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Novinky v informačním středisku
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Nový plechový magnet k 100. výročí vzniku republikyV informačním středisku si můžete zakoupit nový plechový magnet věnovaný 100. výročí vzniku ČSR. Na magnetu je zobrazena verze pouliční cedule označující Masarykovu třídu - Masarykstraße. 
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Nová turistická mapa Ústeckého krajeMáme pro vás novou turistickou mapu celého Ústeckého kraje, která obsahuje všechna zajímavá místa včetně hradů, zámků, rozhleden či rekreačních zařízení. K těm nejzajímavějším místům můžete v mapě nalézt také krátké povídání a to jak v českém, tak i v německém a anglickém jazyce.
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Nová razítka Opět jsme rozšířili nabídku turistických razítek. Nově si můžete otisknout razítko jezera Milada, kostela sv. Floriána, zámku Krásné Březno nebo Vaňovského vodopádu. Nová výroční turistická vizitka k 100. výročí připojení Ústí nad Labem k Československu

EPoslova
Psací stroj
ÚstÍČKO - září, říjen 2018Ústí nad Labem
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Nové záložky do knihyMáte rádi knihy a zároveň jste ústečtí patrioti? V Informačním středisku pro vás máme nové záložky do knihy s různými motivy města.  
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Nové leporelo České středohoříNovinkou v informačním středisku je leporelo s fotografiemi nejzajímavějších míst v Českém středohoří. Najdete zde fotky Hazmburku, hory Říp a samozřejmě Ústí nad Labem. 
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Na jaké výstavy vás pozveme?
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Galerie informačního střediska1. - 29. září 2018Jakub Eliáš „Jdu si po svým“Kresby na téma životní boj, sportovní utkání, bizarní postavy, žena
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Přízemí informačního střediska1. - 29. září 2018Rena Jedličková „Cesty Podkrušnohořím“ Obrazy malované tužkou či barvami věnované Krušným horám
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Oba výstavní prostory:1. - 30. října 2018Spolek ARS PORTA BOHEMICA: "Padesát let s fotografií"Výstava neprofesionálních autorů mapující vývoj fotografie za posledních padesát let v Ústeckém kraji. 
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ÚstÍČKO - září, říjen 2018Ústí nad Labem
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Co se u nás událo?
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Bezpečně na koleDne 21. 7. 2018 se na Labské stezce ve Svádově konala akce s názvem Bezpečně na kole. Byla pořádána ve spolupráci se Zdravým městem Ústí nad Labem a pod dohledem městské policie a Týmu silniční bezpečnosti. Vše proběhlo v rámci projektu Na kole jen s přilbou.Na stánku města Ústí nad Labem jsme cyklistům rozdali řadu zajímavých cyklistických materiálů (průvodce Labskou stezkou, cyklomapy Ústeckem na kole) nebo reflexní samolepky. Návštěvníci z okolních měst a krajů dostali materiály s obecnými informacemi o Ústí nad Labem, tipy na výlety a mapy města. Akce se zúčastnilo přibližně 60 cyklistů a bruslařů, mezi kterými byli i zahraniční návštěvníci. 
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Léto na MiladěNa blízkém jezeře Milada se dne 11. 8. 2018 konala akce s názvem Léto na Miladě. Akci provázel bohatý program, např. přetahování na kánoích či závody na paddleboardech. Návštěvníci si také mohli vyzkoušet vyhlídkový let vrtulníkem.Nechyběl ani 4. ročník tradiční soutěže Milada Burger.
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Stánek města Ústí nad Labem nabízel návštěvníkům mapy města i jeho okolí a spoustu informačních materiálů s tipy na výlety. Cyklisté si mohli odnést řadu zajímavých cyklistických materiálů. Pro děti byly připraveny papírové korunky, které si mohly vybarvit a poté si spolu s nimi odnést nějakou z mnoha odměn.
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ÚstÍČKO - září, říjen 2018Ústí nad Labem
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Na co se můžete těšit
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Běh upřímných srdcí
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Také letos se stejně jako v loňském roce sejdeme na jezeře Milada, kde budeme mít stánek u příležitosti akce Běh upřímných srdcí, a to v sobotu 1. 9. 2018.
