
Kombinuj a jeď!
SOBOTA 3. 9.
Porta Bohemica - Pohádková cesta
Start: hrad Střekov (první nádvoří), 10.00 - 12.00 hod.
Dětský turistický pochod se soutěžemi a odměnami.  
Na jednom ze stanovišť se na vás těší Dlouhonozí skřítci. 
Cíl: restaurace V Zahradě, Brná, kde je připraveno občerstvení.
Více na kolawastepi@volny.cz, 604 830 290

Rozloučení s prázdninami 
Jezero Milada, 14.00 - 18.00 hod.
Zábavné odpoledne pro celou rodinu s bohatým dopro-
vodným programem.
Více na www.jezeromilada.cz

ÚTERÝ 6. 9.
Den s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem
Mírové náměstí, 8.00 - 15.00 hod.
Informační kampaň pro veřejnost.
Více na www.dpmul.cz

STŘEDA 7. 9. 
Neznámá místa Ústeckého kraje
Informační středisko města Ústí nad Labem, 17.00 hod.
Cestovatelská přednáška Tomáše Vlacha o turistických 
zajímavostech ve městě Ústí nad Labem a jeho okolí.
Více na www.usti-nad-labem.cz

ČTVRTEK 15. 9.
Ukliďme svět! 
Naučná stezka Větruše popraviště - Ústecké pod-
zemí, 16.00 hod.
Sraz: středověké popraviště
Akce na pomoc přírodě proběhne tentokrát na území 
naučné stezky Větruše popraviště - Ústecké podzemí. 
Občerstvení i pracovní pomůcky zajištěny. Předpoklá-
daný konec do 18.00 hod.
Více na www.ddmul.cz

20 let poté 
Informační středisko města Ústí nad Labem, 17.00 hod.
Dokumentární video o záplavách v Ústí nad Labem  
v roce 2002 s komentářem autora Jiřího Petrů. 
Více na www.usti-nad-labem.cz

PÁTEK 16. 9.
Den bez úrazu 
Dětské dopravní hřiště v Krásném Březně
Akce pro školy!
Ukázky dovedností jednotlivých složek Integrovaného 
záchranného systému, nácvik poskytování první pomoci, 
prevence úrazů a pravidla silničního provozu. Zkrátka 
vše, co by měli školáci ovládat!

SOBOTA 17. 9.
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem
Start: Mírové náměstí, 15.00 hod.
Ve stejný čas startuje také - 2Run, štafetový Mattoni 
1/2Maraton, dm rodinný běh pak se startem v 11.00 hod. 
Přijďte se v 13.00 hod. podívat i na SPOLCHEMIE Český 
pohár v para cyklistice!
Více na www.runczech.com

NEDĚLE 18. 9. 
Turistický výlet za Přemyslem Oráčem
Start: Václavské náměstí, Trmice, 9.00 hod.
S archeoložkou Mgr. Eliškou Wiesnerovou a ředitelem 
ústeckého muzea Mgr. Václavem Houfkem po stopách 
dávné historie. 
Více na www.usti-nad-labem.cz

PONDĚLÍ 19. 9.
Bezpečnost neslyšících a nedoslýchavých  
v dopravě 
CESPO - Hrnčířská 18, 15.00 hod.
V Centru služeb pro sluchově postižené proběhne 
beseda zaměřená na pohyb chodců v silničním provozu 
- bezpečné přecházení a pravidlo „vidět a být viděn“.

Kontroly oprávněnosti vjezdu do centra města  
a správného přecházení
Buďme ohleduplní a opatrní. Jedině tak se dá vyhnout 
přecpaným centrům měst a dopravním nehodám. Na 
ukázněnost řidičů a chodců budou v tento den dohlížet 
strážníci ve spolupráci s dětmi.

ÚTERÝ 20. 9.
Svátek seniorů
Dům kultury Ústí nad Labem, 14.00 hod.
Společensko-zábavná akce pro všechny seniory. K tanci 
a poslechu zahraje kapela OLI. Vystoupí i speciální host 
Jitka Zelenková se svou kapelou.
Více na www.usti-nad-labem.cz

STŘEDA 21. 9. 
Tvořivý den pro seniory - Vysmrkej se s radostí 
aneb tvoříme domečky pro kapesníčky 
Akce pro klienty domovů pro seniory!
Umělecké tvoření pro klienty domovů pro seniory ve 
spolupráci se žáky ZŠ Pod Vodojemem.

TOP květinové Ústí 2022 
Informační středisko města Ústí nad Labem, 17.00 hod.
Akce pro účastníky soutěže!
Vyhlášení výsledků soutěže o nejrozkvetlejší balkón, 
lodžii, terasu a předzahrádku v Ústí nad Labem a pře-
dání cen výhercům za účasti zástupců vedení města  
a hypermarketu Globus Trmice. 
Více na www.usti-nad-labem.cz

ČTVRTEK 22. 9.
Auta nechte doma, jeďte MHD ZDARMA!
Tento den bude v tarifní zóně 101 Ústí nad Labem pře-
prava osob a zavazadel ZDARMA. Bezplatnou přepravu 
finančně podpořil Ústecký kraj.
Podrobné informace a podmínky na www.usti-nad-labem.cz, 
www.dpmul.cz, www.kr-ustecky.cz 

Den s odpady - den pro životní prostředí
Lidické náměstí, 9.00 - 15.00 hod.
Přijďte se přesvědčit, že třídit odpad má smysl. Zábavný 
den s aktivitami pro veřejnost zaměřený na třídění  
a recyklaci odpadů. 
Více na www.usti-nad-labem.cz



Více informací na 
www.usti-nad-labem.cz a 

Změna programu vyhrazena!

