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program 
Evropského týdnE mobility

sobota 15. 9. 2012
porta bohemica, turistický pochod 8–50 km

Start: Magistrát města, Lidické náměstí, 6.00–9.30 hodin

nEdĚlE 16. 9. 2012
Ústecký 1/2maraton

Mírové náměstí, 12.00 hodin

pondĚlÍ 17. 9. 2012
bezpečně na chodníku i na silnici

Obchodní domy, 8.00–11.00 hodin

ÚtErý 18. 9. 2012
den bez aut

Centrum pro rodinu Ovečka – Poláčkova 2, 15.00 hodin

stŘEda 19. 9. 2012
procházka historií města

Informační středisko města, 15.30, 17.00 hodin

ČtvrtEk 20. 9. 2011
Zumba maraton

Atrium magistrátu, 15.30–18.30 hodin

Ukliďme svět!
Bertino údolí, 16.00 hodin

pÁtEk 21. 9. 2012
den bez úrazu
Dětské dopravní hřiště

sobota 22. 9. 2012
Evropský den bez aut – mhd zdarma

Cyklistický výlet, 40–60 km 
Odjezd od informačního střediska města, 10.00 hodin

historickým vláčkem z Ústí do Zubrnic
Odjezd: Ústí n. L. hl. nádraží – 9.13 hodin, Zubrnice – 14.15, 16.57 hodin

gEoCaChing pUtovÁnÍ kraJinoU 
labské krÁlovny – celotýdenní akce

Geocachingové dobrodružství vás provede zákoutími dále od města 
Ústí nad Labem. Naleznete-li všech sedm schránek a donesete-li 
o tom důkaz v podobě vyplněného Pasu, budete v informačním 

středisku města odměněni pokladem Labské královny.
www.usti-nad-labem.cz/labskakralovna/

partnEŘi  
Evropského týdnE mobility
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sobota 15. 9.
porta bohemica
Nabídka nejenom pro sportovce, ale i  pro ty, kteří se potřebují 
odreagovat od každodenních stresů a spojit zdravý pohyb v pří-
rodě s  poznáváním krás, které okolí města nabízí. Naplánová-
no je několik tras v  rozpětí 8–50 km. Start turistického pochodu 
proběhne v budově Magistrátu města na Lidickém náměstí mezi 
6.00–8.00 hodinou pro trasy delší než 25 km, registrace pro tra-
sy 8–17 km je mezi 8.00–9.30 hodinou. Cíl je pro všechny stejný 
– výletní zámeček Větruše – kde na účastníky čeká opékání vuř-
tů a  nápoj zdarma. V  areálu Větruše můžete navštívit bludiště 
a vyhlídkovou věž zdarma.
Informace o pochodu: 
KČT, Karel Punčochář, karel.puncochar@email.cz, 604 854 786.

nEdĚlE 16. 9.
Ústecký 1/2maraton 2012

Poběžte také – 1/2Maraton, 10 km nebo Štafetový 1/2maraton. 
Závod startuje na  Mírovém náměstí ve  12.00 hodin, dopro-
vodný Rodinný běh na  3 km již v  10.45 hodin. Trasa závodu vás 
zavede na  stezku podél Labe, prohlédnete si centrum města 
a na závěr trati vás čeká lahůdka v podobě průběhu Spolchemie. 
Připraven je i bohatý doprovodný program vč. partnera bezpeč-
nosti: SAFETYSHOW, která proběhne u  OC Forum. Novinka v  ČR 
– můžete „bezpečně” zkusit stav pod vlivem alkoholu, drog nebo 
bezprostředně po úrazu hlavy aneb, co Vás může potkat v silnič-
ním provozu. Přihlaste se na www.runczech.com/usti

pondĚlÍ 17. 9.
bezpečně na chodníku i na silnici
Akce ve spolupráci Policie ČR a BESIPu zaměřená na chodce, pře-
devším pak na  seniory. Preventivní program ukáže nástrahy sil-
ničního provozu, bezpečné přecházení a zdůrazní pravidlo „vidět 
a být viděn“.

