
Akce se koná pod záštitou náměstka primátorky města Ústí nad Labem MUDr. Jiřího Madara

SOBOTA  15. 9. 
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem
Start: Mírové náměstí, 15.00 hod.
Ve stejný čas startuje také - 2Run, štafetový Mattoni 1/2Mara-
ton, Běh o pohár rektora nebo dm rodinný běh se startem 
ve 13.30 hod. Přijďte se ve 12.00 hod. podívat i na SPOLCHEMIE 
Český pohár v Handbike!
Více na www.runczech.com 

PONDĚLÍ 17. 9. 
Kontroly oprávněnosti vjezdu do centra 
města a správného přecházení
Buďme ohleduplní a opatrní. Jedině tak se dá vyhnout přecpa-
ným centrům měst a dopravním nehodám. Na ukázněnost řidičů 
a chodců budou v tento den dohlížet strážníci ve spolupráci 
s dětmi.

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

Silní rodiče – Silné děti®

CPR Ovečka Dobětice, 15.30 – 17.30 hod.
Zábavné odpoledne pro účastníky kurzu. Pro děti jsou připraveny 
soutěže koloběžek, malování obrázků na téma „Jak je zdravé 
chodit pěšky či jezdit na kole“ a další.

ÚTERÝ 18. 9.
Pěšky napříč Peru a Bolívií 
Informační středisko města Ústí nad Labem, 17.00 – 18.00 hod.
Přednáška Olgy Šváchové a Petra Andrejkoviče o jejich expedici 
do Peru a Bolívie.

STŘEDA 19. 9.
Den s odpady – den pro životní prostředí
Kostelní náměstí, 9.00 – 16.00 hod.
Přijďte se přesvědčit, že třídit odpad má smysl. Zábavný den s akti-
vitami pro veřejnost zaměřený na třídění a recyklaci odpadů. 
Více na www.usti-nad-labem.cz

ČTVRTEK 20. 9.
Zvesela na nákup
Domov pro seniory Bukov, 13.30 hod.
Akce pro klienty Domovů pro seniory!
Malování a razítkování na textilní nákupní tašky.
Více na www.domovbukov.cz

Ukliďme svět!
Údolí Dobětického potoka, 16.00 hod.
Akce na pomoc přírodě proběhne tentokrát v lokalitě podél 
potoka mezi sídlišti Dobětice a Krásné Březno. Sraz účastníků je 
na zastávce MHD Dvojdomí (autobus č. 5, v docházkové vzdále-
nosti zast. Výstupní - trolejbusy č. 55 a 56). Občerstvení i pracovní 
pomůcky zajištěny.
Více na www.ddmul.cz

Parky v pohybu pro DĚTI
Centrální park na Severní Terase, 17.00 hod.
Pravidelné cvičení pro děti zdarma se svačinou a malým dárkem.
Více na kulturasport@mag-ul.cz a tel. 475 271 661

PÁTEK 21. 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 pravi-
dla silničního provozu. Zkrátka vše, co by měli školáci ovládat!

Za poznáním historického středu města
Sraz: Informační středisko města Ústí nad Labem, 16.00 hod.
Projděte si historické centrum města a zaposlouchejte se do pou-
tavého výkladu. 
TIP: Účastníci procházky obdrží malý dárek.

SOBOTA 22. 9. DEN BEZ AUT
Porta Bohemica
Start: DDM, Bělehradská ul., 6.00 – 10.00 hod.
40. ročník turistického pochodu v délce od 5 do 50 km. Trasami 
s různou obtížností s cílem v Cyklokempu Loděnice Brná Vás pro-
vede turistický oddíl mládeže „KOLA WAŠTEPI“. 
Více na kolawastepi@volny.cz, 604 830 290

Porta Bohemica – Pohádková cesta
Start: DDM, Bělehradská ul., 8.00 – 10.00 hod.
Trasa je součástí 40. ročníku turistického pochodu v délce 5 km 
a je vhodná a sjízdná i pro rodiny s kočárky. Cíl je v Cyklokempu 
Loděnice Brná.
Více na kolawastepi@volny.cz, 604 830 290

Cyklistický výlet 
Start: Cyklocentrum města Ústí nad Labem, 
prostor Zanádraží, 10.00 hod.
Tradiční cyklovýlet bude zahájen tematicky v cyklocentru a pro kaž-
dého na startu je připraveno malé občerstvení. Vyrazte po Labské 
stezce do Českého středohoří, a to 40 km přes Velké Březno nebo 
60 km ve směru přes Litoměřice. Zakončení je v Homoli u Panny.

