
 EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 

16.–22. 9. 2011

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

Pátek 16. 9. 2011
Den bez úrazu
Dětské dopravní hřiště Akce pro školy!
Ukázky dovedností jednotlivých složek Integrovaného zá-
chranného systému, nácvik poskytování první pomoci, pre-
vence úrazů a pravidla silničního provozu. Zkrátka vše co by 
měli školáci ovládat!

Sobota 17. 9. 2011
Porta Bohemica
Start: Magistrát města, Lidické nám., 6.00 – 9.30
Turistický pochod o několika obtížnostech tras v délce od 8 
do 53 km. Cílem všech tras je výletní zámeček Větruše, kde 
bude pro účastníky připraven táborák s opékáním buřtů. 

Cyklistický výlet
Start: Informační středisko města, Mírové nám., 10.00
Víkendová projížďka pro milovníky cyklistiky. V plánu trasy 
dlouhé 40 či 60 km je průjezd centra města, Labské cyklo-
stezky ve směru na Litoměřice a Homoli u Panny. Na každé-
ho účastníka čeká občerstvení a užitečný cyklistický dárek.
 
Neděle 18. 9. 2011
Ústecký 1/2Maraton 
Mírové nám., 12.00 
Volkswagen Ústecký 1/2Maraton, Volkswagen Běh na 10 km, 
Štafetový 1/2Maraton, Štafetový závod středních škol Ústec-
kého kraje a nesoutěžní Allianz Rodinný běh na 3 km.
Registrovat se může každý na:

www.usteckypulmaraton.cz

Neděle a středa–čtvrtek 18. a 21.–22.9.
Bezpečná doprava ve městě
Mírové nám., 9.00–17.00
Kampaň v rámci projektu CIVITAS Archimedes zaměřená na 
řidiče všech věkových kategorií a budoucí řidiče vozidel. Pro 
účastníky je připravena anketa slosovatelná o ceny a propa-
gace chování řidičů za volantem.
Více na www.usti-nad-labem.cz/civitas

Středa 21. 9. 2011   
Na Labské stezce s Praotcem Čechem
Labská cyklostezka, od Vraku k Tivoli, 13.00–18.00
Soutěžní odpoledne pro děti a dospělé na Labské stezce. 
Soutěže s turistickou a cyklistickou tématikou. Drobné ceny 
pro všechny soutěžící.

Středa–čtvrtek 21.–22. 9. 2011
Dny městské veřejné dopravy
Mírové nám., 9.00 - odpolední hodiny
Kampaň v rámci evropského projektu CIVITAS Archimedes na 
podporu městské hromadné dopravy. Zveme vás na výsta-
vu fotografi í z historie MHD, soutěž o roční předplatné MHD. 
Pro všechny nachystány drobné upomínkové předměty.
Více na www.usti-nad-labem.cz/civitas 

Na akci bude dne 24. 9. navazovat Den otevřených 
dveří v Dopravním podniku. 

Čtvrtek 22. 9. 2011
Ukliďme svět! 
Střižovický vrch, 16.00
Akce na pomoc přírodě proběhne tentokrát v okolí Stři-
žovického vrchu. Sraz účastníků v 16 hodin na dět-
ském hřišti ve Střižovické ulici. Občerstvení 
i pracovní pomůcky zajištěny. 
Více na www.ddmul.cz


