoupí Pavel Calta, Olga Lounová, Debbi, Kamila Nývltová s kapelou, Markéta 
Konvičková, Dasha spolu s Václavem Noidem Bártou, Josef Vojtek spolu s elektrickým 
smyčcovým triem Inflagranti

Zapojí se také ústecké osobnosti a městské organizace

Každou neděli vystoupení hudebních hostů / Lidické n., Kostelní n. Kostel sv. Vojtěcha 
(adventní koncerty v kostele)

Každou středu vystoupení známého Youtubera

Tematické dny ( den se školami, den plný kouzel a pohádek, Staročeský den, Vánoce ve stylu 
První republiky, Historický den, Sportovní Vánoce, hudební dny a jiné)



ZÁKLADNÍ INFORMACE – Hudební hosté



ZÁKLADNÍ INFORMACE – Tematické dny



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Významná data

• 5.12.2018 
Průvod čertů Krampus a ohnivá show

• 11.12.2018
Výročí 100 let od vzniku ČSR

• 12.12.2018

Česko zpívá koledy s Deníkem

• 21.12.2018
Rozsviťme Ústí



DOPROVODNÝ PROGRAM

 Divadelní soubory

 Kapely

 Řemeslná výroba

 Vánoční zvyky a tradice

 Workshopy (vánoční staročeské zvyky, pletení housek, výroba              
slámových ozdob, svíček a jiné)

 Stánkový prodej občerstvení, vánočního a doplňkového sortimentu



VIZE

Představte se jako Ústecký patriot

Staňte se jedním z partnerů letošních vánoc v Ústí nad Labem

Ukažte občanům vaši podporu města

Vsaďte na období Vánoc, kdy lidé lépe vnímají jakoukoli dobrovolnou 
podporu městských akcí

Zlepšete u občanů města Ústí nad Labem podvědomí o vaší 
společnosti 

Prezentujte se v nejfrekventovanějším období, kdy vás bude dobře 
vidět



NABÍDKA PARTNERSTVÍ – Ústecké Vánoce
Generální partner Ústeckých Vánoc 100.000 Kč

 Propagace Lidické a Kostelní náměstí formou bannerů v dominantní podobě

 Při slavnostním zahájení a rozsvícení Vánočního stromu na LED obrazovce

 Logo na tiskových materiálech (program, billboard, plakát, web, vánoční pohlednice, atd.) – v dominantní podobě

 Výstavní prostor 3x3m pro vlastní prezentaci

Hlavní partner Ústeckých Vánoc 50.000 Kč

 Propagace Lidické a Kostelní náměstí formou bannerů 

 Při slavnostním zahájení a rozsvícení Vánočního stromu na LED obrazovce

 Logo na tiskových materiálech (program, billboard, plakát, web, vánoční pohlednice, atd.)

 Výstavní prostor 2x2m pro vlastní prezentaci

Partner Ústeckých Vánoc 30.000 Kč

 Propagace na jednom z náměstí formou vlastních bannerů

 Logo na tiskových materiálech (program, billboard, plakát, web, vánoční pohlednice, atd.)

 Výstavní prostor 2x2m pro vlastní prezentaci



NABÍDKA PARTNERSTVÍ – Lidické náměstí
Generální partner Náměstí 50.000 Kč

 Propagace Lidické náměstí formou bannerů v dominantní podobě

 Logo na tiskových materiálech (program, billboard, plakát, web, vánoční pohlednice, atd.) – v dominantní podobě

 Výstavní prostor 3x3m pro vlastní prezentaci

Hlavní partner Náměstí 30.000 Kč

 Propagace Lidické náměstí formou bannerů 

 Logo na tiskových materiálech (program, billboard, plakát, web, vánoční pohlednice, atd.)

 Výstavní prostor 2x2m pro vlastní prezentaci

Partner Náměstí 20.000 Kč

 Propagace Lidické náměstí formou vlastních bannerů

 Výstavní prostor 2x2m pro vlastní prezentaci



NABÍDKA PARTNERSTVÍ – Kostelní náměstí
Generální partner Náměstí 50.000 Kč

 Propagace Kostelní náměstí formou bannerů v dominantní podobě

 Logo na tiskových materiálech (program, billboard, plakát, web, vánoční pohlednice, atd.) – v dominantní podobě

 Výstavní prostor 3x3m pro vlastní prezentaci

Hlavní partner Náměstí 30.000 Kč

 Propagace Kostelní náměstí formou bannerů 

 Logo na tiskových materiálech (program, billboard, plakát, web, vánoční pohlednice, atd.)

 Výstavní prostor 2x2m pro vlastní prezentaci

Partner Náměstí 20.000 Kč

 Propagace Kostelní náměstí formou vlastních bannerů

 Výstavní prostor 2x2m pro vlastní prezentaci



NABÍDKA PARTNERSTVÍ – Koncerty v kostele
Dasha a Václav Noid Bárta 9.12.2018
Josef Vojtek a Inflagranti 16.12.2018

Charitativní koncerty v Kostele sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem ve 
spolupráci s Nadačním fondem Energie pomáhá.

Generální partner koncertu 45.000 Kč

Hlavní partner koncertu 25.000 Kč

Partner koncertu 15.000 Kč



NABÍDKA PARTNERSTVÍ
Partner vybraného dne

Partner vybrané aktivity

Partner vybraného doprovodného programu

Mediální partner

Finanční plnění výše uvedených partnerství bude řešeno s 
potencionálními partnery individuálně dle vzájemných potřeb a 
dohody.



STAŇTE SE PARTNEREM ÚSTECKÝCH VÁNOC 2018



KONTAKTUJTE NÁS

Pro domluvení spolupráce nás prosím kontaktujte.

 
 

 

 

 

 
 

Léonard Klára 
Obchod  
Dream PRO,s.r.o.  
M: +420 777 733 397  
E: leonard@dreampro.cz  

Holečkova 789/49, Praha 5, Smíchov  
Korespondenční adresa:  
Hrnčířská 64/4, Ústí nad Labem  
E: info@dreampro.cz  
www.dreampro.cz  
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