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Úterý 7. 9. 2010

Beseda na téma: Cesty k udržitelné dopravě v Ústí

Severočeská knihovna, W.Churchilla 3 • 17.00 hod. 

Čtvrtek 16. 9. 2010

Ukliďme svět!

Větruše • 16.00 hod.

Zumba maratón

Atrium Magistrátu města • 15.30 – 18.30 hod.

Pátek 17. 9. 2010

Objevme Labskou stezku

Labská stezka, Masarykova zdymadla

Sobota 18. 9. 2010

Porta Bohemica, turistický pochod • 7 – 53 km

start na Lidickém náměstí • 6.00 – 9.30 hod.

Cyklistický výlet • 60 km

odjezd od Informačního střediska města • 10.00 hod.

Pondělí 20. 9. 2010

Den bezpečného provozu

Obchodní centrum Globus • 13.00 – 17.00 hod.

Úterý 21. 9. 2010

Den bez úrazu

Dětské dopravní hřiště

Středa 22. 9. 2010

Procházky historií města

Informační středisko města • od 14.30 a 16.30 hod.

Den bez aut

Park Severní Terasa • 15 hod.

Celotýdenní akce – Geocaching Labská královna
Naleznete-li alespoň pět ze sedmi schránek, které se vážou k pověstem 

města a jeho okolí, a donesete-li o tom důkaz v podobě vyplněného Pasu, 
budete v informačním středisku města v průběhu Evropského týdne 

mobility odměněni pokladem Labské královny.

http://www.usti-nad-labem.cz/labskakralovna/

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor strategického rozvoje

Velká Hradební 2336/8, 401 00  Ústí nad Labem
Tel.: 475 241 128

alena.romanova@mag-ul.cz

Zdravé město Ústí nad Labem

pořádá ve dnech 16.–22. 9. 2010

Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední škola zdravotnická,
Ústí nad Labem, Palachova 35, 
příspěvková organizace

Mediálním partnerem kampaně



ČTVRTEK 16. 9. 2010

UKLIĎME SVĚT!

Akce na pomoc přírodě proběhne tentokrát v okolí zámečku Větruše. 
Sraz účastníků je v  16 hodin na  parkovišti na Větruši. Nápoje a  rukavi-
ce zajištěny, s  sebou si vezměte pouze pracovní oděv a  chuť do  práce!  
Po skončení úklidu opékání buřtů. 

ZUMBA MARATON

Netradiční akce v atriu Magistrátu! Od 15.30 si pojďte vyzkoušet latin-
sko-americké rytmy zumby. Zábavná, ale účinná taneční party. O  pro-
gram se postarají cvičitelé z REGEN Klubu. Pro všechny je dále připraven 
„Stánek zdraví“ Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra a  pro děti jsou 
nachystány různé dovednostní soutěže. 

Těšte se na  tříhodinový zumba maratón a  přijďte se hýbat přímo 
do centra Ústí! Dobrou náladu a pohodlný oděv s sebou.

PÁTEK 17. 9. 2009

OBJEVME LABSKOU STEZKU

Akce pro školy!

Program tohoto dne proběhne ve  znamení jízdy na  kole po  Labské 
stezce. Účastníkům akce bude představena národní technická památka 
Masarykova zdymadla a střekovská vodárna pro parní lokomotivy. Část 
Labského údolí si budou moci účastníci jízdy prohlédnout z paluby výlet-
ní lodi. Doprovodný program zajistí ukázkami své činnosti Vodní záchran-
ná služba Ústí nad Labem a Poříční policie. Účastníci jízdy odjedou vyba-
veni nejen zážitky, ale také informacemi o bezpečné jízdě na kole a první 
pomoci a v neposlední řadě také s užitečným dárkem. Akce je výsledkem 
spolupráce s Nadací Partnerství a Nadací České spořitelny.

