
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

Zdravé město Ústí nad Labem 

pořádá ve dnech 16.–22. 9. 2010

Čtvrtek 16. 9. 2010
Ukliďme svět!
Větruše, 16.00
Akce na pomoc přírodě proběhne tentokrát v okolí zámečku Větruše. 
Sraz účastníků v 16 hodin na parkovišti na Větruši. Občerstvení i pracov-
ní pomůcky zajištěny. 

Zumba maraton
Atrium Magistrátu města, 15.30 – 18.30
Netradiční akce v atriu Magistrátu! Od 15.30 si pojďte vyzkoušet latin-
sko-americké rytmy zumby. Zábavná, ale pro vaše tělo velmi účinná ta-
neční party. O program se postarají cvičitelé z REGEN Klubu. Pro všech-
ny 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 cen-
tra Ústí! Dobrou náladu a pohodlný oděv s sebou.

Pátek 17. 9. 2009
Objevme Labskou stezku
Labská stezka, Masarykova zdymadla  Akce pro školy!
Cyklojízda Labskou stezkou! Účastníkům akce bude představena ná-
rodní technická památka Masarykova zdymadla a střekovská vodárna 
pro parní lokomotivy. Část Labského údolí si budou moci účastníci jízdy 
prohlédnout z paluby výletní lodi. Doprovodný program zajistí ukázka-
mi své činnosti Vodní záchranná služba Ústí nad Labem a Poříční policie.

Sobota 18. 9. 2010
Porta Bohemica
Start:  Magistrát města, Lidické náměstí, 6.00 – 9.30 
Všechny příznivce pohybu zveme na turistickou akci Porta Bohemica. 
Naplánováno je několik tras v délce od 7 do 53 km. Cílem všech tras je 
výletní zámeček Větruše, kde na Vás při poslechu hudby kapely Obecná 
škola čeká občerstvení zdarma.

Cyklistický výlet
Start: Informační středisko města, Mírové náměstí, 10.00
Víkendová projížďka pro milovníky cyklistiky. Po průjezdu městem se 
vydáte po cyklostezce směrem na Litoměřice a dále do Homole u Pan-
ny. Na každého účastníka čeká vydatné občerstvení a užitečný dárek. 
Zvlášť bude odměněn každý cyklista s bezpečnostní přilbou.

Pondělí 20. 9. 2010
Den bezpečného provozu
Obchodní centrum Globus, 13.00–17.00
Přichystáno je několik stanovišť - společnost Best Drive se postará o kont-
rolu náležitostí, které mají vliv na bezpečnou jízdu autem - nabízí zdarma 
kontrolu brzdové a chladicí kapaliny, test autobaterie, a kontrolu nahuštění 
a opotřebení pneumatik. Každý bude mít možnost si ověřit důležitost bez-
pečnostních 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. Radary městské 
policie si budete moci nechat přeměřit přesnost rychloměru vašeho vozu. 
CSPSD představí vozidlo MEJ, které je vybaveno váhami, technickou kontro-
lou vozidel a kontrolou jejich řidičů. Akce je výsledkem spolupráce s BESIPem.

Úterý 21. 9. 2010
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.

Středa 22. 9. 2010
Procházky historií města
Informační středisko města, 14.30, 16.30
Komentovaná procházka zaměřená na historii města a jeho architektu-
ru, jejíž trasa spojuje stojící i dávno zaniklé středověké stavby nacháze-
jící se v centru města. Procházky začínají ve 14.30 a 16.30 v Informač-
ním středisku města v  Paláci Zdar. Zdárné vyplnění kvízových otázek 
Vám dává šanci v losování vyhrát zajímavé ceny. 

Den bez aut
park Severní Terasa, 15.00
Centrum pro rodinu Archa připravilo v  parku na  Severní Terase 
(pod Gymnáziem Dr. V. Šmejkala) zábavné odpoledne pro rodi-
ny s dětmi. Akce je určena dětem i jejich rodičům. Pro účast-
níky budou nachystány zajímavé soutěže s  dopravní 
tematikou, závody na koloběžkách, kolech či odrá-
žedlech. Nejšikovnější si odnesou zajímavou 
odměnu. Startujeme v 15 hodin!

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


