
Změna programu vyhrazena.

EVROPSKÝ

TÝDEN MOBILITY

16.–22. 9. 2013

PROGRAM

EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY

NEDĚLE 15. 9. 

Ústecký 1/2Maraton
Mírové náměstí, 13.00 hodin

PONDĚLÍ 16. 9.

Bezpečnost seniorů v dopravě 
Klub pro 3 generace, Větrná 4, 13.00 hodin

Na výlet lodí     Akce pro školy

ÚTERÝ 17. 9. 

Procházky historií města
Informační středisko města, 15.30, 17.00 hodin 

STŘEDA 18. 9. 

Bezpečně do školy     Akce pro mateřské školy

ČTVRTEK 19. 9. 

Mami, tati, jezdím v autě bezpečně 
Akce pro mateřské a základní školy

Zumba maraton
Atrium magistrátu, 15.30–18.30 hodin

Ukliďme svět!
Mariánská skála, 16.00 hodin

PÁTEK 20. 9. 

Den bez úrazu     Akce pro školy

SOBOTA 21. 9. 

Cyklistický výlet
45 - 65 km, odjezd od informačního střediska města, 10.00 hodin

Den otevřených dveří DPMÚL
Vozovna Všebořice, 10.00–16.00 hodin 

SOBOTA–NEDĚLE 21.–22. 9. 

Parním vláčkem z Ústí do Zubrnic
Ústí n. L. Střekov – Velké Březno – Zubrnice

NEDĚLE 22. 9.

Otevření Naučné stezky jezero Milada
Městský úřad Chabařovice, 9.00 hodin

CELOTÝDENNÍ AKCE 16.–22. 9.

Do práce na kole – odpolední cyklobus 

na Severní Terasu a Dobětice zdarma 
Necítíte se na odpolední výšlap na Severní Terasu či Dobětice 

a přesto byste se chtěli jet do práce na kole? Nebo jste unaveni 
po celodenním cyklovýletu? Využijte odpoledních promo jízd 
cyklobusu. Cyklobus staví na zastávkách Bělehradská, Severní 
Terasa, Orlická (Albert) a Dobětice točna. Odjezdy ze zastávky 

cyklobusu u budovy Krajského ředitelství Policie ČR. 
Časy odjezdů: Po–Pá 15.00, 16.00, 17.00 hodin 

a So–Ne v 16.30 hodin.

Geocaching Putování krajinou 

Labské královny
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

Vyšší odborná škola zdravotnická 
a St ední škola zdravotnická, 

Ústí nad Labem, Palachova 35, p ísp vková organizace 

 

mediální partner

Akce se koná pod záštitou náměstkyně primátora 

města Ústí nad Labem Zuzany Kailové

www.usti-nad-labem.cz



www.usti-nad-labem.cz

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 16.–22. 9. 2013

NEDĚLE 15. 9. 

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 2013
Poběžte také – 2RUN, Štafetový 1/2Maraton nebo Spolchemie
Rodinný běh. Hlavní závod startuje na Mírovém náměstí 
ve 13.00 hodin, doprovodný Spolchemie Rodinný běh na 3 km již 
v 10.15. Novinkou v programu je letos také Spolchemie Handbike
1/2Maraton. Trasa závodu vás zavede podél Labe k hradu Stře-
kov, prohlédnete si centrum města a na závěr i areál Spolchemie.  
Přihlaste se na www.runczech.com

PONDĚLÍ 16. 9.

Bezpečnost seniorů v dopravě
Beseda zaměřená na pohyb chodců v silničním provozu, zejména 
seniorů. Zaměříme se na bezpečné přecházení a pravidlo „vidět a být 
viděn“. Setkání začíná ve 13.00 v Klubu pro 3 generace na Větrné ulici.

Na výlet lodí                                                                      Akce pro školy

Program tohoto dne proběhne ve znamení poznávání labského údolí. 
Účastníkům akce bude představena národní technická památka Masa-
rykovo zdymadlo a střekovská vodárna pro parní lokomotivy. Část  údolí 
si budou moci účastníci jízdy prohlédnout z paluby výletní lodi. 

ÚTERÝ 17. 9. 

Procházky historií města
Komentovaná procházka zaměřená na historii města a jeho architekturu,
především pak honosné palácové vily a známá ústecká NEJ.
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 zajímavé ceny. 
Vašimi průvodci budou Martin Krsek a Václav Houfek. 

STŘEDA 18. 9. 

Bezpečně do školy                                      Akce pro školy

Beseda s nejmenšími pod taktovkou Policie ČR a BESIPu zaměřená 
na bezpečný pohyb dětí v silničním provozu.

ČTVRTEK 19. 9. 

