
Zahájení 
turistické sezóny 2017 

v Ústí nad Labem

25. března (sobota)
Mírové náměstí 10:15
Zahájení cyklistické sezóny 2017
Jubilejní 10. ročník cyklistického výletu. Cyklotrasa provede historií, dálničním
uzlem, přírodní rezervací i oblastí rekultivace. Nebude chybět pozvání na tradiční
jarní guláš v Roudníkách. Délka do 40 km. Pořádá SK Cyklotour.

Hrad Střekov 13:00 - 17:00
Slavnostní zahájení turistické sezóny 2017
Bohatý doprovodný program, hudba, tanec, šerm.

26. března (neděle)
Zámek Trmice 10:00, 13:00, 15:00
S mašinkou do nové sezóny!
Prohlídky muzea modelové železnice.

1. dubna (sobota)
Cyklocentrum 8:00 - 20:00
Zahájení jarního provozu cyklocentra v prostoru Zanádraží
TIP: Vyražte na jaře na kolo a využijte služeb cyklocentra.

Volnočasový areál na Větruši 9:00 - 19:00 (přestávka 14:00 - 14:30)
Zahájení jarního provozu
Zahájení provozu zrcadlového a přírodního bludiště na Větruši. V případě přízni-
vého počasí bude otevřeno i dětské hřiště a sportoviště. 

Zámek Velké Březno 10:00
Otevírání okenic - Zahájení nové sezóny 
Při první prohlídce zámku mohou návštěvníci pomoci s probouzením zámku ze
zimního spánku do nové sezóny.

Muzeum ČSLO Valtířov z.s. 13:00 - 17:00
Slavnostní otevření bunkru
Zahájení sezóny, slavnostní otevření bunkru, průvodce v dobové uniformě, bunkr
vybavený zbraněmi.

Zoologická zahrada
Slavnostní zahájení sezóny 
Tradiční akce k zahájení letní sezóny s bohatým doprovodným programem.

Zubrnická museální železnice
Zahájení provozu na Zubrnické museální železnici
První vlak odjíždí v 10:10 ze stanice Ústí n. L. - Střekov.

Ústecké podzemí 13:00 - 19:00
Den otevřených sklepů - Ze sklepa do sklepa II
Degustace vín od vinařů z Čech a Moravy.

1. - 2. dubna (sobota, neděle)
Kostel sv. Floriána 10:00 - so 14:00/ne 15:00 
Zahájení provozu stálé průvodcovské služby
Průvodcovská služba každou sobotu, neděli a ve svátek.

2. dubna (neděle)
Zámek Trmice 10:00, 13:00, 15:00
S mašinkou do nové sezóny!
Prohlídky muzea modelové železnice.

Kostel sv. Václava v Roudníkách 14:00
Otevření kostela s bohoslužbou a výstavou obrazů
Ve 14:00 otevření kostela, v 15:00 bohoslužba, v 16:00 výstava obrazů Bohuslava
Rejnka (k vidění již od 14:00).

8. dubna (sobota)
Ústecká jarní padesátka start mezi 6:00 a 8:00
Pořádá KČT, trasy budou směrem na Střížovický vrch a Chlumec, začátek u býva-
lého Apolla (Důlce). V 6:00 výběh dlouhých tratí; v 8:00 výběh kratších tratí.

Muzeum města Ústí n. L. 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 
Velikonoční dílna
Tvořivá dílna pro děti s velikonoční tématikou.

Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. – pobočka W. Churchilla 3
10:00 - 17:00
Jarní kreativní dílna
Akce pro celou rodinu, možnost najít nové inspirace a vyrobit si jarní dekoraci
pro radost.

Václavské náměstí v Trmicích 10:15 
Bílinské údolí na kole
Trasa Bílinským údolím s odbočkou k Dubickému kostelíku a s návratem na Lab-
skou cyklostezku. Délka 40 - 70 km. Pořádá SK Cyklotour.

