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Novinky v informačním středisku 

Nová kolegyně
V  prosinci jsme v  našem ko-
lektivu přivítali novou ko-
legyni, Nelu Brzobohatou. 
Samozřejmě jí přejeme, aby 
se jí v informačním středisku 
líbilo a aby měla mnoho spo-
kojených návštěvníků. 

Další novinkou je výroční tu-
ristická známka s číslem 2070, 
vydaná u příležitosti 100. výročí 
vzniku Československa. 

Nový sortiment
Nově u nás můžete zakoupit 
turistický deník s motivem 
hradu Střekov z  další, 
v  pořadí již třetí, limitované 
edice. Předchozí dvě edice 
byly s  Erbenovou vyhlídkou 
a Labským údolím.  
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Nové publikace
Jako každý rok u  nás můžete zís-
kat oficiálního průvodce Labskou 
stezkou pro rok 2018, a to v české či 
německé jazykové mutaci. 
Dále máme k  dispozici brožuru In-
formace 2018, která obsahuje pře-
hled poskytovatelů služeb v Ústí nad 
Labem a  okolí. Naleznete zde např. 
seznam ubytovacích zařízení, restau-
rací, cykloservisů, sportovišť, apod.

Nová razítka
Rozšířili jsme pro Vás nabídku turis-
tických razítek o  další čtyři exem-
pláře. Kromě historického znaku 
města, Erbenovy vyhlídky, kostela 
sv. Floriána a  zámku Krásné Březno 
máme nově razítko Mariánského 
mostu, kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, Střekovské vyhlídky a výlet-
ního zámečku Větruše.  
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Na jaké výstavy se u nás můžete těšit?

Březen 2018:
Ivona Walker
obrazy na plátně

Duben 2018:
Tereza Fajfrová
Black & White Animals
Černobílé fotografie
zvířat
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Co pro Vás v nejbližší době chystáme?

ÚstÍČKO – jaro 2018
Ústí nad Labem

Velikonoční výstava s dílničkou
Od 26. do 29. března můžete v  informačním středisku
shlédnout výstavu velikonočních výrobků sociálně-terape
-utické dílny ŠANCE Lovosice.
K  vidění budou velikonoční kraslice, perníčky či věnečky.
Sami si rovněž můžete zdobení kraslic či malování perníčků
vyzkoušet. Výstava bude přístupná zdarma v  otevírací době
informačního střediska (viz zadní strana).

Další výstavní prostor
Nově Vám nabízíme možnost vystavovat 
svá díla i v dolním prostoru informačního 
střediska. 
K dispozici máme dvanáct malířských 
stojanů a dvě prosklené vitríny. 
Rovněž tento prostor bude poskytován 
zdarma.
V  případě zájmu nás kontaktujte 
na e-mailu: tereza.fajfrova@mag-ul.cz.
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Zahájení turistické a cyklistické
sezóny 2018

Turistickou sezónu zahájí město Ústí nad Labem o víkendu 
6. – 8. dubna.

Těšit se můžete na zajímavé akce, např. v zoologické zahra-
dě, Ústeckém podzemí nebo pivovaru Velké Březno. Pro zá-
jemce bude rovněž otevřeno Masarykovo zdymadlo s vodní 
elektrárnou.

O víkendu 28. – 29. dubna bude pak zahájena cyklistická se-
zóna. Připraven bude cyklovýlet Českým středohořím a veselý 
den v Cyklokempu Loděnice v Brné.

Více informací se průběžně dozvíte přímo v  infor-
mačním středisku, na  webových stránkách města 
www.usti-nad-labem.cz nebo na facebooku.

Těšit se můžete rovněž na  zahájení turistické dopravy. 
30. března 2018 vyplouvají na  svou obvyklou trasu lodě 
Labské plavební společnosti. Ve  stejný den zahájí svůj 
provoz také turistická linka T3 Zubrnické museální železnice. 
28. dubna 2018 pak začne pravidelně jezdit také cyklobus. 
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Seriál Rapl 2 je v Ústí nad Labem

Ve  městě a  okolí 
potkáte až do  září 
filmaře na  každém 
rohu. 
Česká televize k nám 
zamířila s  pokračo-
váním úspěšného 
televizního seriálu 
RAPL.

Natáčet se začalo 15. února a  filmové štáby se u  nás zdrží až 
do konce září letošního roku. 

S  natáčením je samo-
zřejmě spojena řada 
dopravních omezení či 
uzavírek silnic, o kterých 
vás pravidelně informu-
jeme na webových a  fa-
cebookových stránkách 
města Ústí nad Labem 
www.usti-nad-labem.cz.

ÚstÍČKO – jaro 2018
Ústí nad Labem
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Statistika 2017 

Na prahu nové turistické sezóny bychom se s Vámi rádi podělili 
o pár čísel z roku 2017. 

V  loňském roce navštívilo naše informační středisko celkem 
42  292 lidí, z  toho 39  691 českých návštěvníků a  2  601 
zahraničních. Mezi nejčastější cizojazyčné návštěvníky patřili 
turisté ze sousedního Německa. 

