Mediálním partnerem kampaně

PROGRAM
EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY
PÁTEK, 16. 9. 2011

PARTNEŘI
EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY

Den bez úrazu
Dětské dopravní hřiště

SOBOTA, 17. 9. 2011
Porta Bohemica, turistický pochod, 8–50 km
start na Lidickém náměstí • 6.00–9.30 hod.

Cyklistický výlet, 60 km
odjezd od Informačního střediska města • 10.00 hod.

NEDĚLE, 18. 9. 2011
Ústecký 1/2maratón
Mírové nám. • 12.00 hod.

NEDĚLE A STŘEDA–ČTVRTEK 18. 9. A 21.–22.9. 2011
Bezpečná doprava ve městě - CIVITAS Archimedes
Mírové nám. • 9.00–17.00 hod.

STŘEDA, 21. 9. 2011
Na cyklostezce s Praotcem Čechem
od Vraku k Tivoli • 13.00–17.00 hod.

STŘEDA – ČTVRTEK, 21. – 22. 9. 2011
Dny městské hromadné dopravy - CIVITAS Archimedes
Mírové nám. • 9.00 hod. – odpolední hodiny

ČTVRTEK, 22. 9. 2011
Ukliďme svět!
Střižovický vrch • 16.00 hod.
Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední škola zdravotnická,
Ústí nad Labem, Palachova 35,
příspěvková organizace

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
16.  22. 9. 2011
Celotýdenní akce – Geocaching Labská královna
Naleznete-li alespoň pět ze sedmi schránek, které se vážou k pověstem
města a jeho okolí, a donesete-li o tom důkaz v podobě vyplněného Pasu,
budete v informačním středisku města v průběhu Evropského týdne
mobility odměněni pokladem Labské královny.
http://www.usti-nad-labem.cz/labskakralovna/

Magistrát města Ústí nad Labem
Oddělení cestovního ruchu
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Tel.: 475 271 128
alena.romanova@mag-ul.cz

www.usti-nad-labem.cz

PÁTEK, 16. 9. 2011

NEDĚLE, 18. 9. 2011

STŘEDAČTVRTEK, 21.  22. 9. 2011

DEN BEZ ÚRAZU

ÚSTECKÝ 1/2MARATON

DNY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY  CIVITAS ARCHIMEDES

Akce pro školy.
Dětské dopravní hřiště v Krásném Březně pořádá Den bez úrazu se
soutěžemi a programem protiúrazové prevence. Děti budou mít možnost
seznámit se s činností Integrovaného záchranného systému. Čekat na ně
budou specialisté z preventivně dopravní služby Městské policie, ukázky
činnosti Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, zdravotníků. Den bez
úrazu je podpořen BESIPem.

Zúčastněte se prvního ročníku Volkswagen Ústeckého 1/2Maratonu.
Pokud si někdo netroufá na hlavní půlmaratonský závod, má možnost
účastnit se poloviční dávky - Volkswagen Běhu na 10 km, anebo vyzvat
své kamarády, kolegy či spolužáky a zúčastnit se Štafetového 1/2Maratonu, jehož součástí je i štafetový závod středních škol Ústeckého kraje.
Pro celé rodiny s dětmi je připraven nesoutěžní Allianz Rodinný běh 3 km,
do kterého se může zapojit každý.
Registrace na www.usteckypulmaraton.cz

V rámci kampaně na podporu městské hromadné dopravy, pořádanou
evropským projektem Civitas Archimedes, vás zveme na Mírové náměstí.
Bude se zde konat výstava fotografií z historie městské hromadné dopravy,
soutěž o roční předplatné MHD, rozdávání informačních materiálů a drobných upomínkových předmětů.
Připravili jsme pro vás dvě soutěže o zajímavé ceny - „Natoč spot a vyhraj
3D digitální kameru“ a vědomostní kvíz „Historie MHD v Ústí nad Labem“
o celoroční jízdné na MHD.
Bližší informace o soutěži na www.usti-nad-labem.cz/civitas
Na akci naváže v sobotu 24. 9. Den otevřených dveří v Dopravním
podniku.