Přírodovědecká procházka kolem jezera Milada 13:00 - 16:00 
Komentovaná procházka kolem jezera Milada s přírodovědci o délce 10 km. Sraz
na východě hlavní pláže v 13:00.
TIP: Přijďte s námi poznat přírodu jezera Milada.

8. - 9. dubna (sobota, neděle)
Soubor lidové architektury Zubrnice 9:00 - 16:00
Velikonoce v Zubrnicích 
Velikonoční zvyky, zdobení kraslic, pletení pomlázek, pečení na sporáku, vynášení
smrtholky s folklórními soubory, divadlo, stezka pro děti.
TIP: Svezte se historickým vláčkem! Zubrnická museální železnice v rámci
Velikonoc posiluje vlaky.

10. dubna (pondělí)
Zámek Krásné Březno 16:00
J. Zajíc: Architektura českých menšinových škol na Teplicku do roku 1938
Přednáška pro veřejnost.

14. dubna (pátek)
Zahájení jízd cyklobusu
TIP: Vyjeďte do nové sezóny na kole a využijte pravidelných jízd cyklobusu.

15. dubna (sobota)
Zámek Velké Březno 10:00 - 16:00
Hraběcí mlsání - Velikonoční čokoláda s princeznou
První letošní jedinečná gurmánská prohlídka zámku, při které bude možné ochut-
nat deset speciálních druhů čokolád vyrobených podle tradičních receptů, na
nichž si pochutnávali nejen malí princové a princezny. 

17. dubna (pondělí)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 12:00 - 18:00
Kostel sv. Vojtěcha 12:00 - 18:00
Den památek
Zpřístupnění kostelů pro veřejnost u příležitosti Mezinárodního dne památek (18. 4.).

18. dubna (úterý)
Kostel sv. Floriána 10:00 - 16:00 
Den památek
Zpřístupnění kostela pro veřejnost u příležitosti Mezinárodního dne památek. 

Zámek Krásné Březno 10:00 - 15:00
Výstava „Josef OPITZ“
Výstava Josef Opitz (1890–1963) je výsledkem spolupráce Oblastního muzea
v Chomutově a Freilichtmuseum ve Finsterau a lze ji shlédnout ve všední dny až
do 19. 5. 2017.

Muzeum města Ústí n. L. 17:00 
Výstavou „STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ“ s Eliškou Wiesnerovou
Novou výstavou o dramatické historii i běžném životě středověkého města Ústí
provede kurátorka Mgr. Eliška Wiesnerová. 

22. dubna (sobota)
Zámek Velké Březno 10:00 - 16:00
Den památek - Oživený zámek
Speciální hrané kostýmované prohlídky oživeného zámku aneb „Co jindy neuvidíte“.

Zámek Velké Březno 20:00
NOČNÍ PROHLÍDKA - První letošní noční prohlídka 
Netradiční prohlídka zámku – silný a pravdivý příběh, historické kostýmy, dobové
osvětlení.

23. dubna (neděle)
Muzeum lehkého opevnění vz. 36 10:00 - 17:00
Zrekonstruovaný objekt předválečného opevnění v Hostovicích otevřen pro ve-
řejnost.

29. dubna (sobota)
Parkoviště u hlavního vlakového nádraží 9:00 
Jízda Českým středohořím 
14. ročník jarní jízdy Českým středohořím. 3 trasy v délkách 55, 75 a 120 km zá-
jemce vyvezou Labskou cyklostezkou nebo údolím řeky Bíliny mezi vrcholy stře-
dohoří do romantického místa v Kocourově. Na startu mapy a výklad tratě.
Pořádá SK Cyklotour.

Pivovar Velké Březno 10:00
Vepřové hody pana Cibicha
Exkurze v pivovaru za zvýhodněné vstupné (10:00 - 12:30, každých 30 minut);
v restauraci U Dubu vepřové hody s hudbou, ve 14:00 slosování vstupenek do
pivovaru o pět kartonů piva.

30. dubna (neděle)
Ústecké podzemí 16:00 - 21:00
Tradiční pálení Čarodějnic II
Tradiční akce spojená od 20:00 s degustací vína.

