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Novinky v informačním středisku 

Nové magnetky
V informačním středisku jsou pro vás již připraveny oblíbené 
magnetky. Letos se čtyřmi různými motivy, a to s Erbenovou 
vyhlídkou, Mariánským mostem, hradem Střekov či pohledem 
na Mírové náměstí. 

Nová turistická vizitka
Zakoupit si můžete rov-
něž nový exemplář turi-
stické vizitky, a to s  jeze-
rem Milada. Vizitka bude 
k  dostání za  obvyklých 
12 Kč.
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Na jaké výstavy se u nás můžete těšit?

Květen 2018
Galerie:
Zděnek Fišer
„Akt“

Červen 2018
Galerie: Výtvarné studio Základní umělecké školy

Spodní prostor: Thomas Eichberg, spolek Portal.e.V., fotogra� e 
Českosaského Švýcarska

Spodní prostor:
David Surý
„Moje obyčejné cesty do neobyčejného světa“
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Co se u nás událo?

Velikonoční dílnička
V  březnu hostilo informační středisko velikonoční výstavu, 
kterou si připravila organizace Šance Lovosice, jejímž cílem je 
pečovat o seniory a zdravotně postižené.

Návštěvníci měli mož-
nost namalovat si vlast-
ní kraslici či velikonoční 
perníček. 

A  této možnosti hojně 
využívali 
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Zahájení turistické sezóny

O  víkendu 6.–8. dubna 2018 proběhlo v  Ústí nad Labem 
Zahájení turistické sezóny. A  návštěvnost byla opravdu 
vysoká. 

Celý víkend odstartoval 
v pátek 6. dubna odbor-
nou přednáškou Jiřího 
Svobody o Českém stře-
dohoří, která probíhala 
přímo v  informačním 
středisku. Účast byla hoj-
ná a  přednáška poutavá 
a zajímavá. 

Na  konci přednášky byli vylosováni 
dva šťastlivci, kteří se stali majiteli 

jedné z  knih Jiřího Svobody. 
Autor se výhercům do knihy 
rovněž podepsal. 

Na  konci přednášky byli vylosováni 
dva šťastlivci, kteří se stali majiteli 

jedné z  knih Jiřího Svobody. 

Na  konci přednášky byli vylosováni 
dva šťastlivci, kteří se stali majiteli 
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Zúčastnili jsme se rovněž akcí na dalších místech:

Volnočasový 
areál na Větruši

Zoologická 
zahrada

Hrad Střekov
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Předávání cen vítězům soutěže v rámci 
Zahájení turistické sezóny 2018

Také v letošním roce bylo Zahájení turistické sezóny doprovázeno 
soutěží. Do slosování byli zařazeni ti účastníci, kteří se zúčastnili 
alespoň tří akcí. 

A o co jsme soutěžili?
1. Gastrozážitek v Hotelu & Restaurantu Větruše pro 2 osoby
2. Prohlídka hradu Střekov a  plavba lodí Marie pro skupinu 

10 osob
3. Komentovaný výlet po  Českém středohoří pro rodinu s  Jiřím 

Svobodou, autorem knih o Českém středohoří

Předávání cen proběhlo v  informačním středisku v  pondělí 
23. dubna. 

Výhercům srdečně gratulujeme!

ÚstÍČKO – květen, červen 2018
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Zahájení cyklistické sezóny

V neděli 29. 4. proběhlo 
Zahájení cyklistické se-
zóny na  Labské stezce 
v cyklokempu Loděnice 
v Brné. 

Celou akci zahájil peloton cyklistů při-
jíždějící z  Církvic, který byl na  místě 
slavnostně přivítán. 

Svou skvělou adrenalino-
vou biketrialovou show 
předvedl trojnásobný mi-
str světa Martin Šimůnek, 
připraven byl i bezplatný 
servis kol či lezecká věž 
pro děti. 

Ve  dvě hodiny odpole-
dne byli vylosováni vý-
herci sportovních cen. 
Odměněno bylo celkem 
23 šťastlivců. 
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Exkurze v informačním středisku – rozhovory s aktéry

Přečtěte si rozhovor s paní učitelkou Avdějevovou ze Základ-
ní školy Mírová, která u nás absolvovala s žáky již tři exkurze 
a na další se chystá. 

Myslíte si, že byla exkurze pro Vaše žáky přínosná?
Návštěva Infocentra je pro žáky určitě přínosná. Obeznámí se 
s touto potřebnou institucí, kde mohou najít zajímavé informace 
pro trávení volného času. Navštěvuji s žáky Infocentrum i z hle-
diska předmětu Volba povolání. V prostorách je většinou k vidění 
i nějaká výstava, což je fajn. 

Uvažujete o tom, že nás navštívíte znovu např. s jinou třídou? 
Myslím, že určitě Infocentrum navštívím znovu s dalšími žáky. 

