
Zdravé město Ústí nad Labem pořádá ve dnech 16.–22. září 2008

Evropský týdEn mobility
z řad Policie ČR a Městské policie, BESIPu a Státního zdravot-
ního ústavu školákům prakticky předvedou základní pravi-
dla, která by měl každý chodec či cyklista znát.

Sobota 20. 9. 2008 
od 8.00 pro pěší od budovy magistrátu, 
v 10.00 pro cyklisty od hlavního nádraží

turistický pochod okolím města
Milovníci pěší turistiky budou vyrážet mezi osmou a desá-
tou hodinou od budovy magistrátu, kde dostanou informace 
o 27 km dlouhé trase pochodu. Trasa povede přes Větruši, do 
Hostovic, Trmic a dále do Stadic, přes Stebno, Podlešín a po 
naučné stezce zpátky na Větruši. Odpočinek po cestě je zajiš-
těn při opékání buřtů a poslechu kapely Strangers. 

Cyklistický výletCyklistický výlet
Cyklisté vyrazí v 10 hodin od hlavního vlakového nádraží. 
Krátce projedou městem a vydají se na cyklostezku a dále 
do Litoměřic a Homole.  Čeká je 60km trasa s malým dárkem 
a občerstvením. 

Neděle 21. 9. 2008, 15.00

in-line bruslení v ulicích města
Start v 15 hodin na Mírovém náměstí. Trasa povede přes Re-
voluční ulici okolo obchodního domu Labe směrem k bu-
dově divadla. Přes Pařížskou ulici se účastníci dostanou do 
Velké Hradební a zpět na Mírové náměstí.  V cíli lze využít na-
bídky Státního zdravotního ústavu, který bude připraven po-
skytnout bezplatné orientační vyšetření, např. měření cukru 
v krvi, tlaku, indexu BMI.

Pondělí 22. 9. 2008

Hlídky sestavené ze strážníků 
městské policie a dětí
Buďme ohleduplní a opatrní. Jedině tak se dá vyhnout pře-
cpaným centrům měst a dopravním nehodám. Na ukázně-
nost řidičů a chodců budou v tento den dohlížet strážníci ve 
spolupráci s dětmi.

Úterý 16. 9. 2008

Jízda labskou cyklostezkou
Akce pro školy.

Akce plná pohybu a soutěží. Školáky čeká nabitý program, 
který nabízí pohyb na kole či in-line bruslích, návštěvu atrak-
tivit města a zajímavé soutěže. Děti odejdou vybavené jed-
nak znalostmi o prevenci úrazů i o jejich ošetřování, a jednak 
s výrobky z reflexního materiálu. Právě ty totiž zvyšují viditel-
nost účastníků silničního provozu a tedy i jejich bezpečí. 

Středa 17. 9. 2008,  9.30–17.00Středa 17. 9. 2008,  9.30–17.00

Čistý vzduch všem
Kampaň plná zábavy, hudby a soutěží. Připraveny jsou atrakKampaň plná zábavy, hudby a soutěží. Připraveny jsou atrak-
ce pro děti, dovednostní soutěže, taneční vystoupení DDM, ce pro děti, dovednostní soutěže, taneční vystoupení DDM, 
hudba kapely FONOTEST, stánek zdraví  VZP a mnoho dalšího. hudba kapely FONOTEST, stánek zdraví  VZP a mnoho dalšího. 
Součástí programu je pokus o překonání národního rekordu Součástí programu je pokus o překonání národního rekordu 
ve sběru baterií ze spotřební elektroniky. Baterie přinesené ve sběru baterií ze spotřební elektroniky. Baterie přinesené 
do 14.30 jsou vaší vstupenkou do slosování o hodnotné ceny. 
přijďte s námi překonat rekord!

Čtvrtek 18. 9. 2008, 9.00–17.00

dden otevřených dveří 
a přeměřování tachometrů v depu 
dopravního podniku ve dopravního podniku ve vvšebořicíchšebořicích
Dopravní podnik města Ústí nad Labem pro vás při příležitos-
ti 20 let trolejbusů ve městě připravil Den otevřených dveří 
ve vozovně trolejbusů ve Všebořicích. Návštěvníci si mohou 
prohlédnout vývoj vozů od starších modelů až po ty nejno-
vější. Prohlídky budou organizovány v půlhodinových inter-
valech od 9.00 do 16.30 hodin.
V areálu dopravního podniku bude současně probíhat pro-
gram pro motoristy. Přijeďte a nechte si od policie přeměřit 
přesnost vašich tachometrů. Připravena je ukázka hybridních 
automobilů značky Toyota. Mechanici společnosti PneuBox 
prověří stav pneumatik vašich aut a zkontrolují hustotu chla-
dicí kapaliny a stav akumulátoru. 

Pátek 19. 9. 2008

den bez úrazu na dětském dopravním 
hřišti v krásném březně

Akce pro školy.
Začal školní rok, ulice jsou plné dětí.  Zdalipak vědí, jak se 
správně chovat jako účastníci silničního provozu?  Odborníci 