DEN BEZ AUT
Cyklocentrum města Ústí nad Labem,  
prostor Zanádraží, 10.00 – 14.00 hod.
Přijďte si užít sportovní den s biketrial show Martina Šimůnka, 
závody odrážedel a koloběžek a balonkovým světem. Koloběžky 
si můžete půjčit v rámci této akce bezplatně, ale odrážedla je 
nutno mít vlastní.
Více na www.usti-nad-labem.cz  
 

Auta nechte doma, jeďte MHD ZDARMA! 
Tento den bude v tarifní zóně 101 Ústí nad Labem přeprava osob 
a zavazadel ZDARMA.
Podrobné informace a podmínky na www.usti-nad-labem.cz, 
www.dpmul.cz 

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY

STŘEDA 12. 9. 
Branně sportovní odpoledne 
se Sdruženými obrannými prapory ČR z.s.
DDM, 15.30 – 18.00 hod.
Branný den konaný za podpory Ústeckého kraje a Zdravého města 
Ústí n. L. pro děti a jejich rodiče. Přijďte si zasoutěžit, zastřílet 
z airsoftových zbraní a prohlédnout vozidlo záchranné služby. 
Nebo si půjčte vojenskou minohledačku a vyražte hledat před-
měty v terénu. 

NEDĚLE – SOBOTA 16. – 22. 9.
Do práce na kole – Zářijová výzva!
Týdenní individuální soutěž v pravidelnosti dojíždění, 
docházení či “dobíhání” do práce. Zaregistrujte se ZDARMA 
a vyhrajte startovné v soutěži Do práce na kole 2019! 
Více na www.dopracenakole.cz a FB Do práce na kole – Ústí nad Labem

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.
Více na www.labskaplavebni.cz

SOBOTA 22. 9.
Ukončení sezóny s vílou Miladou 2018
Jezero Milada, 14.00 – 18.00 hod.
Přijďte si užít bohatý program a spoustu zábavy, vhodné pro malé i velké.
Více na www.jezeromilada.cz a FB nebo www.pku.cz a FB

SOBOTA – NEDĚLE 22. – 23. 9.
Parním vláčkem z Ústí nad Labem do Zubrnic
Ústí n. L. Střekov – Zubrnice 
Vydejte se na výlet za krásami krajiny Českého středohoří parním 
vláčkem.
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 ZDARMA  
16.30 a 18.00 hod. ze zastávky Krajský soud přes město 
na Severní Terasu
Využijte pohodlné a bezpečné přepravy z Labské stezky na Severní 
Terasu! V provozu bude až do 30. 9. (mimo 15. 9. v době konání 
1/2Maratonu)

TIPY MĚSTSKÝCH OBVODŮ

ZAŽÍT MĚSTO JINAK
22. 9. park TGM u Činoherního studia, 15.00 – 19.00 hod. 
Více na FB Zažít Střekov jinak

RODINNÝ FESTIVAL
21. – 23. 9. Veřejný sál Hraničář, PÁ od 15.00 hod. a SO-NE 
od 13.00 hod.
Víkend plný divadelních a tanečních představení, workshopů, 
přednášek a výtvarných aktivit. Připravený je pestrý program 
vedený šikovnými umělci. 
Více na FB Rodinný festival

STŘEKOVSKÝ ŠIKULA
23. 9. park Kramoly (naproti Krajskému soudu), 14.00 – 16.00 hod.
Projížďky na koních, soutěže v tancování a zpívání, první pomoc 
a maskování zranění ve stánku MEDIC. Více na FB Střekovský šikula

DEN PRO RODINU – DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
28. 9. Centrální park na Severní Terase, 13.00 hod.
Komunitní akce pro všechny bez rozdílu věku s bohatým dopro-
vodným programem. 
Více na www.severni-terasa.cz a FB

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

Vyšší odborná škola zdravotnická 
a St ední škola zdravotnická, 

Ústí nad Labem, Palachova 35, p ísp vková organizace 

Sdílením vpřed! 

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

Kombinuj a jeď!  www.mobilityweek.eu

Změna programu vyhrazena!