Kdybyste měla do exkurze zařadit něco nového, co by to 
bylo? 
Možná bychom uvítali nějaké zajímavé krátké videodokumenty 
z akcí, nabídek, apod. 

Když jste žákům oznámila, že půjdete k nám, jaká byla je-
jich reakce?
Žáci většinou rádi chodí na různé exkurze v rámci výuky, ale nesmí 
se nudit. Ze zkušenosti loňských exkurzí vím, že mnozí neměli tušení, 
že něco takového máme ve městě.  
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Druhý rozhovor je s jedním ze žáků, kteří přišli s paní učitelkou
Avdějevovou, s Vendou Strádalem.

Dozvěděl ses něco nové-
ho o Ústí, co jsi předtím
nevěděl?
Myslím, že ano. Je tu hod-
ně hezkých míst, která
jsem doteď neznal. Budu
to muset dohnat.

Zaujala tě práce v  informačním středisku a  chtěl by ses
v budoucnu věnovat cestovnímu ruchu?
Chtěl bych být automechanikem.

Máš v Ústí nějaké oblíbené místo, kam rád chodíš?
Mám rád Větruši, kvůli výhledu nebo nábřeží u Labské stezky.

Kdyby za  tebou přijel
do  Ústí kamarád, kam
bys ho pozval?
Ukázal bych mu Větruši
a  Erbenku, tu mám blíz-
ko. Ale asi bych ho vzal
do Fora do kina 

Kdybys potřeboval zjistit nějakou turistickou informaci, 
šel bys raději na internet nebo do infostřediska?
Teď určitě do infostřediska, když vím, že tu je 

ÚstÍČKO – květen, červen 2018
Ústí nad Labem
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Praktikanti v informačním středisku

Informační středisko se zapojilo do  projektu Erasmus+ 
a 12. března 2018 přivítalo dva zahraniční studenty ze Sloven-
ska, Natálii Móricovou 
a Mateje Žuchu, kteří zde 
během dvou týdnů absol-
vovali odbornou praxi. 

„Velmi sa mi tu páčilo, videla som nielen to, ako sa podávajů 
informace, ale objavovala jsem i krásy Ústí. Videla som z každého 
rožku trošku.“ sdělila Natália. 

Během praxe byli studenti zasvěceni 
do  běžných činností zaměstnanců 
informačního střediska a  sami si 
vyzkoušeli poskytování turistických 
informací, informací o  dopravě 
a  kulturním dění ve  městě nebo 
prodej zboží. 
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Odměnění brigádníci

Protože si našich brigádníků, obzvláště těch hodně pracovitých, 
vážíme, rozhodli jsme se odměnit ty nejpracovitější.

A  mezi ty NEJ rozhodně 
patří Vojta Jahn a  Petr 
Kolátor. Oba kluci obdr-
želi za  svou svědomitou 
a příkladnou práci diplo-
my a drobný dáreček. 

Oba byli dojatí a  měli 
na  krajíčku . To přehá-
níme . Věříme, že jsme 
je sice zaskočili, ale zato 
příjemně. 

ÚstÍČKO – květen, červen 2018
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TOURISTPROPAG

Ústí nad Labem se zúčast-
nilo již 3. ročníku soutěžní 
přehlídky turisticko-propa-
gačních materiálů TOURIST-
PROPAG, v  letošním roce 
v kategorii Nástěnné, stolní 
a kapesní kalendáře. 

Oddělení cestovního ru-
chu magistrátu města si 
odneslo jednu ze zvlášt-
ních cen, a  to za  nástěn-
ný kalendář.

Jedná se o  nástěnný kalendář 
města 2018 s  originálními gra� -
kami ústeckých dominant, jejichž 
autorem je Michal Novák, známý 
ústecký výtvarník. Kalendář je 
k dispozici již v omezeném množ-
ství v  informačním středisku 
na Mírovém náměstí za symbolic-
kou cenu 99 Kč.
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Audioguidy k zapůjčení

Chcete poznat centrum
města a  jeho nejbližší okolí?
Nebo třeba čekáte návštěvu
a  rádi byste jim Ústí nad
Labem představili? Zastavte
se v informačním středisku!

Rádi vám zapůjčíme au-
dioprůvodce, ve kterém jsou
zpracovány 3 městské trasy, tzv. Trasy netušených krás, a to
v české, německé a anglické jazykové mutaci.

Představíme vám Ústecká NEJ, Vilovou architekturu nebo
Zlatou čtyřku (nejvýznamnější dominanty města).

ÚstÍČKO – květen, červen 2018
Ústí nad Labem
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Vstupenky Ústí

WWW.VSTUPENKYUSTI.CZ

Zarezervujte si vstupenku 
na vybranou akci na portále 
www.vstupenkyusti.cz 
a vyzvedněte si ji přímo 
v informačním středisku 
nebo na ostatních prodejních 
místech. 

