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Novinky v informačním středisku
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TRIPPER- dobrodružný výlet pro celou rodinu s názvem Podvedený král- řada zastavení na zajímavých místech- znáte pouze místo startu- TRIPPER si můžete zakoupit v informačním středisku- po splnění úkolů obdržíte 2 absolventské vizitky
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Turistická vizitka a razítko Masarykovo zdymadlo
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Na jaké výstavy vás pozveme?
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Přízemí i galerieDětská výstava s názvem Tvoříme pro radostlistopad 2018 ZŠ a MŠ Brná

EPoslova
Psací stroj
GalerieGrafickou cestou 18prosinec 2018 Univerzita třetího věku
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PřízemíAmatérské malby na plátněZimní kouzlaprosinec 2018 Eva Poslová          s možností zakoupení vystavených děl           v dárkovém balení s věnováním autorky
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TIP
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Co se u nás událo?

EPoslova
Psací stroj
Běh upřímných srdcíV sobotu 1. 9. 2018 se uskutečnil na jezeře Milada již 3. ročník charitativního Běhu upřímných srdcí. I přes nepřízeň počasí byla účast závodníků velká a panovala dobrá nálada. 

EPoslova
Psací stroj
Již tradičně proběhly běhy na 1 km a 5 km a také oblíbené běhy pro děti. Novinkou tohoto ročníku byl štafetový běh OHK Ústí nad Labem pro tříčlenná družstva.Pro dospělé i děti byl připraven bohatý program, který zahrnoval například malování na obličej, projížďku na koni, autogramiádu hráčů FK Ústí, hry a soutěže a mnoho dalšího.
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Na místě nechyběl také stánek města Ústí nad Labem, odkud si návštěvníci mohli odnést letáčky se zajímavými tipy na výlety a akcemi na Ústecku, mapy nebo čokoládové mince vydané ke 100. výročí založení ČSR v Ústí nad Labem. 
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Mattoni 1/2 maraton Ústí nad Labem V sobotu 15. 9. 2018 se ulicemi Ústí nad Labem prohnalo několik tisícovek nadšených amatérských i profesionálních běžců. Konal se totiž již osmý ročník Mattoni 1/2 maratonu.  Ve stánku města jsme již tradičně nabízeli informační materiály o Ústí nad Labem a jeho okolí i o nadcházejících akcích. 
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Třešničkou na dortu byla autogramiáda českého spisovatele Josef Formánka, autora literární předlohy nového českého filmu Úsměvy smutných mužů, která se konala právě v našem stánku. 
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Zahrada Čech LitoměřiceNa největší výstavě svého druhu „Zahrada Čech“ se město Ústí nad Labem prezentovalo dva dny, a to v pondělí 17. 9. a ve středu 19. 9. 2018. Největší zájem byl tradičně o obecné tipy na výlety v Ústí nad Labem a jeho okolí, hlavně o naučné stezky nebo rozhledny a vyhlídková místa. Zájem projevovali návštěvníci také o jezero Milada a výletní zámeček Větruše. Tradičně byl velký zájem také o mapy, nejžádanější byly cykloturistické mapy, ale také plány města s rejstříkem ulic.
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Cestovatelská přednáška v infostředisku

