Zahájení
turistické sezóny 2014
v Ústí nad Labem
Oslavte s námi zahájení nové turistické sezóny a vydejte se na výlet! Zúčastněte se alespoň tří
akcí a budete zařazeni do slosování o atraktivní ceny!
22. března (sobota)
Masarykovo zdymadlo 9.00 – 15.00

5. dubna (sobota)
ZOO 8.00 – 18.00

Světový den vody
Den otevřených dveří. Možnost návštěvy teras hradu
Střekova s vyhlídkou na labské údolí 10.00 – 16.00.

Slavnostní zahájení letní sezóny
Atrakce, soutěže pro děti

Větruše 9.00
Přírodovědná exkurze
Větruše – Vaňovský vodopád – Vrkoč – Masarykovo
zdymadlo. Sraz na vyhlídkové terase na Větruši.

5. – 6. dubna (sobota – neděle)
Kostel sv. Floriána a zámek v Krásném
Březně 9.00 – 15.00
Komentované prohlídky kostela a zpřístupnění atria
zámku s výstavou Podstávkový dům v údolí Ploučnice.

29. března (sobota)
Muzeum města Ústí nad Labem 10.00 – 16.00

6. dubna (neděle)
Procházky historií města 14.00

Indiánem na jeden den
Soutěže, střelba z luku, poznávání stop, rozdělávání
ohně, pečení kukuřičných placek, poznávání květin
a jiné indiánské dovednosti.

Vzpomínky na staré Ústí (pamětní desky a pomníky)
Komentovaná procházka s ústeckým historikem
V. Houfkem. Sraz účastníků před hlavním vchodem
Severočeského divadla.

Hrad Střekov 14.00 – 16.00

12. – 13. dubna (sobota – neděle)
Skanzen Zubrnice 9.30 – 16.00

Zahájení turistické sezóny
Šermíři, historická hudba

Zahájení cyklistické sezóny 10.00
Start Mírové náměstí
Cyklovýlet do okolí jezera Milada přes Trmice a Stadice
s cílem v Roudníkách. Možnost připojení se: zámek
Trmice 11.00. Na trase a v jejím okolí budou zpřístupněny
nejen pro cyklisty:
Kostel v Roudníkách 13.00 – 16.00
Muzeum města Chabařovice 12.00 – 17.00
Muzeum kávomlýnků Chabařovice 12.00 – 17.00
30. března (neděle)
Zámek Trmice 10.00, 13.00, 15.00
S mašinkou do nové sezóny!
Prohlídky muzea modelové železnice

Velikonoce v Zubrnicích
Lidové tradice, folklórní soubory. Otevřené Elektro
muzeum s modelem železniční trati Lovečkovice
–Verneřice – Levín.

13. dubna (neděle)
Procházky historií města 14.00
Ústecká NEJ
Komentovaná procházka s ústeckým historikem
M. Krskem. Sraz účastníků před hlavním vchodem
Severočeského divadla.

19. dubna (sobota)
Větruše 9.00 – 19.00
Zahájení jarního provozu
Vyhlídková věž, přírodní a zrcadlové
bludiště, dětské hřiště
a sportoviště.

26. dubna (sobota)
Pivovar Velké Březno 10.00 – 14.00
Slavnosti Viktora Cibicha
Prohlídka pivovaru s ochutnávkou, vepřové hody
v restauraci Tivoli.

19. dubna (sobota)
Ústecká jarní 50 start mezi 6.00 – 10.00
48. ročník turistické akce. Začátek Apollo (zastávka Důlce).

Exkurze po leteckých pozorovatelnách
v okolí Ústí nad Labem
Sraz Západní nádraží v 8.00, možnost připojení se –
Masarykovo zdymadlo 9.50.

Exkurze po opevnění v okolí Větruše 10.00, 15.00
Sraz na vyhlídkové terase na Větruši.

19. – 20. dubna (sobota – neděle)
Muzeum lehkého opevnění vz. 36 10.00 – 16.00
Otevřeno pro veřejnost

Zámek Velké Březno 10.00 – 16.00
Hraběcí mlsání – dobroty k pivu
Gurmánské prohlídky, čili sami ochutnejte, co před
150 lety mlsal sám pan hrabě.

26. dubna (sobota)
Otevření Bike parku na Střížáku 12.00 – 16.00
Dirtová exhibice, možnost zapůjčení MTB a BMX kola,
poradenství, konzultace MTB, možnost projet si UFO
cyklotrasy. Host: L. Konečný. U Hospůdky Pohoda
u Střížovického rybníku.
Organizátor si vyhrazuje přesun akce na jiný termín
v případě nepříznivého počasí.

27. dubna (neděle)
Procházky historií města 14.00

Muzeum Civilní obrany 10.00 – 18.00

Vilová architektura
Komentovaná procházka s ústeckým historikem
M. Krskem. Sraz účastníků před hlavním vchodem
Severočeského divadla.

Otevřeno pro veřejnost

20. dubna (neděle)
Procházky historií města 14.00
Bombardování v Ústí nad Labem v roce 1945
Komentovaná procházka s ústeckým historikem
V. Houfkem. Sraz účastníků před hlavním vchodem
Severočeského divadla.

20. dubna (neděle)
Ústecká pětka s Mumií 11.00 start
Běžecký závod na 5 km. Fotbalové hřiště TJ SvádovOlšinky. Dětský běh na 400 m v 10.15.

1. května (čtvrtek)
Prvomájový výstup na Kozí vrch 8.00
Trasa s průvodcem z Mírového náměstí přes Erbenovu
vyhlídku a hrad Blansko (18 km). Možnost připojení se
u Erbenovy vyhlídky v 9.30, v Doběticích 10.00 nebo
na hradu Blansko v 12.00. Hrad Blansko 10.00 – 16.00
– průvodce s výkladem. Na louce u Kozího vrchu (cíl)
Sváťovo dividlo (14.00), akce pro děti a občerstvení.

Pravidla soutěže
Do slosování budou zařazeni účastníci, kteří do 19. 5. 2014
předloží v Informačním středisku města Ústí nad Labem platnou vstupenku nebo jiný doklad
nejméně ze 3 navštívených akcí z programu.
Ve hře jsou volné vstupenky, dárkové předměty, mapy nebo hodnotné publikace o městě.
Kompletní program a informace o soutěži najdete na

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

Změna programu vyhrazena