SOBOTA 18. 9. 2010

PORTA BOHEMICA

Nabídka nejenom pro sportovce, ale i pro ty, kteří se potřebují odrea-
govat od každodenních stresů a spojit zdravý pohyb v přírodě s poznává-
ním krás, které okolí města nabízí. Začátek turistického výletu je plánován 
před budovou magistrátu mezi 6.00 a 9.30. Naplánováno je několik tras 
v  rozpětí 7–53 km. Cíl je pro všechny stejný - výletní zámeček Větruše - 
kde na účastníky čeká opékání vuřtů při poslechu hudby kapely Obec-
ná škola. Návštěva bludiště a vyhlídkové věže zdarma. Všichni účastníci 
pochodu budou moci v cíli využít služeb Oborové zdravotní pojišťovny 
- měření tlaku a  tuku. Trasy pochodu je možné si zkrátit využitím linek 
hromadné dopravy. MHD je v tento den pro účastníky pochodu zdarma. 

CYKLISTICKÝ VÝLET

Cyklovýlet odstartuje v 10 hodin před Informačním střediskem. Dříve, 
než se účastníci vydají na cyklostezku a dále do Litoměřic a do Homole, 
projedou centrem města. Všichni účastníci obdrží užitečný dárek a cestou 
na ně čeká vydatné občerstvení zdarma. Zvlášť bude oceněn každý cyk-
lista s bezpečnostní přilbou. 

Takže nezapomeňte - vyrážíme v 10.00!!!

PONDĚLÍ 20. 9. 2010

DEN BEZPEČNÉHO PROVOZU

Tato akce pro motoristy (ovšem nejenom pro ně) je výsledkem spoluprá-
ce s BESIPem, Policií ČR a Městskou policií. Program je nachystán na pon-
dělní odpoledne mezi 13. a 17. hodinou na parkovišti u obchodního centra 
Globus v Trmicích. Přichystáno je několik stanovišť - společnost Best Drive 
se postará o kontrolu náležitostí, které mají vliv na bezpečnou jízdu autem - 
nabízí zdarma kontrolu brzdové a chladicí kapaliny, test autobaterie, a kon-
trolu nahuštění a opotřebení pneumatik. Každý bude mít možnost si ověřit 
důležitost bezpečnostních pásů na otočném simulátoru nárazu. Představí 
se také Policie ČR s vozidly dálniční policie, speciálem na kontrolu kamionů 
a „oblíbeným“ VW PASSAT, provádět se bude také snímání otisků prstů. Ra-
dary městské policie si budete moci nechat přeměřit přesnost rychloměru 
vašeho vozu. CSPSD představí vozidlo MEJ, které je vybaveno váhami, tech-
nickou kontrolou vozidel a kontrolou jejich řidičů. V případě, že už k neho-
dě dojde, je důležité umět poskytnout první pomoc, ukázky první pomoci 
představí záchranáři z Vyšší odborné školy zdravotnické. 

ÚTERÝ 21. 9. 2010

DEN BEZ ÚRAZU

Akce pro školy!

Dětské dopravní hřiště v  Krásném Březně pořádá Den bez úrazu se 
soutěžemi a programem protiúrazové prevence. Děti budou mít možnost 
seznámit se s činností Integrovaného záchranného systému. Čekat na ně 
budou specialisté z preventivně dopravní služby Městské policie, ukázky 
činnosti Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, zdravotníků. Den bez 
úrazu je podpořen BESIPem.

STŘEDA 22. 9. 2010

PROCHÁZKY HISTORIÍ MĚSTA

Komentovaná procházka zaměřená na historii města a jeho architektu-
ru, jejíž trasa spojuje stojící i dávno zaniklé středověké stavby nacházející 
se v centru města.

Procházky začínají ve 14.30 a v 16.30 v  Informačním středisku města 
v Paláci Zdar. Čeká Vás povídání o historii města a procházka mapující nej-
zajímavější místa ve městě. K procházce se bude vázat i kvíz, jeho správné 
vyplnění Vám dává šanci v losování vyhrát zajímavé ceny. 

DEN BEZ AUT

Centrum pro rodinu Archa připravilo v  parku na  Severní Terase (pod 
Gymnáziem Dr. V. Šmejkala) zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi. Akce 
je určena dětem i jejich rodičům. Pro účastníky budou nachystány zajímavé 
soutěže s dopravní tematikou, závody na koloběžkách, kolech či odrážed-
lech. Nejšikovnější si odnesou zajímavou odměnu. Startujeme v 15 hodin! 