1. května (pondělí)
Zoo Ústí nad Labem
Ptačí den v zoo
Tradiční akce pro milovníky ptáků. Ranní pozorování ptactva obohacené o od-
bornou komentovanou přednášku ornitologů, ukázka odchytu a kroužkování
zpěvného ptactva. Program bude pokračovat po celý den - pro všechny bude
připravena řada soutěží a her tematicky zaměřených na naše opeřené přátele.

Prvomájový výstup na Kozí vrch • 70. ročník 11:00 - 15:00
70. ročník nejstarší turistické akce v Ústí nad Labem. Místo startu je libovolné,
akce probíhá na louce pod Kozím vrchem, účastníci obdrží mimořádně
 vydanou absolventskou vizitku, na vrchol Kozího vrchu chodí účastníci indi-
viduálně.

6. května (sobota)
Zámek Velké Březno 8:00 - 18:00
O POHÁR HRABĚTE CHOTKA - 16. ročník závodu autoveteránů 
Tradiční akce, při které se mohou návštěvníci potěšit krásou stovky starých strojů
a povzbudit jejich posádky při startu a dojezdu závodu.

7. května (neděle)
Procházky historií města 10:00, 13:00
Konec 2. světové války v Ústí nad Labem
Komentované procházky s historikem T. Okurkou. Sraz před informačním stře-
diskem. Z kapacitních důvodů pouze pro registrované zájemce - nutná před-
chozí registrace v informačním středisku.

13. května (sobota)
Zapomenuté památky v údolí řeky Bíliny
Vlastivědná exkurze po zapomenutých památkách na pomezí ústeckého a te-
plického okresu s archeologem J. Šedivým.  Začátek v 8:50 u zastávky ČD v Bro-
zánkách (odjezd z Ústí n.L. hl. n. v 8:28).
Trasa: Brozánky - pozůstatky hradu Paradies - Rtyně nad Bílinou (5 km)

13. - 14. května (sobota, neděle)
Soubor lidové architektury Zubrnice 9:00 - 17:00
Zubrnický májový jarmark 
Staročeský řemeslný trh, pouliční divadla, kejklíři, stezka a dílny pro děti, folklórní
soubory, pečení na kachlovém sporáku.
TIP: Svezte se historickým vláčkem! Zubrnická museální železnice v rámci
jarmarku posiluje vlaky.

Parní vodárna na Střekově 10:00 - 16:00
Po oba dny otevřeno pro veřejnost.

Železniční muzeum na nádraží v Zubrnicích 10:00 - 17:00
Po oba dny otevřeno pro veřejnost.

14. května (neděle)
Cyklokemp Loděnice v Brné 10:00 - 16:00
Jarní odemykání Labské stezky 2017
Zahájení cyklistické sezóny s bohatým doprovodným programem. 

Další zajímavé tipy:
22. dubna Slon Hugo pomáhá hasičům (Zoo Ústí nad Labem)

13. května Po liščí stopě (Zoo Ústí nad Labem)

15. května L. Radová - Přednáška Chmel je naše zlato 
(Zámek Krásné Březno, 16:00)

20. - 21. května 24. Chabařovická pouť (Chabařovice)
UL-LET, UL-LET dětem (Areál Letního kina)

27. května  Košt hraběte Chotka - XIX. ročník soutěžní ochutnávky vín
(Zámek Velké Březno)

Od 1. dubna bude zahájena pravidelná doprava historického vlaku T3 Ústí nad
Labem-Střekov - Zubrnice o víkendech a svátcích až do konce října.

Pravidla soutěže
Do slosování budou zařazeni účastníci, kteří do 21. 5. 2017 předloží v Informačním středisku města Ústí nad Labem platnou vstupenku

nebo jiný doklad nejméně ze 3 navštívených akcí z programu. Kompletní program a informace o soutěži najdete na

www.usti-nad-labem.cz a 
nebo v Informačním středisku města Ústí nad Labem na Mírovém náměstí.

Změna programu vyhrazena.   


