
Město Krupka 
Přehled kulturních a společenských akcí 

 

 

 

Kontakt: Městský úřad Krupka 

Tel. infocentrum: 417 803 131  

E-mail.: info@mukrupka.cz; www.krupka-mesto.cz 
 

 

Kulturní zařízení města Krupka 

srdečně zve na společné 

  předvánoční odpoledne 

v parku před městským úřadem 

dne 3. 12. od 12 hodin 
   

Přijďte se s námi naladit na Vánoce! 
Ochutnáte vánoční dobroty, zahřejete se horkým nápojem, pobavíte při divadelním 

vystoupení a na jarmarku zakoupíte ozdoby na stromeček! 

Jarmark a dětské dílny od 12 hodin, od 13 hodin soutěže a hry pro nejmenší s Mikulášem, 

čertem a andělem, od 14.30 hodin divadelní představení souborů Bodlo a Bodlinka a 

od 15 hodin vystoupení dětí z mateřských a základních škol a žáků ZUŠ. 

V 17 hodin slavnostní rozsvícení vánočního stromu! 
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Název akce:     Adventní koncert 
Místo konání:  kostel sv. Anny v Krupce na Libušíně  

Datum a čas:   sobota 2. 12. od 17 hodin, vstupné zdarma 
 

Srdečně zveme do kostela sv. Anny, kde se v  

sobotu 2. prosince od 17 hodin koná 

ADVENTNÍ KONCERT.  
Vánoční a liturgické melodie zazní v podání   

žesťového kvinteta FIVE BRASS. 
Průvodní slovo  Vladimír Urban. 
Vstupné zdarma.  

................................................................................................................................................................ 

Název akce:   Adventní koncert ZUŠ Krupka 

Místo konání: velký sál DK Olympie Krupka  

Datum a čas:  neděle 10. 12. od 16 hodin, vstupné zdarma  
 

Základní umělecká škola v Krupce  

srdečně zve na 

ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ, 
který se koná v neděli 10. prosince od 16 hodin  

v kulturním domě Olympie. 

Přijďte se naladit na sváteční čas a strávit příjemný 

podvečer s hudbou. 
................................................................................................................................................................ 

Název akce:    Mikulášské sousedské odpoledne 

Místo konání:  restaurace Na Střelnici, Krupka - Bohosudov  

Datum a čas:   neděle 10. 12. od 15 hodin, vstupné 30 Kč  
 

Kulturní zařízení města Krupka srdečně zve  

do restaurace Na Střelnici, kde se v neděli 10. prosince  

od 15 hodin koná SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE  

pro seniory, tentokrát… S MIKULÁŠEM,  

ANDĚLEM A ČERTY! 

Přijďte s námi strávit příjemné chvíle, pobavit se a zatančit si!  
................................................................................................................................................................ 

Název akce:   Vánoční koncert ZUŠ Krupka 

Místo konání: velký sál DK Olympie Krupka  

Datum a čas:  čtvrtek 14. 12. od 16.30 hodin, vstupné zdarma  
 

Základní umělecká škola v Krupce srdečně zve na 

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ 

A PEDAGOGŮ, který se koná ve  

čtvrtek 14. prosince od 16.30 hodin  

v kulturním domě Olympie. 

Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a poslechnout si naše mladé talenty…  
................................................................................................................................................................ 
 



Název akce:    Půjdem spolu do Betléma 

Místo konání:  velký sál DK Olympie Krupka  

Datum a čas:   neděle 17. 12. v 15 a 17 hodin, vstup zdarma 
 

Divadelní soubor DK Olympie Krupka uvádí: 

tradiční výpravné putování k jesličkám  

s živou hudbou a zpěvem koled, 
 

„PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA“ 

…přijďte se podívat na příběh o Ježíškovi… 

Vystupujeme ve dvou představeních, od 15 hodin 

a večer od 17 hodin v kulturním domě Olympie v neděli 17. prosince. 
................................................................................................................................................................ 

Název akce:    Bohoslužba 3. neděle adventní 
Místo konání:  bazilika Panny Marie Sedmibolestné v Bohosudově  

Datum a čas:   neděle 17. 12. v 9 hodin  
 

Římskokatolická farnost Bohosudov si dovoluje zvát na 

BOHOSLUŽBU 3. NEDĚLE ADVENTNÍ, 
která se koná v neděli 17. prosince od 9 hodin  

v bazilice Panny Marie Sedmibolestné. 

Účinkuje Brixiho komorní soubor Teplice. 
Zazní skladby W. A. Mozarta, J. H. Bacha, B. Korejse, 

J. L. Oehlschlägela a dalších. 

................................................................................................................................................................ 

Název akce :     Jízda lanovkou na ŠTĚDRÝ DEN 
Místo konání :   dolní stanice lanové dráhy v Bohosudově 

Datum a čas :    24. 12. od 8.30 do 13 hodin 

            

VÁNOČNÍ JÍZDA LANOVKOU!  
 

Přijďte mezi nás na Štědrý den,  

nabídneme Vám svařák, vyvezeme Vás  

na Komáří vížku a zase dolů…od 8.30 do 13 hodin. 

 
................................................................................................................................................................  

 

 

 

Šťastné a veselé vánoční svátky a mnoho zdraví,  

spokojenosti a úspěchů v roce 2018  

přeje město Krupka. 

 

 
 