Mami, tati, jezdím v autě bezpečně
Dopravně preventivní akce zaměřená na správné přepravovaní dětí v 
autě. Kontrola dětských autosedaček a užívání bezpečnostních pásů 
při příjezdu do mateřských a základních škol v ranních hodinách.

Zumba maraton
Netradiční sportovní aktivita v atriu magistrátu! Od 15.30 si pojďte
vyzkoušet latinsko-americké rytmy zumby. Zábavná, ale účinná 
taneční party. O program se postarají cvičitelé z Vitality Clubu 
Střekov. Těšte se na tříhodinový zumba maratón a přijďte se hýbat 
přímo do centra Ústí! Dobrou náladu a pohodlný oděv s sebou.

Ukliďme svět!
Akce na pomoc přírodě proběhne tentokrát na přístupových 
cestách Mariánské skály. Sraz účastníků v 16 hodin na autobusové 
zastávce „Kmochova“ (linka č. 5). Nápoje a rukavice zajištěny, s sebou
si vezměte pouze pracovní oděv. Po skončení úklidu opékání buřtů. 
Více na www.ddmul.cz

PÁTEK 20. 9. 

Den bez úrazu                                                                 

Akce pro školy

Dětské dopravní hřiště 
v Krásném Březně hostí 
Den bez úrazu se sou-
těžemi a programem 
protiúrazové prevence. 
Děti budou mít možnost 
seznámit se s činností 
Integrovaného záchran-
ného systému. Připra-
veni budou specialisté 
z preventivně dopravní 
služby Městské policie, 
ukázky činnosti Policie 
ČR, Hasičského záchran-
ného sboru, zdravot-
níků. Den bez úrazu je 
podpořen BESIPem.  

SOBOTA 21. 9. 

Den otevřených dveří Dopravního podniku 
Den otevřených dveří Dopravního podniku města Ústí nad Labem, 
konaný u příležitosti 25 let trolejbusové dopravy ve městě. Dveře 
vozovny Dopravního podniku ve Všebořicích (konečná linky 54 a 
56) se otevřou v 10.00 hodin. Všichni, kteří přijdou, si budou moci 
prohlédnout zázemí dopravce. Kromě prohlídky areálu se mohou 
návštěvníci těšit také na expozice jednotlivých typů vozů trolej-
busů i autobusů, se kterými se potkávají v běžném provozu, ale 
i těch, které zajišťují opravy a udržování dopravní cesty pro bezpro-
blémový provoz. Nahlédnout bude rovněž možné do dílen, které 
jsou využívány k denním opravám a ošetřením vozů. K vidění bude 
také technika k údržbě pevného trakčního zařízení nebo vozidla 
autoškoly. Pro dospělé zájemce máme nachystán zkušební test 
autoškoly, o zásadách bezpečnosti silničního provozu se dozvíte 
od pracovníků BESIPu. 
Připraven je i zajímavý program věnovaný zejména dětem, máme 
pro ně mobilní dopravní hřiště, kde si vyzkouší své znalosti a spoustu 
soutěží a zábavy za zajímavé ceny. Více na dpmul.cz

Cyklistický výlet
Výletní trasa je připravena v délce 45 nebo 65 km. Akce startuje 
v 10.00 hodin na Mírovém náměstí před informačním střediskem, 
účastníci projedou městem a pokračovat budou na cyklostezku,
po které se vydají na Litoměřice. Po cyklotrase 3066 se dosta-
nou přes České středohoří až do obce Homole u Panny. Zde bude 
pro každého účastníka cyklistického výletu připraveno občerstvení.
Po Labské stezce se peloton dostane zpět do Ústí nad Labem.
Více na www.cyklotour.usti.sweb.cz nebo v propozicích před startem. 

SOBOTA–NEDĚLE 21.–22. 9. 

Parním vláčkem z Ústí do Zubrnic
O víkendu 21.–22. 9. 2013 bude k příležitosti oslav dvacetiletého 
výročí občanského sdružení Zubrnická museální železnice na trase
Ústí n. L. Střekov – Velké Březno – Zubrnice vypraven zvláštní vlak 
s parní lokomotivou. Akce bude doplněna slavnostním otevřením 
zastávky Malé Březno. Každý den budou zavedeny tři páry vlaků, 
informace o jízdním řádu a tarifu budou umístěny na www.zmz.cz

  

NEDĚLE 22. 9.

Otevření Naučné stezky jezero Milada 

Chcete strávit pěkný den v přírodě a něco nového se dovědět? 
Přijďte pěšky nebo přijeďte na kole v neděli 22. 9. 2013 k radnici 
do Chabařovic, kde se od 9.00 hodin otevírá naučná stezka. 
Komentovaná prohlídka území s průvodcem.