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Jedná se už o 3. ročník charitativní sportovní akce pro děti i dospělé, pořádaný na pomoc konkrétním hendikepovaným dětem.Již tradičně máte možnost vybrat si z tras dlouhých 1 nebo 5 km, novinkou v letošním roce je štafetový běh v délce 3 x 1 km. Čeká vás den plný zábavy, sportu a her v krásném prostředí, na jezeře, které patří k největším a nejkrásnějším vodním plochám v našem regionu.
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Dny evropského dědictví 2018: 8. 9. – 16. 9. 2018Město Ústí nad Labem s k této významné celoevropské kulturně poznávací akci připojí již po třiadvacáté. 
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Od 8. do 16. září 2018 si můžete prohlédnout celkem až 30 památek, z nichž některé nejsou běžně veřejnosti vůbec přístupné.
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A na co se můžete těšit? Otevřenou se např. dveře významných palácových vil, k prohlédnutí bude správní budova Spolku pro chemickou a hutní výrobu nebo prostory Severočeského divadla. Přístupné budou i zajímavé sakrální nebo technické památky. Historií dýchnou muzea s válečnou tématikou. Na řadě míst bude rovněž připraven zajímavý doprovodný program a chybět nebude ani oblíbená soutěž s turistickými pasy. Podrobné informace se dozvíte na webových stránkách města www.usti-nad-labem.cz.
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ÚstÍČKO - září, říjen 2018Ústí nad Labem
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Mezinárodní veslařský závod„PRAGUE HAMBURG ROWING RACE 2018“Jedná se o mezinárodní etapový veslařský závod Praha - Hamburk, který se koná v termínu 29. 9. 2018 – 13. 10. 2018 a jehož délka činí 850 km.Město Ústí nad Labem se zapojilo do tohoto unikátního projektu jako jedno ze dvou etapových měst v České republice.Závodníci dorazí do Ústí nad Labem, konkrétně do Vaňova, v pondělí 1. října 2018. Do další etapy odstartují z centra města 2. října 2018 v dopoledních hodinách. Průběh a dojezd 2 etapy závodu se koná pod záštitou primátorky statutárního města Ústí nad Labem Věry Nechybové.Akci bude doprovázet celodenní sportovní a kulturní program. Přijďte závodníky podpořit i vy. 
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:-)
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Mattoni 1/2 maraton Ústí nad Labem 201815. září 2018 se z Mírového náměstí rozeběhne již 8. ročník Mattoni 1/2 maratonu, který je součástí RunCzech běžecké ligy. Žádné jiné město nemůže závodníkům nabídnout takovou rozmanitost tratě na každém kilometru jako právě Ústí. Střídají se zde totiž unikátní výhledy na České středohoří se zcela průmyslovou krajinou. A my u toho samozřejmě nebudeme chybět. Startovní čísla si sice neoblékneme, ale budeme připraveni poskytnout informace o městě a jeho okolí v našem stánku na Mírovém náměstí. 
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ÚstÍČKO - září, říjen 2018Ústí nad Labem
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ÚstÍČKO - září, říjen 2018Ústí nad Labem
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Přednáška         Pěšky napříč Peru a Bolívií Olga Šváchová a Petr Andrejkovič  se v úterý 18. září 2018 představí v informačním středisku se svou přednáškou Pěšky napříč Peru a Bolívií. 
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Přijďte si poslechnout zajímavé a poutavé vyprávění o jejich expedici v Jižní Americe. 
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100. výročí založení Československé republikyOslavte s námi založení Československa a připojení města Ústí nad Labem k nově vzniklé republice. V roce 1918 žilo ve městě Ústí nad Labem převážně německy mluvící obyvatelstvo, město Ústí nad Labem se tak nepřipojilo k nově vzniklé Československé republice v říjnu, ale až 11. prosince 1918.
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Již nyní jsou v informačním středisku k dispozici tyto upomínkové předměty:Plechový magnet s verzí pouliční cedule označující Masarykovu třídu  Turistická známka s ústeckým rodákem, armádním generálem Eduardem Kadlecem
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Turistická vizitka připomínající připojení města k Československé republice 11. 12. 1918Čokoládová mince připomínající 100. výročí založení Československé republiky 
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ÚstÍČKO - září, říjen 2018Ústí nad Labem
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Mapová aplikace města Ústí nad Podzim je ideálním obdobím pro pěší turistiku. Pokud si chcete výlet naplánovat v pohodlí domova nebo chcete jen načerpat inspiraci, využijte Mapovou aplikaci města Ústí nad Labem!
