
  
    

 

     
 

    

    
 

   
   

   

    
 

    
 

     

    

    
 

   
 

 
 

Zahájení  
turistické sezóny 2018 

v Ústí nad Labem
6. – 8. dubna 2018

Oslavte s námi zahájení turistické sezóny!
Zúčastněte se alespoň tří akcí a budete zařazeni do slosování o atraktivní ceny!

Pravidla soutěže
Do slosování budou zařazeni účastnici, kteří do 14. 4. 2018 předloží v Informačním středisku města Ústí nad Labem leták  

nejméně se třemi razítky od subjektů zařazených do 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.

 Na uvedených akcích bude pořízena fotodokumentace, která může být zveřejněna pro propagační účely města.

6. dubna (pátek)
Informační středisko města Ústí nad Labem 15:00

Zázračné České středohoří
Přednáška Jiřího Svobody, autora knih o Českém středohoří; losování o novou publikaci.

7. dubna (sobota)
Volnočasový areál na Větruši 14:00

Zahájení turistické sezóny
Pohádka  „O Koblížkovi“ v podání Sváťova dividla ve 14:00; soutěže pro děti;  

vstup do areálu zrcadlového bludiště zdarma po celý den.
Cyklocentrum města Ústí nad Labem 11:00–16:00

Do nové sezóny s Janem Hlinákem 
Soutěže, tvořivé dílny a povídání s bývalým reprezentantem v cyklistice Janem Hlinákem.

Zoologická zahrada
Slavnostní zahájení letní sezóny

Akce zaměřena na 110. výročí od založení Lumpeparku, předchůdce dnešní zoo; program v historickém 
duchu věnovaný osobnosti Heinricha Lumpeho (výstava Od Lumpeparku k zoo, živá socha Heinricha 

Lumpeho, soutěže a další aktivity).
Ústecké podzemí – Muzeum civilní obrany 13:00–19:00

Otevřené sklepy 
Vinaři z Čech i Moravy představí svá vína v labyrintu 750 m dlouhých chodeb Ústeckého podzemí,  

zábava pro dospělé i děti.
Pivovar Velké Březno 10:00

Vepřové hody pana Cibicha
Prohlídky pivovaru s degustací piva Březňák (10:00–14:00, každých 30 minut); vepřové speciality v restauraci 
U Dubu, k dobré pohodě zahraje country kapela; v 15:00 vylosování 3 výherců z řad dospělých návštěvníků 

pivovaru – výherci obdrží karton piva Březňák.

8. dubna (neděle)
Masarykovo zdymadlo a vodní elektrárna Střekov 10:00–16:00

Den otevřených dveří
Zpřístupněny velín jezu, strojovna jezu, rybí přechod, informační místnost, plavební komory  

z přechodové lávky a vodní elektrárna.
Zámek Trmice 10:00–15:00
S mašinkou do nové sezóny

Prohlídky muzea modelové železnice v 10:00, 13:00 a 15:00; výstava fotografií a obrazů společnosti Rolous; 
možnost závodů rodičů s dětmi na autodráze.

Hrad Střekov 14:00–17:00
Z pohádek do pohorek

Kostýmované prohlídky v 14:00 a 16:00, pohádka Sváťova dividla v 15:00.



  
    

 

     
 

    

    
 

   
   

   

    
 

    
 

     

    

    
 

   
 

 
 

O co hrajeme:
1. Gastrozážitek v Hotelu & restaurantu Větruše pro 2 osoby

2. Prohlídka hradu Střekov a plavba výletní lodí Marie pro skupinu do 10 osob

3. Komentovaný výlet po Českém středohoří pro rodinu s Jiřím Svobodou, autorem knih
Tajemství Českého středohoří a Zázračné České středohoří

Kontaktní údaje

Jméno a příjmení:  ..............................................................................................................................................................  Rok narození:  .......................................................................................

Adresa:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:  ................................................................................................................................................................................  Telefonní číslo: .....................................................................................................

1. Informační středisko 2. Volnočasový areál Větruše 3. Cyklocentrum

4. Zoologická zahrada 5. Ústecké podzemí – Muzeum civilní obrany 6. Pivovar Velké Březno

7. Masarykovo zdymadlo / Vodní  
elektrárna Střekov

8. Zámek Trmice 9. Hrad Střekov