Pozn. v informačním středisku 
lze platit hotově i kartou.
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Geocaching Labská královna

Nevíte, jak zabavit děti o prázdninách? Máme pro vás řešení.
Hledejte poklad Labské královny.

Na výběr máte dvě trasy:
Geocachingová trasa  I. „Za  pokladem Labské královny“
a  Geocachingová trasa  II. „Putování krajinou Labské
královny aneb sedm klíčů k pohádkovému pokladu“.

V informačním
středisku si můžete

vyzvednout pasy 
k oběma trasám

spolu s GPS
souřadnicemi.

Rovněž si u nás můžete zakoupit nejrůznější dárky na motivy 
Labské královny. 

ÚstÍČKO – květen, červen 2018
Ústí nad Labem
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Na co se můžete těšit

www.usti-nad-labem.cz www.dpmul.cz 

CYKLOBUSCYKLOBUSCYKLOBUS
Z LABSKÉ STEZKY NA SEVERNÍ TERASU 

 

28. 4. – 30. 9. 2018
soboty, neděle a svátky

Odjezd: v 16:30 a 18:00 ze zastávky Krajský soud 
(přes město na Severní Terasu)

Další nástupní stanice: Divadlo

Výstupní stanice: Severní Terasa, Orlická

ZDARMAZDARMAZDARMA
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Do práce na kole

V  Ústí nad Labem probíhá letos již šestý ročník soutěže 
Do práce na kole. Soutěž opět organizuje Magistrát města Ústí 
nad Labem, oddělení cestovního ruchu.

Těšit se můžete 
nejen na  řadu 
akcí na  triko, ale 
chybět nebude 
ani slavnostní 
vyhlášení celé 
soutěže.

Vyhlášení výherců proběhne 12. června v  Cyklocentru 
města Ústí nad Labem od 17 hodin.

ÚstÍČKO – květen, červen 2018
Ústí nad Labem
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Okénko Zdravého města

Dotační program Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Témata výzvy 14. kola jsou:
• Zvelebování vzhledu veřejného prostoru ve městě
• Zapojení do osvětových kampaní a akcí
• Posílení místního patriotismu

Termín podání žádostí: 13. 6. – 9. 7. 2018
Maximální výše dotace na projekt: 30.000 Kč
Více informací o pravidlech poskytování dotací na 
www.usti-nad-labem.cz

Bezplatné měření zraku v informačním středisku
Zdravé město Ústí nad Labem připravilo v  rámci kampaně 
Bezpečně za volantem – péče o zrak pro aktivní řidiče a ostatní 
občany jedinečnou příležitost pro bezplatné měření zraku. 
V pátek 8. 6. 2017 od 9.00 do 15.00 hodin si budou moci 
všichni zájemci nechat v Informačním středisku města Ústí 
nad Labem na Mírovém náměstí zkontrolovat zrak. 
Screening zraku budou provádět specialisté z Mezinárodního 
sdružení optiků ČR.
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50 minut s instruktorem
SRAZ VŽDY V MĚSTSKÝCH SADECH 

NA LOUCE ZA ALTÁNKEM

Program je vhodný pro začátečníky, s sebou ručník a pití.

CVIČENÍ PRO SENIORY ZDARMA

3. 5. – 28. 9. 2018

KAŽDÝ PÁTEK
od 14:00 hod.

kulturasport@mag-ul.cz  |  telefon: 475 271 661

ÚstÍČKO – květen, červen 2018
Ústí nad Labem
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CVIČENÍ PRO DĚTI ZDARMA

50 minut s instruktorem

SRAZ VŽDY NA SLUNEČNÉ PLÁNI
V CENTRÁLNÍM PARKU NA SEVERNÍ TERASE

16. 5. – 27. 6. 2017

Program je vhodný pro začátečníky, s sebou ručník a pití.
Důležité! Děti v doprovodu zákonného zástupce. 

kulturasport@mag-ul.cz  |  telefon: 475 271 661

3. 5. – 27. 9. 2018
KAŽDÝ ČTVRTEK

od 17:00 hod.



23

Kde se s námi můžete potkat? 

Zahájení sezóny na jezeře Milada 2018
19. května 2018
Těšit se můžete na  divadelní představení s  vílou Miladou, 
nejrůznější hry a  soutěže pro děti, výletní vláček, závod 
na kolečkových saních a spoustu dalších atrakcí. 

Dětský den otevřených dveří 
v Dopravním podniku města Ústí nad Labem
9. června 2018
Letošní 5. ročník se bude konat tradičně v  prostorách 
trolejbusové vozovny ve Všebořicích, konečná linek č. 54, 56.

Na děti čeká kromě zábavných a sportovních soutěží o ceny 
i doprovodný program.

Miniveletrh cestovního ruchu v Mostě
12. června 2018
Tradiční veletrh se koná 
pod ochozem Magistrátu 
města Mostu v  čase 
9–17 hodin. 

ÚstÍČKO – květen, červen 2018
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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