NEDĚLE a STŘEDAČTVRTEK 18. 9. a 21.22.9. 2011
SOBOTA, 17. 9. 2011
PORTA BOHEMICA
Nabídka nejenom pro sportovce, ale i pro ty, kteří se potřebují odreagovat od každodenních stresů a spojit zdravý pohyb v přírodě s poznáváním krás, které okolí města nabízí. Naplánováno je několik tras v rozpětí
8–50 km. Začátek turistického výletu je plánován v budově Magistrátu
města na Lidickém náměstí mezi 6.00 až 8.00 pro trasy delší než 25 km,
registrace pro trasy 8–17 km je mezi 8.00–9.30. Cíl je pro všechny stejný
- výletní zámeček Větruše - kde na účastníky čeká opékání vuřtů a nápoj
zdarma. V areálu Větruše můžete navštívit bludiště a vyhlídkovou věž.
Pro cestu do výchozího místa v Církvicích mohou účastníci akce použít
MHD zdarma.
Informace o pochodu: KČT, Karel Punčochář, karel.puncochar@
email.cz, 604 854 786.
CYKLISTICKÝ VÝLET
Výletní trasa je připravena v délce 40 nebo 60 km. Akce bude zahájena
v 10.00 na Mírovém náměstí před Informačním střediskem, účastníci projedou městem a následně na cyklostezku, po které se vydají do Litoměřic. Po cyklotrase 3066 pak projedete východní část Českého středohoří
do obce Homole u Panny. Zde bude pro každého účastníka cyklistického
výletu připraveno občerstvení. Pro zájemce o historii ústeckého regionu,
zde bude otevřena výstava „Města, obce osady a lidé Severního Polabí“,
která se věnuje historii okolních obcí. Závěrečná část výletu vás přivede
na Labskou cyklostezku a po ní zpět do Ústí nad Labem.

BEZPEČNÁ DOPRAVA VE MĚSTĚ  CIVITAS ARCHIMEDES
Akce v rámci evropského projektu CIVITAS Archimedes, který se zabývá
rozvojem udržitelné dopravy ve městě.
Kampaň je zaměřena na řidiče všech věkových kategorií a budoucí řidiče
vozidel. Pro účastníky je připravena anketa slosovatelná o ceny a propagace chování řidičů za volantem.
Tato kampaň v těchto dnech samozřejmě nekončí a bude dále pokračovat od října do konce roku 2011 besedami na středních a vysokých školách, na dopravním hřišti i v klubech pro seniory.

STŘEDA, 21. 9. 2011
NA LABSKÉ STEZCE S PRAOTCEM ČECHEM
Soutěžní odpoledne pro děti a dospělé na Labské stezce. Soutěže s turistickou a cyklistickou tématikou. Na jednotlivých stanovištích budete
mít šanci otestovat své vlastivědné znalosti či znalosti z oblasti dopravních předpisů, současně si také můžete vyzkoušet poskytování první
pomoci a poznat jedno ze základních pravidel bezpečnosti v rámci silničního provozu – „Vidět a být viděn“. Drobné ceny jsou připraveny pro
všechny soutěžící. Možná přijede i Praotec na kole!
Pořádá Ústecký kraj, projekt Zdravé město Ústí nad Labem, BESIP
a partneři.
ČTVRTEK, 22. 9. 2011
UKLIĎME SVĚT!
Akce na pomoc přírodě proběhne tentokrát na Střižovickém vrchu.
Sraz účastníků je v 16 hodin na dětském hřišti ve Střižovické ulici. Nápoje a rukavice zajištěny, s sebou si vezměte pouze pracovní oděv a chuť
do práce! Po skončení úklidu opékání buřtů.
Více na stránkách Domu dětí a mládeže: www.ddmul.cz.