ÚtErý 18. 9.
den bez aut
V  areálu rodinného centra Ovečka (Poláčkova 2, linka č. 53, 54, 
zastávka Stříbrníky) je pro nejmenší děti připraveno zábavně vzdě-
lávací odpoledne. Akce je určena dětem i jejich rodičům. Pro účast-
níky jsou nachystány zajímavé soutěže s dopravní tematikou. Nejši-
kovnější si odnesou užitečnou odměnu.
Startujeme v 15.00 hodin

stŘEda 19. 9.
procházka historií města
Komentovaná procházka zaměřená na historii města a  jeho archi-
tekturu, jejíž trasa spojuje stojící i dávno zaniklé středověké stavby 
nacházející se v centru města.
Procházky začínají v 15.30 a v 17.00 hodin v informačním středisku 
města v Paláci Zdar. Čeká Vás povídání o historii města a procházka 
mapující nejzajímavější místa ve městě. K procházce se bude vázat 
i kvíz, jeho správné vyplnění Vám dává šanci v losování vyhrát zají-
mavé ceny. 

ČtvrtEk 20. 9.
Zumba maraton
Netradiční akce v atriu Magistrátu! Od 15.30 hodin si pojďte vyzkou-
šet latinsko-americké rytmy zumby. Zábavná, ale účinná taneční 
party. O program se postarají cvičitelé z Vitality Clubu Střekov. Pro 
všechny je připraven „Stánek zdraví“ Všeobecné zdravotní pojiš-
ťovny a pro děti jsou nachystány různé soutěže. Těšte se na třího-
dinový zumba maratón a  přijďte se hýbat přímo do  centra Ústí! 
Dobrou náladu a pohodlný oděv s sebou.

ČtvrtEk 20. 9.
Ukliďme svět!
Akce na pomoc přírodě proběhne tentokrát v Bertině údolí a při-
lehlých cestách Mariánské skály. Sraz účastníků v 16 hodin na auto-
busové zastávce „V  Rokli“ (linka č. 52, 53, 54). Nápoje a  rukavice 
zajištěny, s sebou si vezměte pouze pracovní oděv a chuť do práce! 
Po skončení úklidu opékání buřtů. Více na www.ddmul.cz

pÁtEk 21. 9.
den bez úrazu Akce pro školy
Dětské dopravní hřiště v  Krásném Březně hostí Den bez úrazu se 
soutěžemi a  programem protiúrazové prevence. Děti budou mít 
možnost seznámit se s činností Integrovaného záchranného systé-
mu. Čekat na ně budou specialisté z preventivně dopravní služby 
Městské policie, ukázky činnosti Policie ČR, Hasičského záchranné-
ho sboru, zdravotníků. Den bez úrazu je podpořen BESIPem.

sobota 22. 9.
Evropský den bez aut – mhd zdarma
Po  celý tento den budou vozy městské hromadné dopravy pře-
pravovat obyvatele i návštěvníky města Ústí nad Labem zdarma! 
V  rámci programu Evropského týdne mobility bude probíhat 
i soutěž o předplatné na MHD. Více na www.dpmul.cz

sobota 22. 9.
Cyklistický výlet
Výletní trasa je připravena v  délce 40 nebo 60 km. Akce startuje 
v 10.00 hodin na Mírovém náměstí před informačním střediskem, 
účastníci projedou městem a  následně na  cyklostezku, po  které 
se vydají do Litoměřic. Po cyklotrase 3066 pak projedete východ-
ní část Českého středohoří do  obce Homole u  Panny. Zde bude 
pro každého účastníka cyklistického výletu připraveno občerst-
vení. Pro zájemce o historii ústeckého regionu, zde bude otevře-
na 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 dorazíte zpět do Ústí nad Labem.

sobota 22. 9.
historickým vláčkem z Ústí do Zubrnic
Vydejte se na  výlet za  krásami krajiny Českého středohoří his-
torickým motoráčkem na trase Ústí nad Labem/hlavní nádraží – 
Zubrnice. Provoz dle jízdních řádů uvedených na www.zmz.cz, 
pro účastníky akce obousměrná jízdenka v  uvedených časech 
zdarma (odjezd Ústí nad Labem/hlavní nádraží 9.13 hodin, Zubr-
nice 14.15, 16.57 hodin).

Evropský týdEn mobility 16.–22. 9. 2012

www.usti-nad-labem.cz