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V aplikaci je k dispozici několik naučných stezek a tras, které vás provedou po největších turistických zajímavostech na Ústecku. 
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Nejvýznamnější ústecké dominanty, muzea,  vyhlídková místa, vilová architektura, to vše a mnoho dalšího najde právě zde, a to včetně podrobného popisku ke každému místu, GPS souřadnic a fotografií.
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Více na www.usti-nad-labem.cz (Volnočasový portál/mapová aplikace).
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Mariánský most oslavil 20. narozeninyVěděli jste, že Mariánský most slaví letos dvacáté výročí? Svého slavnostního otevření se dočkal v červenci roku 1998. Jeho architektem je Roman Koucký, autor několika dalších mostů po celé republice. 
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Díky svému nevšednímu vzhledu získal most četná ocenění. Mezi ta nejvýznamnější patří cena od Mezinárodní asociace pro mosty a stavební inženýrství, která ho zařadila mezi deset nejlepších staveb světa vybudovaných v desáté dekádě 20. století.                                     
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TIP: V Infostředisku si můžete zakoupit několik upomínkových předmětů s motivem Mariánského mostu. Zajímavým dárkem může být svíčka či flashdisk, sběratele jistě potěší turistická vizitka a turistické razítko, případně magnetka.  
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ÚstÍČKO - září, říjen 2018Ústí nad Labem
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Letní anketa pro návštěvníky informačního střediska
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Protože nás zajímají vaše názory a postřehy, připravili jsme si pro vás letní anketu. Můžete v ní zhodnotit své turistické zážitky z Ústecka a navíc se zapojit do slosování o zajímavé ceny. 
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Pro 5 výherců jsou připraveny knihy s názvem Ústecký kraj s nejzajímavějšími místy v regionu. Anketu je možné vyplnit přímo v informačním středisku, a to aždo 30. září 2018.
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Stále trvá!
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ÚstÍČKO - září, říjen 2018Ústí nad Labem
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                       BĚHEM PODZIMU               BUDE V PROVOZU BEZPLATNÁ            ELEKTRICKÁ TŘÍKOLKA                 PRO SENIORY                                                               S ŘIDIČEM :)
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Navíc:
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ÚstÍČKO - září, říjen 2018Ústí nad Labem
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Mobilní testování na HIV v Ústí nad Labem
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Kdy? Každé druhé úterý v měsíci v čase 16 – 19 hod (11. září a 9. října)Kde? U budovy hlavního vlakového nádražíNad akcí převzala záštitu paní primátorka města Ústí nad Labem, Věra Nechybová.
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To ještě není vše...
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Od srpna 2018 máme nového zahraničního partnera v oblasti cestovního ruchu. Dohoda o spolupráci, kterou podepsalo statutární město Ústí nad Labem s Letištěm Drážďany, přinese oběma stranám posílenou prezentaci vzájemné nabídky. 
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Město nabídne svým návštěvníkům bohaté služby nedalekého letiště a nové letové cíle, a cestující na drážďanském letišti budou seznámeni se zajímavostmi Ústecka například prostřednictvím letáků, brožur či velkoformátového banneru zavěšeného v prostorách terminálu.
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DOPORUČUJEME: Letiště jako zážitek!Objednejte si prohlídku terminálu, navštivte letištní hasiče a podívejte se tam, kam běžný cestující nevidí...!                                       >>  www.dresden-airport.de  <<
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ÚstÍČKO - září, říjen 2018Ústí nad Labem
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Foto © Flughafen Dresden GmbH / Michael Weimer 



EPoslova
Psací stroj
20

EPoslova
Psací stroj
Kdy jsme tu pro vás?
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květen – září	                          říjen – duben		Po – Ne 9:00 – 17:00	            Po – Pá 9:00 – 17:00                                                      So 9:00 – 12:00státní svátky9:00 – 14:00
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Informační středisko města Ústí nad LabemMírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad LabemTel.: +420 475 271 700E-mail: info.stredisko@mag-ul.cz




