
ADVENTNÍ ČAS V ÚNĚTICÍCH U PRAHY  - víkend 4.- 5. 12. 2021 - SOKOLOVNA ÚNĚTICE, ÚNĚTICKÝ 

PIVOVAR A HOSPŮDKA U LASÍKŮ 

Srdečně vás zveme na předvánoční čas do malebné vesničky Únětice u Prahy (dojezd příměstským 

autobusem z Dejvické, nebo vlakem do Roztok a dále pěšky…). Konat se zde budou dokonce tři akce  

najednou: vánoční trhy, knižní trh a Dny ukulele. 

UKESHOP v     SOKOLOVNĚ  

Během prvního prosincového víkendu UKESHOP.CZ pořádá trh svých hudebních nástrojů, a to 

v prostorách únětické Sokolovny (https://goo.gl/maps/mC4WjshU8Azk5LUF7). Celá akce bude doplněna

i zajímavými koncerty.

Sobota 4.12. 

10.00 - 17.00 Hudební trh a lekce základů hry na ukulele s Marcelou

18.30 Koncert Marcely Brožové

19.30 Koncert skupiny Ecce Uku

Neděle 5.12

10.30 - 16.00 Hudební trh a lekce základů hry na ukulele s Marcelou

Během celého víkendu si budete moci vyzkoušet a zakoupit širokou škálu ukulelí a příslušenství, plus 

mnoho dalších nástrojů (některá banja, mandolíny, kazoo, brumle, kalimby a sansuly, cajony, djembe, 

plechové píšťaly a spoustu malých bicích nástrojů pro děti i dospělé),  prolistovat si rozsáhlou nabídku 

dostupných hudebních knih. K dispozici bude také mnoho druhů hudebních dárků, které můžete pořídit 

pro své blízké. Můžete také využít příležitosti a vyzvednout si zde i online zakoupené položky.  

V sobotu i v neděli bude Marcela Brožová pořádat 60ti minutové lekce hry na ukulele pro začátečníky za 

150,- Kč na osobu. V ceně je i zápůjčka ukulele. Časy lekcí jsou stanoveny na 11.00, 13.00 a 15.00 hodin. 

Kapacita je omezená, proto se prosím objednejte předem na email ben.anderson@email.cz .  Protože 

ukeshop.cz není jen obchod, ale také centrum všeho dění kolem ukulele, rozhodli jsme se uspořádat v 

sobotu hned dva koncerty: od 18.30 koncert s Marcelou Brožovou, a poté od 19.30 koncerte skupiny 

Ecce Uku. Na obě akce je dobrovolné vstupné. 

Pokud se rozhlížíte po nějakém speciálním nástroji a chtěli byste si ho zároveň vyzkoušet, napište na 

výše uvedený mail a my postaráme o to, že ho budete mít na místě k dispozici.

ÚNĚTICKÉ VÁNOČNÍ TRHY 

Už podesáté se v prostorách Únětického pivovaru ( https://goo.gl/maps/kv5qiJJXfGNK2kKp7)   pořádají 

oblíbené adventní trhy. Letos se konají o víkendu 4. a 5. prosince vždy od 10 do 18 hodin. Můžete zde 

zakoupit řemeslné výrobky a dárky - od keramiky přes vlněné a textilní doplňky, mýdla, čaje až po svíčky,

vánoční výzdobu a různé jiné zboží od českých malých výrobců. K tomu všemu si dejte vynikající únětické

pivo, svařák nebo medovinu. Čeká vás i spousta dobrot z pivovarské kuchyně. Pro děti na neděli se na  

návštěvu chystají také Mikuláš s doprovodem. 

https://goo.gl/maps/kv5qiJJXfGNK2kKp7
mailto:ben.anderson@email.cz
https://goo.gl/maps/mC4WjshU8Azk5LUF7


KNIŽNÍ TRHY U LASÍKŮ

V neděli 5. 12. od 10 do 14 hodin se v Hospůdce u Lasíků (https://goo.gl/maps/dSnaJDo2TUVnEo1Z8) 

opět koná oblíbený Knižní trh, který je pořádán spolupráci se sdružením Roztoč. Kromě knih pro děti i 

pro dospělé zde můžete zakoupit adventní věnce i jiné maličkosti. Celý výtěžek akce přispěje na 

dostavbu domečku pro sdružení Roztoč, všichni trhovci pracují zadarmo. Přijďte si koupit knihu nebo 

dárek pro blízké. K tomu budou zpívat a hrát Únětické rybičky. 

https://goo.gl/maps/dSnaJDo2TUVnEo1Z8