V roce 2017 jsme také odměňovali. V nejrůznějších soutěžích, 
anketách či kvízech si od  nás cenu odneslo 86 osob. Mezi 
nejoblíbenější patřily již tradičně soutěž k Zahájení turistické 
sezóny a  Dnům evropského dědictví. Nezaostaly ale ani 
soutěžní kvízy, např. v měsíčníku ENTER.

V loňském roce jsme uspořádali 11 exkurzí pro základní a střed-
ní školy v  Ústí nad Labem. Navštívili nás např. Základní škola 
Mírová, Gymnázium Jateční nebo Obchodní akademie Pařížská.
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Nejprodávanějším artiklem

roku 2017 byly pohledy. Cel-
kem jsme jich prodali 3944 ks. 
V závěsu za pohledy jsou pak 
turistické vizitky s  celkovým 
počtem prodaných 3280 ks 
a  na  pomyslné třetí příčce se 
umístily turistické známky 
(1188 ks).

Veliké oblibě se těší také 
prodej knih. Nejžádanější 
prodávanou knihou byla His-
torie ústecké kopané, které 
bylo prodáno celkem 96 ks. 
Tato kniha by se dala rov-

něž označit jako skokan roku, neboť ji máme v  prodeji te-
prve od října. Další oblíbenou knihou je publikace Krásy Ústí 
nad Labem (40 prodaných ks) a  kniha Ernst Gustav Doerell 
(22 prodaných ks).

Děkujeme Vám, našim ná-
vštěvníkům, že nám tato 
čísla pomáháte tvořit. 
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Co se u nás událo? 

Ústecký masopust

V  sobotu 10. února 2018 
vyšel z  Lidického náměstí 
masopustní průvod za  hu-
debního doprovodu kapely 
Ústečanka do  Ústeckého 
podzemí. 
Zde byl připraven prodej 
zabijačkových specialit, sou- 
těže pro děti i dospělé, velko-
lepá tombola a v neposlední 
řadě tanec s medvědem. 
Masopustem jsme odstar-
tovali letošní akce pro ve-
řejnost. Sledujte web a fa-
cebook města a  neunikne 
Vám nic dalšího.
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Byli jsme na těchto veletrzích:

Vakantiebeurs Utrecht

ÚstÍČKO – jaro 2018
Ústí nad Labem

GO&REGIONTOUR Brno

ITF Slovakiatour Bratislava

Reisemesse Dresden
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Holiday World Praha

f.re.e. Mnichov

Dále se na Vás těšíme na 9. veletrhu cyklistiky FOR BIKES v Praze 
v areálu PVA EXPO PRAHA – LETŇANY v termínu 6. - 8.  4. 2018.
Přijďte za námi!
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Anketa o nejoblíbenější památku

Vážení přátelé turistiky a Ústí nad Labem zvláště,

vyhlašujeme anketu o  nejoblíbenější  památku v  Ústí nad 
Labem a nejbližším okolí. 

Může jít o kulturně-historickou či přírodní zajímavost. Může jít 
i o rozhledny nebo vyhlídky. 

Své návrhy, prosím, zasílejte do 30. 4. 2018 na:

info.stredisko@mag-ul.cz. 

Ze zaslaných návrhů vylosu-
jeme tři šťastlivce, kteří si 
od  nás odnesou zajímavou 
cenu. 

ÚstÍČKO – jaro 2018
Ústí nad Labem
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Nafukovací brána a startovní čísla

Jste pořadatelem běžeckého, cyklistického či jiného závodu 
a nevíte, kde sehnat startovní bránu a čísla pro závodníky? No 
přece v informačním středisku. 

Rádi Vám zdarma zapůjčíme nafu-
kovací bránu s logem města Ústí nad 
Labem a startovní čísla od 1 do 600. 

Rezervaci je možné provést osobně 
v  informačním středisku, telefonicky 
na čísle 475 271 700 nebo prostřed-
nictvím e-mailu:
info.stredisko@mag-ul.cz.
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Hodnocení soutěží

Na konci února jsme losovali čtenáře, kteří nám zaslali správné 
znění tajenky z  předchozího čísla Zima 2017/2018. Všem 
odměněným gratulujeme!

Losovali jsme ale také výherce soutěží z  listopadového, 
prosincového a lednového vydání měsíčníku ENTER. 

V  listopadu jsme soutěžili se Slavnými lokálními značkami, 
v  prosinci jste nám zasílali fotky do  Vánoční fotosmršti 
a v lednu proběhla soutěž s Vaňovským vodopádem.

I těmto výhercům gratulujeme!



Kdy jsme tu pro Vás?

Informační středisko města Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 271 700
E-mail: info.stredisko@mag-ul.cz

květen – září státní svátky
Po – Ne  9:00 – 17:00 9:00 – 14:00

říjen – duben
Po – Pá  9:00 – 17:00
So           9:00 – 12:00


