
   

   

    

   

  
  

  

   

   

   

   

  

  

   

   

  

   

  

   

   

ZAHÁJENÍ
TURISTICKÉ A CYKLISTICKÉ

SEZÓNY 2019 V ÚSTÍ NAD LABEM
S DLOUHONOHÝMI SKŘÍTKY

5. – 7. 4. a 13. 4. 2019
Pátek 5. 4. 2019

Informační středisko města Ústí nad Labem 17:00
Vodopády na Ústecku

přednáška nadšeného turisty Karla Punčocháře 
pro posluchače připraven drobný dárek

Sobota 6. 4. 2019
Informační středisko města Ústí nad Labem 10:00

Procházka centrem města
pro posluchače připraven drobný dárek

Volnočasový areál Větruše 12:00 – 16:00
Vyhlídková věž

soutěž pro děti i dospělé
Zrcadlové a přírodní bludiště
hledání skřítkovského pokladu

pohádka pro děti (14:00)

Ústecké podzemí 13:00 – 19:00
Otevřené sklepy

ochutnávka vín deseti vybraných vinařů
živá hudba 

soutěže a animační program pro děti

Tip:
Muzeum města Ústí nad Labem (výstava Trpaslíci)

prohlídky kostela sv. Floriána 
a kostela Nanebevzetí Panny Marie

Neděle 7. 4. 2019
Hrad Střekov 10:30 – 17:00

prohlídky hradu v doprovodu skřítků 
program pro děti v podání Divadla v pytli (13:00 – 16:00) 

možnost získání absolventské vizitky

Masarykovo zdymadlo a vodní elektrárna Střekov 
10:00 – 16:00

prohlídky zdymadla 
(velín jezu, strojovna jezu, rybí přechod, 
informační místnost, plavební komory 
z přechodové lávky a vodní elektrárna)

promítání pohádky o Dlouhonohých skřítcích 

Tip:
návštěva zámku Trmice (muzeum modelové železnice)

   

Informační středisko města Ústí nad Labem 

přednáška nadšeného turisty Karla Punčocháře 

Informační středisko města Ústí nad Labem 

SEZÓNY 2019 V ÚSTÍ NAD LABEM

program pro děti v podání Divadla v pytli (13:00 – 16:00) 

Masarykovo zdymadlo a vodní elektrárna Střekov 

návštěva zámku Trmice (muzeum modelové železnice)

Změna programu vyhrazena.
Na uvedených akcích bude pořízena fotodokumentace, 
která může být zveřejněna pro propagační účely města.

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

Sobota 13. 4. 2019
Labská stezka u Benešova mostu 10:00 – 15:00

start cyklovýletu Bílinské údolí na kole oddílu SK Cyklotour
soutěže se skřítky pro děti i dospělé 

tematický fotokoutek zdarma 
bezplatný servis kol 

FRUIT BIKE - ušlapej si své smoothie
doprovodné aktivity Týmu silniční bezpečnosti, 

Městské policie a Besipu
půjčování kol a koloběžek zdarma 

představení elektrické tříkolky

Tip:
prohlídka Pivovaru Velké Březno

zahájení pravidelných jízd cyklobusu
zahájení cyklistické sezóny v Děčíně a Litoměřicích

Soutěž
„ULOV SI SVÉHO SKŘÍTKA“

Zašlete nám selfie se skřítkem
do 19. 4. 2019

a buďte zařazeni do slosování 
o hodnotné ceny!

Fotogra� e zasílejte na
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz

Další zajímavé tipy:
6. 4. 2019

O náhrdelník hraběnky Bellegarde
(Zámek Velké Březno)

Vítání jara s Činoherním studiem
(foyer Činoherního studia)

9. 4. 2019
Den zdraví se Zdravotním ústavem 

(9:00 - 16:00, Pracoviště Zdravotního ústavu, Moskevská 15)

13. 4. 2019
Zahájení letní sezóny

(Zoologická zahrada Ústí nad Labem)

13. – 14. 4. 2019
Velikonoce na vsi

(Muzeum v přírodě Zubrnice) 