EPoslova
Psací stroj
V rámci Evropského týdne mobility jsme v úterý 18. 9. 2018 v informačním středisku zorganizovali cestopisnou přednášku s názvem Expedice Peru a Bolívie, kterou přednesli zkušení cestovatelé Olga Šváchová a Petr Andrejkovič. Poutavé vyprávění o zdolání šestitisícovky, putování na jezero Titicaca či na Machu Picchu si přišlo poslechnout přibližně 20 návštěvníků. Jsme si jisti, že dobrodruhy ze společnosti Out of limit, nevidíme v informačním středisku naposledy. Můžete se těšit na další zajímavé přednášky z nejrůznějších koutů světa. 
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Procházka Za poznáním historického středu města
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Také procházku historickým centrem města jsme organizovali v pátek 21. 9. 2018 v rámci Evropského týdne mobility. Průvodcem skupiny několika desítek turistů byla Alena Chroustová. Procházka byla zahájena právě v informačním středisku u gotické šíje a pokračovala přes Lidické náměstí, ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtěcha až k Mariánskému mostu. Turisté absolvovali celkem 14 zastavení a na každém z nich se dozvěděli něco z historie města. 
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Den bez autDo třetice v rámci Evropského týdne mobility proběhl v prostoru Zanádraží u Cyklocentra města Ústí nad Labem 22. 9. 2018 Den bez aut. Celé dopoledne odstartoval tradiční cyklistický výlet do Českého středohoří, pořádaný oddílem SK Cyklotour. Proběhl také napínavý a vyrovnaný závod koloběžek.Akci zpestřil svou biketrialovou show Martin Šimůnek, který je legendou trialového sportu. 
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Mezinárodní veslařský závod „PRAGUE HAMBURG ROWING RACE 2018“V pondělí 1. 10. 2018 jsme ve vaňovské Loděnici přivítali závodníky mezinárodního etapového veslařského závodu z Prahy do Hamburku. Město Ústí nad Labem totiž bylo jedním z etapových měst v České republice. Mezi závodníky nechyběl olympionik a několikanásobný vicemistr světa ve veslování Václav Chalupa. Pamětní medaile předal závodníkům náměstek primátorky MUDr. Jiří Madar. 

EPoslova
Razítko
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Předali jsme ceny výhercům soutěže v rámci Dnů evropského dědictvíV Infostředisku jsme 3. 10. 2018 předali ceny výhercům soutěže, která probíhala v rámci Dnů evropského dědictví 2018. Ze 104 odevzdaných pasů bylo vylosováno 15, jejichž majitelé si přišli pro své výhry. Výhry byly letos opravdu lákavé. Výherci si odnesli vstupenky na operu Bedřicha Smetany Libuše v Severočeském divadle, elektronickou peněženku do plaveckého areálu Klíše, soubor výpravných knih Jiřího Svobody o Českém středohoří nebo knižní publikaci Ústecký kraj. Letošní ročník DED byl co do návštěvnosti opravdu úspěšný. Zaznamenali jsme přes 13500 návštěvníků, za což všem zúčastněným patří veliký dík.
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Nechyběli jsme na      Setkání přemyslovských měst v PískuVe dnech 21. – 22. 9. 2018 se v Písku konalo již podruhé Setkání přemyslovských měst, která založil Přemysl Otakar II. Součástí setkání a oslav české státnosti při příležitosti 100. výročí založení ČSR byla rovněž prezentace infocenter jednotlivých měst. Po boku Prahy, Uherského Hradiště, Písku, Českých Budějovic, Chotěboře a dalších měst se prezentovalo také Ústí nad Labem.
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Výherkyně fotosoutěžeDne 5. 9. 2018 jsme odměnili výherkyni naší fotosoutěže z prázdninového vydání měsíčníku ENTER, paní Lenku Krejčovou.  Obdržela od nás dvě knihy Tak to bylo v Ústí a Tak to bylo na Ústecku plné historických fotografií. 

EPoslova
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Paní Krejčové srdečně gratulujeme a přejeme, aby se jí knihy líbily.Vítězný snímek:
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Na co se můžete těšitOslavy 100. výročí vzniku ČSR v Ústí nad LabemDen s první republikou11. 12. 2018 11:00 – 17:00 Lidické náměstíMěsto Ústí nad Labem, kde v té době žilo především německy hovořící obyvatelstvo, se k nově vzniklé Československé republice připojilo právě až v prosinci 1918. * dobová kuchyně* medvědář, soutěže pro děti, * žonglér, panoptikum, cirkus, staročeská kapela * připomenutí událostí z 11. 12. 1918 - dobová vojenská   rekonstrukce a pochod od budovy Muzea k budově  v Hrnčířské uliciTuto akci finančně podpořil Ústecký kraj.               Více informací na www.usti-nad-labem.cz

EPoslova
Razítko
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Den s dlouhonohými skřítky15. 12. 2018 10:00 – 15:00 Muzeum města Ústí n/LCo jsme pro vás nachystali? Představení nového pohádkového projektu Dlouhonozí skřítci, promítání pohádky za účasti tvůrců a doprovodné aktivity pro děti.Nenechte si ujít den plný zábavy, tvoření a dlouhonohých skřítků!

