Zdravé město Ústí nad Labem
pořádá ve dnech 16.–22. 9. 2009
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
Středa 16. 9. 2009
I BEZ AUT JE ZÁBAVA
Městské sady, 16.00
Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi v Městských sadech připravuje Centrum pro rodinu ARCHA a Rodinné centrum Slunečník. Pro
účastníky jsou nachystány jak zajímavé soutěže, tak i zajímavé odměny.
S sebou kola, koloběžky či odrážedla!!!

Sobota 19. 9. 2009
Memoriál patriotů okolo Ústí nad Labem
Start: Magistrát města, Lidické náměstí, 7.30–9.30
Turistický výlet dlouhý 25 km Vás zavede do atraktivních lokalit v okolí
města (Hrad Střekov, Vysoký Ostrý, Masarykova zdymadla, Vrkoč). Cíl
pochodu je na Větruši, kde na Vás při poslechu hudby kapely Obecná
škola čeká občerstvení zdarma.

Čtvrtek 17. 9. 2009
Dopravní obslužnost 2009
aneb po celém Ústeckém kraji bez auta
Konferenční sál Krajského úřadu, 8.30–15.00
Odborný seminář o možnostech rozvoje ekologicky šetrné dopravy
na území Ústeckého kraje. Účast potvrďte na e-mailu malec.v@kr-ustecky.cz, anebo tel.: 475 657 567.

Cyklistický výlet
Start: Informační středisko města, Mírové náměstí, 10.00
Po průjezdu městem se vydáte po cyklostezce směrem na Litoměřice
a dále do Homole u Panny. Cíl 65 km cyklovýletu je naplánován na
Větruši. Každý účastník obdrží občerstvení zdarma a užitečný dárek.

Hopem s ROPem přes SEVEROZÁPAD
Labská cyklostezka, U Vraku
Akce pro školy!
Sportovní dopoledne na labské stezce plné soutěží. Soutěžit se bude
v řízení letadélka AeROPlánu, ve skákání v pytli, zdravovědě a v neposlední řadě také v cyklistické disciplíně. Pro vítěze jednotlivých disciplín sportovního dopoledne „Hopem s ROPem přes SEVEROZÁPAD“
jsou připraveny hodnotné ceny. Sportoviště jsou kapacitně omezena,
proto je třeba se na ně registrovat na www.nuts2severozapad.cz.
Ukliďme svět!
Střižovický vrch, 16.00
Akce na pomoc přírodě proběhne tentokrát na Střižovickém vrchu.
Sraz účastníků je v 16 hodin na dětském hřišti ve Střižovické ulici. Občerstvení i pracovní pomůcky zajištěny.

Pondělí 21. 9. 2009
Jízda Labské královny
Cyklostezka, směr Hrad Střekov
Akce pro školy!
Program tohoto dne proběhne ve znamení jízdy na kole po Labské stezce. Jízda Labské královny bude zakončena návštěvou hradu Střekov
a doprovodným programem, který zajistí Městská policie Ústí nad Labem, Vyšší odborná škola zdravotnická a Muzeum města Ústí nad Labem.
Úterý 22. 9. 2009
Procházky historií města
Informační středisko města, 9.00–17.00
Komentovaná procházka zaměřená na historii města a jeho architekturu, jejíž trasa spojuje stojící i dávno zaniklé středověké stavby nacházející se v centru města. Procházky začínají v 15. a 17. hodin v Informačním středisku města ve Zdaru. Dopolední Procházky historií
jsou určeny pro školy.

Pátek 18. 9. 2009
Den bez úrazu
Dětské dopravní hřiště
Akce pro školy!
Ukázky dovedností jednotlivých složek Integrovaného záchranného
systému, nácvik první pomoci, prevence úrazů a pravidla silničního
provozu. Zkrátka vše, co by měli školáci ovládat.

EVROPSKÁ UNIE

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“
Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední škola zdravotnická,
Ústí nad Labem, Palachova 35,
příspěvková organizace

www.nuts2severozapad.cz
www.europa.eu