NEDĚLE 25. 9.
Sportovní den na nábřeží a Podzimní zamykání 
Labské stezky
Střekovské nábřeží u KOLOcafé, 13.00 - 16.00 hod.
Cyklojízda z Velkého Března a společná projížďka nejen 
na bruslích, sportovní rozcvička, možnost vyzkoušení 
sportovního vybavení, dětská diskotéka a pro účastníky 
závěrečné opékání.
Více na www.usti-nad-labem.cz

PONDĚLÍ 26. 9. 
Den pro zdraví 2022 v Ústí nad Labem
Mírové náměstí, 6.30 - 19.00 hod.
Zdravá snídaně pro účastníky kampaní Do práce na kole 
a 10000 kroků, workshop Asociace dentálních hygie- 
nistek ČR na téma Zásady správné zubní hygieny aneb 
jen kartáček nestačí, další osvětové stánky (zdravotní 
pojišťovny, FZS UJEP, ZÚÚL), fruitbike, cestovatelská 
přednáška o návratu vlků do krušnohorské krajiny.
Více na www.usti-nad-labem.cz 

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY OSTATNÍCH
POŘADATELŮ

NEDĚLE 4. 9. 
Běh upřímných srdcí
Jezero Milada, 14.00 hod.
7. ročník charitativního běhu s doprovodným progra-
mem - dětské běhy, rekreační běh na 1 km, hlavní závod 
na 5 km a štafeta.
Více na www.uprimnesrdce.cz

PONDĚLÍ - NEDĚLE 12. - 25. 9.
Do práce na kole - Zářijová výzva!
Čtrnáctidenní individuální soutěž v pravidelnosti 
dojíždění, docházení či “dobíhání” do práce. Zare-
gistrujte se a využijte akce pro účastníky se soutěží! 
Více na www.dopracenakole.cz a FB Do práce na kole 
– Ústí nad Labem

SOBOTA 17. 9.
Zažít atrium jinak 
Atrium Magistrátu města Ústí nad Labem, 14.00 hod.
Bohatý doprovodný program (živá hudba, tvůrčí dřevěná 
dílna, atrakce pro děti, stánky s občerstvením a další)  
v rámci celorepublikové akce Zažít město jinak.
Více na www.zazitmestojinak.cz

Zažít Alešovku jinak 
Alešova ulice, Ústí nad Labem, 14.00 hod.
Bohatý doprovodný program (projížďka historickým 
autobusem, program pro děti, výstava historických 
motorek, fotokoutek, mini bleší trh, živá hudba a další)  
v rámci celorepublikové akce Zažít město jinak.
Více na www.zazitmestojinak.cz

Zažít Klíši jinak
Plácek mezi ul. Ostrčilova a Resslova, Ústí nad 
Labem, 14.00 hod.

Bohatý doprovodný program (sousedské pohoštění, 
dílna a pohádka pro děti, procházka s památkářem  
Martinem Zubíkem, mezigenerační hry, swap rostlin  
a další) v rámci celorepublikové akce Zažít město jinak.
Více na www.zazitmestojinak.cz

Zažít Střekov jinak - Nauzea Orchestra na náplavce
KOLOcafé, 19.30 hod.
Koncert alternativní hudební skupiny, která vznikla  
v Ústí nad Labem roku 2007, v rámci celorepublikové 
akce Zažít město jinak.
Více na www.zazitmestojinak.cz

SOBOTA - NEDĚLE 17. - 18. 9.
Historickým motoráčkem z Ústí nad Labem  
do Zubrnic
Ústí n. L. Střekov - Zubrnice 
Vydejte se na výlet za krásami krajiny Českého středo-
hoří historickým motoráčkem.
Informace o jízdním řádu a tarifu na zubrnickazeleznice.cz 
TIP: Zájemci mohou navštívit také parní vodárnu na 
Střekově (Střekovské vlakové nádraží, cca 100 m směr 
Litoměřice).

SOBOTY, NEDĚLE A SVÁTKY 
CYKLOBUS NA SEVERNÍ TERASU ZDARMA
V 16.30 a 18.00 hod. ze zastávky Krajský soud přes 
Bukov a Klíši na Severní Terasu.
Využijte pohodlné a bezpečné přepravy z Labské stezky 
na Severní Terasu! V provozu bude až do 25. 9. 
(mimo 17. 9. v době konání Mattoni 1/2Maratonu)

SOBOTA 15. 10.
Turistický výlet po stopách zaniklých obcí, 
osad a samot pod Bukovou horou
Sraz: zastávka MHD Divadlo (směr Západní nádraží), 
9.00 hod.
Výlet s ředitelem Archivu města Ústí nad Labem a auto-
rem úspěšné publikace Mgr. Petrem Karlíčkem, Ph.D. 
Pro účastníky výletu bude vypraven autobus zdarma.
NUTNÁ REZERVACE MÍSTA!
Více na www.usti-nad-labem.cz

Lodní doprava
Jedinečné výhledy na krajinu Českého středohoří  
je možné vychutnat si trochu netradičně - z lodní paluby. 
V nabídce jsou pravidelné plavby podle jízdních řádů  
z Ústí nad Labem směrem na Litoměřice a Děčín.
Více na www.labskaplavebni.cz

Výzva 10000 kroků
Vyzkoušejte si během Evropského týdne mobility test na 
podzimní výzvu 10000 kroků, která proběhne v termínu 
1. - 31. 10. Nastavte si svůj cíl a zapisujte si výsledky.

Více informací na
www.usti-nad-labem.cz     

Ústí nad Labem - volný čas