EPoslova
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Více informací na www.usti.nad-labem.cz
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Senioři stále cvičí...
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Veletrhy cestovního ruchuTaké letos již tradičně vyrazíme na veletrhy cestovního ruchu.  Kde nás na podzim můžete potkat? Veletrh Reisen&Caravan Erfurt1. – 4. 11. 2018Veletrh Touristik & Caravaning Lipsko21. – 25. 11. 2018



EPoslova
Psací stroj
18

EPoslova
Psací stroj
Listopadová cestovatelská přednáška
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Koloběžky v cyklocentru
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Zdá se i vám jízdní kolo příliš všední? Zažijte tu pravou zábavu a půjčte si koloběžku!Kde si koloběžky můžete půjčit?  V Cyklocentru města Ústí nad Labem (v prostoru Zanádraží). K dispozici jsou celkem čtyři, z čehož dvě jsou dětské.Jaké platí podmínky? vratná záloha                       1000 Kč / ks půjčovné na 1/2 dne            130 Kč / 1/2 dne půjčovné na 1 den               200 Kč / 1 den půjčovné na 2 dny               175 Kč / 1 den půjčovné na 3 dny               150 Kč / 1 den půjčovné na 4 a více dní     130 Kč / 1 denNezapomeňte, že i na koloběžce je vhodné mít cyklistickou přilbu!Za stejných podmínek je možné si půjčit i jízdní kolo. 
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Ústí nad Labem visí na letišti!Od 20. 9. 2018 visí v odletové hale Letiště Drážďany velkoformátový reklamní banner s turistickou pozvánkou do Ústí nad Labem. Z jedné strany pohádková, z druhé strany turistická plachta byla instalována na základě podepsané Dohody o spolupráci. Pověšením banneru ovšem spolupráce nekončí, město a letiště se vzájemně prezentují na různých akcích, vyměňují si tiskoviny a chystají další společné kroky. 



EPoslova
Psací stroj
21



EPoslova
Psací stroj
22

EPoslova
Razítko

EPoslova
Psací stroj
Lidické náměstí / Kostelní náměstíVánoční trhy 2. – 23. 12. 2018, 10 – 19 hodin Slavnostní zahájení Ústeckých Vánoc proběhne první adventní neděli 2. 12. 2018 od 15 hodinHosté - Tereza Mašková, Jaroslav Uhlíř             a dětský  pěvecký sbor              Ústecké Bambini.Speciální akce: - Mikulášská nadílka: 5. 12. od 15 hodin na Lidickém      náměstí (pohádky, tance, ohnivá show) - Rozsviťme Ústí: 21. 12 od 16 hodin na Lidickém     náměstí (tradiční charitativní akce spojená s     vypouštěním lampiónů)

EPoslova
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Slavnostní zakončení Ústeckých Vánoc bude završeno 23. 12. od 15.00 na Lidickém náměstí. Hosté - Ústečtí trubači, Brass Bombers a Petr Kolář.
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PF 2019
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Nejen za informační středisko, ale i za celé oddělení cestovního ruchu, vám do nového roku přejeme spoustu přínosných informací a moře cestovatelských zážitků.
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Kdy jsme tu pro vás?
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květen – září			státní svátkyPo – Ne 9:00 – 17:00		9:00 – 14:00říjen – dubenPo – Pá 9:00 – 17:00So 9:00 – 12:00
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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
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Vánoční otevírací doba

EPoslova
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22. 12. otevřeno 9.00 - 12.00 23. 12. - 1. 1. zavřeno od 2. 1. běžný provoz




